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CONTRATO N" 042I2022-PMSM

cr-Áusule spcuNoÀ
Á CONTRATADÀ obriga-se a CC

CONT^r"\TO DE FORNECIN{ENTO QUE
CE,LEBR.ÀN{ A PREFEITURÀ

SERVICOS

t

/prestar sen'iço de acordo com autos
necessidade da CONTRÂTANTE em até 05 (cinco) dias, após o recebimento da Ordem de
Fornecimento/Sewiço, emitido pela CONTRÂTANTE, acompanhado das respectivas Notas
Fiscais:

PART(GRÂFO PRIMEIRO

À empresa fica obrigada a entregar os produtos/executar os sen-iços, no almoxarifado
da Sectetaria Mumcipal de Educação, R M ONSENHOR POSSINIO, S/N, CENTRO, CEP:
65550-000, Santânâ do N{aranhão/N{a, de segunda a sexta-feira acompanhado das respectivas
notas fiscais.
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penÁGúrúosEf,rúÁrDo

Podetào ser rejeitados os produtos/sen iços em desacordo com as determinaçõcs dO

Edital e seus anexos

penÁcRero TERCEIRo

.\ Conrrata<le obriga se a (ntre.llar os produtos/presrar os sen-ico' .-r rluc 'u rciurc cir. cr,rrrrílr')
dc acorclo cstriLan.rcnte c()nr âs cspecitlcacôe,r neLe descritas, sendo de sua inteira responsabiliclacic
a substinricào dos mcsnrr.,s <luando constatado pela autoridade compctefltc. no scu rcccbimcnto.
nà() cstercnl cln coulirnnidadc com as reter-idas especificacões, flos termos do art. 69, cia I-ci n"
8.6()6 /93.

CLÁUSUI-A TERCEIRÀ DoS CRITÉRI0S DE ÂCEITÂBILIDADE

-\ stmples cntrcga cios produtos/prestar os seniços, objeto deste contfato nào implica na srra

accitaçào rlctrnitiva, o que ocorterá após a vistoria e comprova$.o da conformidaclc. conionnc
rlr.rir,,,lr'.crit,,:

I - Provisoriamente, a partü da entrega/prestaçào, pari efeito da vetificaçào da conformiclaclc'
ç, '11 x. , .PcciücaçÔes. constantcs ne.le conlÍâlo.

Il - Definit ivam('ntcr rpós a vcnricacio da conformidade ç6ç6 2. e.pecific.rcôe',-on-r,rnrr'-.
n{ sl( .oÍllr.tl, r. (' \rl,l c,,n\('qucnt( ,rc, itrcào:

:17 Irnr c.r,.,, L[ c,,rrt,rrmidaclc. o serçidor designado atesmrá a eferiracân J,i tntrt'g.r ,1,,-

p«rrlutos/prcstar os serviços no verso da Nota Fiscal e a éocaminhará ao Set()Í fiiÍranctiro
rla CONTRA'IANTE, para Êns de pagamenio;.t.-r.' ;.,.rr

b) Lm caso cic nào contirrmidadc, o sen'idor designado devoh.erh ()s produt.)s
.i( ',ml):rIlh:rdi,: clr Nota I i.câ1. para a. derida. correcôes

PARÁG RAFO PRIMEIRO

()s prorluros (lcrcrà() ( star contidos em embalagens própria-s, sem clualclucr r-iolacão ou
danificacào, obccicccnclo aos rcspcctivos prazos de validade, das marcas ofcrcciclas.

()s produtos s<rào rcccbidos e aceitos e/ou sen-iços prestados ap<ls inspccào rcalizacla pclo
FISCAL DE CONTRATO ou peio sen'idor encarregado pelo reccbimcnto. pode ndo scr

rcjcitados caso rlio atendalr eo quandtadvo solicitado ou não estejam em pcrlciras condicc-rcs

para a uúLzaçào.

Os produtos/scn icos contcnclo baixa qualidade, ou que estejam em desacordo com as

espcciircacõcs contidas no I crmo de Rcferência e Proposta da conuatada, serão rcieitaclos pcla

CONTR,{TANTE,

CLÁUSUI-A QUARTA OBRIGÀçÔES DÂ CONTIÂTÂDÀ
Yisanclo o cunrpr:i1.nc r)1( ) d() ()l)j(rÍ) deste Contato, a CONTRÂTADA sc obriga a:

] -xccutar i-iclrcntc o ()bict() c()r)tratado, de acordo com as nornas lcgais. r-eriticanclc) scrnprc ()

seu bon.r dcscmpcnho, cumprindo os prazos estabelecidos em confonnidade con] a pÍoposta
aprcscntxda c oas ()ricnlacôcs clo Iiiscal do Contrato. obscn-ando scmprc os critérios dc qualidadc
clos produtos oLr st n'icos a scrcm tomecidos/prestados;

