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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

CONTRATO DE FORNECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N'033/202I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N".037/2021
PROCESSO ADMINISTRATM N". n" 2021004512021 - CPL

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO,MA E

DO OUTRO LADO A EMPRESA: L L ALMEIDÀ
EIRELI

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, Pessoa Juridica de Direito Público Intemo, inscrita no

CNPJ n" 0ó.i25.389/0001-88 . com sede na Pça Bernardo Coelho de Alrneida 863 - Cenro, SÃO BERNARDO
MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, représentada pelo Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS
CARVALHO, portador da Cédula de ldentidade n" 572348 e do CPF n' 182.609.183-15, residente e domiciliado
na cidade de Magalhães de Almeida, no uso dc suas atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com

a empresa: L L ALMEIDA EIRELI, inscrita no CNPJ n'.20.268.184/0001-82, sediada na R Benedito Romão no

287 :A; Centro São Bemardo- MA, CEP: 65550-000, neste ato representada pelo Seúor: Luciano Lima Almeid4
ponado(a) da Carteira de identidade n' 0 I 4088202000-7, SSP/MA e do CPF n'014.098.173-00, Íesidente e

domiciliado na cidade de São Benrardo MA, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e

pactuado, nos termos contidos na proposta ob.icto do PE SRP'n" 033/2021, e PROCESSO ADMINISTRATM
N". 20210045/2021 que se regeú pela Lei n.'8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

cLÁusuLA PRIMEIRA - Do OBJETO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO

ADMINISTRAI'IVo N'20210045/2021 CPL-PMSB, tendo por objeto Contratação de empresa para

Registro de Preço para futuro fornecimento de fardamento, para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal de São Bernardo/MA, Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o edital

seus anexos e a Proposta da Contratada. Contbrme preceituar o artigo 55 inciso Xl de vinculação ao edital de

licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O Valor global pela aouisição do objeto contraDal é de -RS: f.256-620,00 (um milhão duzento
seis mil seiscentos e vinte reais l, que inclui os tributos, encargos, ftete ou despesas de qualquer natureza que

incidam sobre o objeto do contrato.

LOTE III - SECRETARIA ML'NICIPAL DE EDUCA o

Conjunto de brim branco calça e blusa
manga compridâ com pintura em 9.545,00

V. UNIT V. TOTAL]TI.-M DESCRICAO Und MODELO

tr nd Próprio

QUANT

4.000l Camisa de malha PV branca com pinnra
em sublim âo a.l frentc c verso

Cam isa de malha PV colorida com pintura
em serl fia a4 frente e verso.

2 r,58 86.320.00

2 Lind Prôprio 4.000 24.S0 99.600,00

J Conjunto de calça de elanca e blusa de

malha PV e mangas compridas com Prôprio

Und Próprio

LJnd Próprio

p11,prio

300

r.000

() .)o
r5.687.00

,1 Coletes de elanquinha colorida cotn

lntura em sen fia.
2l ,58 21.580.00

) Blusa gola pólo de malha PV colorida
com intura em seri rafia lrente e verso.

1.500 39,84 59.760.00

6 Avental de napa 100 38.r8 i.818,00
'7

Próprio 100 95,45Kit

CONTRATO N' 20] IO93OOO2 CPL- PMSB/MA

I

I

Kü
ointura em serigrafia frente e verso.

I

Und

serigrafia. a
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TOTAL DO LOTE IV

cLÁusule rEncErRA - Dos RECURSoS FTNANCEIRoS
DOS TERMOS op npFEnÊNCIe: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão por

conta de Recursos:

EDUCAÇÃO
r 2.361 .0050.203s.000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARTA DE EDUCAÇÀO
12.36t.0832.2197 .0000 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO FUND. 30%
12.361.0832.2201.000 - MANUT. E FUNC. DE CRECHES

12.3ó5.0832.2 103.000 - MANUTENÇÀO DO ENSTNO TNFANTTL E PRÉ-ESCOLA
12.366.0421.2105.0000 - MANUTENÇÀO Oa eOUCaÇÂO DE JOVENS E ADULTOS

CLÁSULA QUARTA - DoS ACRÉSIMoS E SUPRESSOES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais. os acréscimos ou supressões que

se fizerem necessários no fomecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25% (vinte e cinco) por cento do
valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65 § l" da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA. Do PRAZo DE VIGÊNCh
O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no no prazo de 365 dias após a
publicação, podendo ser prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme
artigo 57, inciso l, da Lei n" 8.666/93, e suas alterações.

8 Conjunto de brim branco calça e blusa
manga curta com pintura em serigrafia.

Próprio 95,45 19.090,00

9 Conjunto de equipagem composto por l5
calção e l5 blusas com pintura e
numeraÇão. ADULTO

Kit Próprio 100 92.960.00

l0 Touca de brim branca com pintura em
fia. Und Próprio 100 r6,60 L660,00

ll Und 500 23,24 I 1.620,00
12 Camisa em tecido com bordado no peito. Und 100 66,40 6.640,00

TOTAL DO LOTE III 428.280 00
LOTE IV - FARDAMENTO ESCOLAR

ITEM DESCRICÀO Und QUANT V. IINIT. V, TOTAL
1 Conjunto Fardamento escolar (creche e

educação infantil). composto por - 01

camiseta de malha pv colorida com
pintura em serigrafia e 0l ShoÍ de elanca
colorido com pintura em serigrafia.

Und
Próprio

6.000 34,86 209.160,00

Conjunto de Fardamento escolar (lo ao 5o

ano). Composto por: 0l Camisa de malha
PV colorida com pintura em serigrafia a4
ftente e verso e 0l Calça de helanca
colorida com pintura em serigrafia.

Und Próprio 6.000 43 I 6 2s8.960,00

J Conjunto Fardamento escol (6' ao 9"
ano). Composto por: 0l Camisa de malha
PV colorida com pintura em serigrafia a4
frente e verso e 0l Calça de helanca
colorida com pintura em sen'erafia

Und 6.000 43,99 263.940,00

4 Conjunto fardamento escolar dos alunos
do EJA. Composto por: 0l Camisa de
malha pv colorida com pintuÍa em
serigrafia e 0l Calça de helanca colorida
com pintura em serigrafia

Und Próprio 2.000 48,14 96.280.00

828.340.00

CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÁO

ÊSTADO DO MARANHÃO
PREFETTURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Kit 200

929.60

Bonés de Brim com pintura em serigraÍia.

2

Próprio

é
V
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de adminishaçâo: Sr. Izaniel
Cutrim Bogéa que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do
fomecimento observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do PAGÂMENTO
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota Íiscal correspondente aos produtos adquiridos já a Nota
Fiscal deve estar devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da data do atesto.

PARAGRAFO PRIMEIRO Os pagamentos, seÍão creditados em nome da CONTRATADA, mediante
translerência bancaria em conta correnre da CONTRATADA do: DADOS BANCARIOS - BANCO
BRADESCO S/A CODIGO 237 AG 6953 C.C 1925-9 L L ALMEIDA EIRELI ME, uma vez satisfeitas as

condições estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO Qualquer erro ou omissãô ocorrida na documenração fiscal será modvo de correçào
por parte da CONTRATADA e lraveú, em decorrência, suspcnsão clo prazo rle pagamento até que o problema seja
defi nitivamente sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO A cada paganleÍto realizad,l. a CONTRATADA deverá comprovar sua
regularização fiscal e coin o Fisco Federal e com o Fuídô de Garantia por lempo de Serviço - FGTS. Tal
compÍovação será feita mediante aprcsentação de Certidão negativa de debito CND. Bem como, manter
conforme arligo 55 inciso XIII da obrigação da conÍatada de manter, durante toda execução do conÍato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitaçào.

PARAGRAFO OUARI'O - A CONTRATANTE não pagará -juros de mora por atÍaso no pagamento, cobrado
através de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descump mento
de condições contrárias.

CLÁUSULA oITAvA - Do REAJUSTE
O valor do presente Contrato só podeú ser reajustado durante o pmzo de sua vigência, se houver aumento
autoriza do pelo govemo Federal.