Rcspcitrr AS n()rmas c proccdimeÍrt() cle controle interoo, inclusir.e cle accsso às dependôncias <14

(,ontrata nrc:

Forncccr/ Sc rv iços t(xlos ()s itcns cotactrs em cstrita confcrrmidade com as espccificaçôes cxitirlas
ncstc 'l crm<i IL:ti'rôocia;

Ftuàflc

clr

o

)

/-
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^ t Cd.d,*.t" * - e-^íJ ,SubsutiÍí'trêitúáI§fÍódutos/serrrços que não estejam em conformidade com o
referência e proposta de preços, com as mesmas especificações oo ptazo de 24 horas;

Respondcr por evcntuais prcjuízos decorreotts do clescumprimcnto da obrigacào consrante da

alínca anrerior;

Àssun-rir a rcsponsabiliclaclc por todos es cncargos previdcnciários c obrigacôes sociais previstos
na lcgislação sociai c trabalhista cm vigor, obrigando-se a salda lns na época própria. urna vez clue

os scus cmpregado-§ nà() manterão nenhum r'íoculo empregatício com a CONTRA'IANTE;
-\ssumir, tan.rbém, a rcsprxrsabilidade por t()das as pror-idêocias c obrigacôes estabelecidas na
Iegislecio espccífica de acidcntcs do trabalho. quando, em ocorrôncia da espécie, iirrcm r'ítimas
os scus cmpregados no dcsempenho das atividades pert.inentes cm conerào com clas. ainda que
nas <lcpendências da CONTRÂTÀNTE 

....t.,
N{antcr ciurantc toda a vigência do coÍrúato, cm compatibüdade com. as obrigaçôcs assumidas,
rorl.,r r. c,rnJicôe. Je habiliraçào e quúficaçâo exigrdas na ücitrçàol

CúUSULA QUINTA OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE
Para gararrrir o iel cumprimento do objeto dcste Contrato, a CONTRATÂNTE se cornpromete
i\:

lltiruar o pagamento das Notas Fiscai:, após af( \râr a re\pcctiva fatura, <1ue der-cr1t scr coofelida
pelo Sctor compctcnte cla CONTRATANTE, conforme prer.isto ncstc tcmo, após o
cun)l)rim( nlLr da. [,,rm,rlr,hdes leqri..

Prcstar inibrmacões e esclarecimentos pertinentes e necessários que r-cnham a ser soliciradas pclo
rcpÍcscnlante da conuatacla;

I:\crccr o âcompaohamc,lto e a fiscalizaçio no lornecimento clos produros/cxccucào dos

5çniços, por meio de scn'idor designado, podcndo recusar, devolver, mandar, substituir qualquer

material/scn.iço quc nã() csteiâ de acordo com as condiçõcs e exigências especittcaclas.

Comunicar ot-iciaLmentc a CONTRÂTADA quaisquer falhas vcritrcadas no cumprimeflto do
cootrat().

Rcjcitar, no todo ou em partc, os matcriais cntregue em desacotdo com as obrigacàcs assumidas

pc), , Ibrrr.cedor pre. .r(1, 'ri
Proporcionar todas as tacilidades para qur i cmpresâ corratada possa cumprir sues obrigacões

dcntro clas normas e condiçires desit Termo de Refetê9çia;

CLÁUSULA SEXTA DO PREçO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

PaágraÍo Pdaciro - Pela prestação dos sewiços, objeto do presente conúato, a

CONTRATANTE pagará à CONTRÂTADA

D
de o

o.{

noventa e três mi.l e

de R$ 193.69t).(lt) iccnto e

apreseatacào da \ota Fiscal

discriminativa. Valor do I noventa e uês mil e scisccntos e

noventâ reàis)Conlormc deSCTI
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ITEM DESCRTÇÃO DO PRODUTO UND QTD
YLR.

UNITARIO
YALOR
TOTAL

2i PNEUS 1000-20 UNI) 30 R§ 2.380,00 R$ 71.,100,00

PNEUS 215l7s 17,5 UNI) 28 RS 1.650,00 R$ 46.200,00
29 PNEI-S 2ó5170 16 R$ 1.595,(X) R$ 31.900,00

30 PNEUS 275l80 22,5 UNT) 12 R$ 2.840,00 R$ 34.080,00

31 cÂNfÀR-À 1000-20 UND 30 RS 189,00 R$ 5.670,00

32 PROTETOR 20 UND t0 RS 1+8,00 R$ 4.440.00

UNDI 2U
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I a

b
pagamento será ettruado mensalmente, no prazo de até 30 ftri ASÍl

após apresentação da Nota Fiscal, acompanhada da Fatura de Serriços, a ser apresentada até o 5"
(qúnto) dia únl de cada mês subsequente ao da prestaçào dos serviços. Â Nota Fiscal deverá ser
emitida, de acordo com a locação conúatada, com preço unitário e valor total da locação mensal.