CLAUSULA NONA - DAS OBRICA ôE TRATAN'IE
A CONTRATANTE obrigar-se-á

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contÍato;
b) Designar um servidor da Secretaria lVlunicipal de Administração que será responsável pelo
acompanhamento e f;scalização da execttçãô do objeto do presente contato. Ao servidor
designado, compete enlre orrtras obrigações, veriÍicar a qualidade, inviolabilidade das

embalagens, estado de consewação e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas

as ocorrências 
.relacionadas a execiição do'ccntrato determinando o que for necessário a

regularizaÇào das làltas ou dctêitos observa,los:

c) Fomece a qualquer lempo e ccm o Máximo de:rresteza, mediante solicitação escrita da

CONTRATADA, irrformações adicionais, para dirimil dúvidas e orienta-la em todos os casos

omissos:
d) As dec;sões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante deveÉo
ser solilitadas, a seus superiores em rcmpo hábilpai'a adoção das medidas convenientes;
c) Receber o objeto do contrato nà forma do an. 73, inciso l[, alineas a e b da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA - DAS OBRlGACÔES DA CONTRA]'ê.DA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessâo ou transferência, no todo ou em parte.

A CONTRATADA obrigar-se-á a:

â) Entregar os serviçoS o'ójeio desle contratõ mediante emissâo de Nota de Empenho ou Ordem

de Serviços e cronograma de entrega fomecido pela Secretaria Municipal de Administração, em
estrita observância a slra proposta e a.r Anexo VI, oDservàldo a qualidade.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

c) Manter preposro com anuência da Adminismação Municipal na localidade da prestação do

serviço para representá-lo na execução do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao

servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fomecimento, e a SecretaÍia

Municipal de Adm inistração, quando solicitado:
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as l2:00 como

sendo o horário administrativo para tmtar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feira;

e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus

documentos integrantes. com observância dos requisitos, bem como da legislaçâo em vigor para

perleita erecuçào do conlrato:
t) Arcar com todas às despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo

pelos encargos trabalhistas, previdenciários. e comerciais resultantes da execução do contrato e

oulros correspondentes:
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de

sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em

face da fiscalização ou acompanhamento eÍbtuado pela Secretaria Municipal de Administração;

h) Reparar, conigir ou substituir, as suas expQnsas, no total ou em paÍte, o objeto deste contrato

em que se verificarem vícios, defeitos ou.incorreçôes resultantes da execução.

CLÁSU LA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALID
estabelecidas,
8l a 88.

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RES tSÂO

A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseq üências confiatuais e as Prevlstas

O descumprimento. total ()u parcial, por pane da CONTRÂTADA, de qualquer das obrigaçôes ora

sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Fdderal n'8.666/93, aplicando nos artigos

PARÁCRAFO PRIMERO O atraso injustificado no cumpimento do objeto deste Contrato sujeitará a

CONTRATADA. à multa de mora conespondente a 0,3o/o (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do

fornecimento, a1e o limite de l0% (dez por cento).

pARÁGRAFO SEGUNDO - Além da mulra indicada no panigrafo imterior, a CONTRATANTE poderá, garantida

a previa defesa. aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes

sançÕes:

a) Advertência:
b) Multa de l0 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato;

c) Suspensão tempoúria de participação em licitação e impedimento de contratar com a

adminisnação, por prazo não sttperior a 02 (dois) anos;

d) Declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contÍatar com a Administmçâo Pública

enquanto perdurarem os nlotivos determinantes da punição'

e) As sanções pIevistas nas alíneas ..a,,' ..c., e..d,.podendo ser aplicadas conjuntamente

com a Prevista na alínea'b".

pARÁCRAFO TERCEIRO, Após a aplicação tle qualquer penalidade será feita comunicação escrita à

ôONfRafape e publicada no jàrnal OÍicial do Esrado ou DOU, constando o fundamento legal, excluídas os

casos de aplicação das penalidades de advertências e muha dé mora'

em lei.
Constituem motivos para à rescisão deste Contlato:

a)-onãocumprimentodecláusulascontrantais,especiÍicações'projetosouprazos;
b) - o cumprimento inegular de cláusulas contratuais, especificações' projetos e prazos;

c) - a lentidão do seu cumPrimento; levando a CONTRATANTE a comprovar a

impossibilidade da conclusão da obr4 do serviço ou do fomecimento' nos prazos

estiPulados;
d) - o atraso injustiticado no início da cbra, serviço ou fomecimento;

e) - a paralisaçâo do fomecitnento, sem justa causa e prévia comunicação à

CONTRATANI'E;
Í) - a subcontratáção total ou parcial do seu ob.jeto, a associação da CONTRATADA com

ourem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem corno a fusão' cisão ou incorporaçâo

não admitidas no edital e no contralo; ,/) -6
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

CNPr: 06.125.389/0001-88

US A DEC ASE A-D BL Ào
Dentro do Prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua ass

g) - o desatendinrento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissào

áesignada para acompaúar e Íiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria

Municipal de Secretaria Municipal de Administmçâo;

h) - o càmetimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § l" do art.

67 desta Lei Federal ri'8.66ó193;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA:

i) _ a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CoNTRATADA,

que prejudique a execução do contiato:

l) _ iazàes áe interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está sübordinado a

CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

m) - a supressão, por parte da CbNfnefa]\lfg, compras' acaÍretando modificação do

valor inicial do contratà além do limite permitido no § l" do art' 65 desta lei;

n) - a suspensão de sua execução; por ordem escrita da CONTRATANTE' por prazo

superior a i20 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grale perturbação

da orclem intema ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo

Prazo, indePendentemente do
pagamentoobrigatóriodeindenizaçõespclassucessivasecontratualmenteimprevistas
deimobilizaçôeie mobitizações e outras previstas, assegurado a CoNTRATADA, nesses

casos, o direito de optar pelá s[spênsão do cumprimento das obrigações assumidas até que

seja normalizada a situaçãoi

o) - o atraso superior a ô0 (noventa) dias dos pagan)entos devidos pela CONTRATANE

decorrentes dos fomecimerrtos já recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave

perturbação da ordem intema ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar

pelaSusPensãodocumprimentod-esuasobrigaçõesatéquesejanormaliz^daasituação;

PARÁCRAFO PRIMEIRO Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo'

assegurando o contraditório e a ampla detesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO A rescisão deste contrato poderá ser:

u) a"t.*inãau po' ato unilateá e escrito da Adminisfiação nos casos enumerados nas

alítreas'a' a'i' desta cláusula:

t,; unrigauef, por aco'ào tnttt u' putt"t' reduzidas a termo no processo da licitação' desde

qrre hajã corrveniência para a CONTRATANTE:
judicialmente, nos termos da legislação'

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA. DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

osserviçosdeverãoserentreguesconformeCronogramaconstantenosanexosplanilhasorçamentárias,parte
integrante desle.

pARÁGRAFO pRIMEIRO O objero rio confaro será recebido conforme cláusula Décima, sendo que os serviços

il#;';;;r;;;; ã, "íaç0"i.-"0", 
nu proposu e no edital.serão recusados e colocados a disposição da

CONTRATADA, para serem contgidos, denro do prazo estabelecidos entre as partcs:

PARÁGRAFo SEGUNDo A critério ,la prefcitura Municipalde SÀo BERNARDo poderá ser concedido novo

prazo para recebimenro aos serviços rejeiiudo' ocor endo u iejeiçào pela 2'vez' o connato poderá ser rescindido

A C.NTRATADA ,eru norincaoo iu'i"g,tuti-t no p'-o úailmo tlt l5 (quinze) dias corridos' sob o risco de

incidir nas penalidades previslas no Aí 87 da Lei n'8 6ó6/9il

CLÁSULA DECIMA QUIN TA - DAS ALTERAÇÔES

il;;#;"";*;ã r"i ur,..àoo, 
"-o, 

* ãevidas justificativas, rlo caso previsto no art. da Lei n'8.666/93.

em resumo. do Presente Contrato

inatura, a CONIRATANTE providenciará a publicação
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cLAusuLA SETIMA - Do FoRo 
Au)o no Eslado do

il::X3â"':'11ffi'l'a""i"on"*o , -,ir
E o"' .,:1"I'o':fr""'di;l."'1"J;

lavrado em I (três) vias de igual te(

Maranháo, seÍá o compet€nte 
para dirimir dúvidas ou

fi l'j;":.':i:$H:$"ffi"l: 
: 

pÍesente instruÍnento

SÃO B ARDo(MA), 30 D TEMBRODE2O2l'

S

rsco
deF

TA

MEIDA EIRELI

CNPJ n". 20.268. I 84/0001-82

Luciano Lima Almeida

CPF n".014.098.173-00
CONTRATADA.