Parâgrafo Terceiro - O pagamento seá efetuado pela CONTRÀTÀNTE à CONTR-ÀTÀDÀ,
mediante depósito na conta corente indicada pela CONTR.\T,\DÀ! uma vez satisfeitas às

condições estabelecidas no Edital e contato admioistrativo.

Parágrafo Quarto O pagamento estará condicionado à comprovaçào por parte da
CONTRÀTÀDÂ, de sua regularidade fiscal e trabalhista por meio das certidões expedidas pelos

Caso os pagamentos sejâm efetuados após o prazo estabelecido-no §ubitem 9,1, por culpa da
( ', ,n r râ r,r r)le. serào der-idos encargos m, ,ra Lónr ,. a La xa nominal de 60 L, a.a. (seis por cenl, ' r,, 2 n, ' .

capira[izad,,' rlir riamcrrr cmregimr.'l.iurossimple'.de.deque,paÍaranrír.nàorenlracorrc,,rr-id,,
à ( on tra t.rtl,r.

( ) ralor rlr,. (rc.irtr)\., r,i calculido pela [órmula: E]\l = lxN x \ l'. onde: L]l t ncrrq,,.
meÍatóri()s clcviclos; N = N úmeros de dias enÚe a dàa,piçvistáipara o prgamento e a dU etcrivr'

[:rq:rnr( rr,,l I lrtlicr rlc compcnsaçâo financeúa = 0.000'l ó-138: e VP - \.rlor d,r prcsricàr, ( nr

CT,TIUSUI-A SETIMÂ _ DA VIGÊNCIÀ

O presente contrato entaÍá em vrgor na data de sua assinaturaiâté 31.12.2022, com possibi.lidade

de prorrogaçào, conforme disposto no art. 57, inciso I], da Lei Federal N." 8666/1993, mediantc
Termo -\ditir o.

crÁusur-A orTrvA -Do REÀJUSTE

() rakrr <1o prcscÍ1tc (,()ntrato nào poderá ser reajustado durante o prazo cle sua r.igi'ncia.

Dccorriclo o interrcqno_clc 01 (um) ano, os pÍeços podetào ser negociado o reajuste cic acordo
com a lariacào qeral ckr Indice Geral de Preços - Disponibüdade Interna (IGP/DI) <1a Iiundacào
(letúlio Yaraas FGV, ou pelo íodrce que venha a

R=\'xI
Onde :

R = \'alor do Ileajustc l)rocurado;
\' = \'alor Inicial clo (-ontratol

I = IGP DI (FG\) acumulado dos ultimos 12 meses, â cofltar da data limite âxada para
apÍesentação da proposta.

Parágrafo Único O reajustc scrá precedido de soücitação da CONTRÀTÁDA, acompanhada
de demonstração analítica da alteração dos custos, pot meio de apresentaçào da planilha de custos

e formação dc preços que será analisado pela CONTRATANTE.

cl-Áusur-A NoNA - Do ACOMPANHAMENTO E DÂ FISCALIZAç^O

Sem prejúzo da plena responsabilidade da CONTRÃTÂI)Á, este conüâto será acompanhado e
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b) Multa de 0,33% (trinta e três centeslmos por dia de atraso na cntrcqa
clrs bens ou aúâso na sua subs

oHÃ
,,

- ,. (-.-7.--,,t" 
^ - *"-á"1hscalrzãffffifl uifÍTéFíêscnrante da CONTRÂTANTE, nos termos do an. (r7 da

n.o 8.6(r(r, de 21 de junho de 1993.

À fiscalização nâo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATAI)A por quaisquer
irregularidades, imperfeições técnicas, r'ícios ou emprego de material inadequado ou de quúdade
inferior, inclusive perante terceiÍos, não implicaodo correspoosabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes diante destes.

cr,riusurÁ DECTMA - DA DorAÇÃo oRÇAMENTÁR]À
(Js recursos tlnlncciros, para execucào do preseote contrâto, correrão à conta da Dotação
Orcamentária

Sec. De Educacãr>

Educaçào

3.3.90.30.00 N{atêÍial de Consurno

CLÁUSUT.A DECIMÀ PRIMEIRA _ DA RESCI

CONTRÂTANTE, o qual deve ser com escnto RÂTADA:

ulas tuals;

prejudique a execução deste cootrato;

I\' - lnsoh.ôncia, dissolucão ou falência da CONTRÂTAD,\

\ - ( r,mutr ,tc,'r,1,, r'rttrr'âs partc-.

Paútgrafo Único ()s clcmais motir-os ensejadores da rescisão contrarual estào prcvistos no arl.
j8. da Lei i." 8.666/93. <1ue ocorrcrá nos teflnos do art.79, do mesmo diploma lcgal.

CLÁUSUI-A DECIMA QUARTA- DO INADIMPLEMENTO E SANÇÔES

deral o{

N..o caso dc atraso in justificaclo ou fornecimeotô total ou parcial do objeto, a CONTRÂTANTE
podcrá. garanudr a prór'ia clctcsa, aplicar à CONTRÁTÁDA as segu.intes sancücs:

a) Advertência;

de ato ou fato em
o máximo de 10% (dez

I sobre o va-lor total recolhida no prazo máximo
dc 05 (cinco) dias corridos, oficialmente

c) Multa de l0o/o (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso

de inexecução total ou parcial do objeto contratado, tecolhida no prazo de 05

(crnco) dias corridos, contado da comunicação oficial.

d) Suspensão temporária de panicipaçào em licitações com a Âdministração por
prazo não superior a 02 (dois) anos;

e) Declaração de inidoneidade parz ltcitar ou contrâtâr com a Àdministração
Pública enquanto petdurarem os motivos determinantes da purução ou até que

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

Av. Gov. Roseono Sorney, N' I OOO, CEP: ó5.555-000- Cenlro - Sonlono do Moronhõo - MA
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por cento

() prcscrte contÍato podetá ser rcscindido, gtantida prévia, mediante ato da

I

II Come timcn«r rciti:rario de faltas

III -.\ltcreçao Socirl or.r modifica$o na Erralidadê da CONTRÂTADA quc
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e"-á*1"^-*ô111 .** *§êfrâmliide. que scrá conccdida sempre que o bcttante
Rulrct

e

erao

CONTRÁTANTE pelos prejuízos resultantes e depois dc dccorrido o
sançào aplicada com basc no subitem anterior.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATA-DA que enseiat o tetatdamento da execução do objeto
nào mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaraçào fa.lsa ou cometer fraude Escal, grantido o direito prér.io da citaçâo e

da ampla defesa, ficará impedrda de licitar e contratar com a Ádministraçào, pelo ptazo de até 05
(cinco) anos, cnquanto perdurarem os motir.os determinantes da puniçào ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágtafo Segundo - Às multas a s anteriores serão descontadas dos
ou judicialmente, e pod

CI-Tí,USULA DECIMA QUINTA - DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSÔES

,\ CONTRÂTADA se obriga a aceitar nas mesmas condiçôes c,,ntrltlr,l\ os ecrcicimo. .,u
:Jprc.sô(: grrc., liz(rrm nà."'irior. de lti'250'o (ünt. e cinc,, P,,r L(r1,, J,, ralor irucial

a.ua liza do do c, ',r t rr I r ,.

Poderào scr rcalizados no âmbito do contr.ito. e mediaote Termo .\clitilo, actéscimos ou

tópico

concessào da oponunidade

supressões que se fizerem necêisários, no montante de até 25%o (vinte e cinco por cento) do valor
contratado, de acordo com o àft. 65, § 1", ü1 ni n." 8.666 /93.

CI-TIUSUI-A DECIMÂ SEXTA - DA BASE LEGAL

\.] interprelacr,, rl( -lc côntrato e Ílus casos (,mis5ui scrá apliCada a l-, 1 11.o ]{.r,r,r, 0.1. a doutrina.
a juri'prudêncir t r,. 1rrj11çipie5 gerais tlo l)ircito.

CI-AUSUI-A DECIMA SETIMÂ - DÀ }IABILITAÇÂO

trIanter tlutantc a cxccucào do presente contlato, em comparibüclacle com as obrigacões
assumidas. as cr»rcliçircs de habütaçâo e qualiÊcação exigidas na llcitacào.

CLí,USULA DECIMA OI DÀSPRERRO

O regrme juídico deste ativas rclacionadas no
artigo 58 da Lci Fedetal n

CLÁUSULADECIMANONÁ-

À CONTRÂTANTE fará publicar o resumo do presente conúâto no Diário Oficial do
Estado do N{aranhào, após sua assinatura, obcdecendo ao prazo previsto no parágrafo único,
do art. 61, da Ler n." 8.666/93.

CLIUSULA ONZE-DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de São Bernardo - N,LÀ, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente instrumento.

E, para frlrneza do que foi pactuado, fiÍmam este instrumento em 03 (tês) vias de igual teor e
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nâ presençâ das testemunhas abaixo assinadas

Santana do Nlaranhão, 0'l de rnarço de 2022.

e.

E4

2-l É

CPF N"

CPF N"

Rulíica
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cPF N." 925.176.093-49
CONTRATÀNTE
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\

G. C. C. ME
CNPJ: 15.434.784l000Ê33

CONTRATÂDO
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