ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.946/2021
DISPENSA N° 067/2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE
BARREIRINHAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A
EMPRESA MALHARIA MILAGRES EIRELI, NA
FORMA ABAIXO:
A PREFEITURA DE BARREIRINHAS-MA, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ-MF
sob n° 16.812.123/0001-67, com sede administrativa na Avenida Joaquim Soeiro de Carvalho, neste ato
representado pela Secretária Municipal de Assistência Social, Sr." Célia Maria Brandão Salazar Soares
portadora da Cédula de Identidade n.° 000047736795-0 e CPF (MF) sob n.° 080.175.813-00, de ora em
diante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa Malharia Milagres Eireli, inscrita no
CNPJ-MF sob n° 23.647.616/0001-54, situada na Av. Odilo Costa Filho, n°57 — Parque Universitário, João
de Deus — São Luis/MA, neste ato representada por seu representante legal, Sra. Maria dos Milagres Sousa
Moreira Aquino, portadora da Cédula de Identidade N° 57387072015-9 SSP/MA e CPF/MF n°
278.675.013-04, de ora em diante denominada de CONTRATADA, de acordo com o disposto na Lei
Federal n° 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n° 8.883 de 08.06.94, Processo Administrativo n°
1.946/2021 e seus anexos, bem como a proposta da empresa vencedora, entabulam e convencionam o
presente instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

jeliefi~ellfillielleil

Cláusula primeira — Do objeto:
1.1.
Contratação de empresa para confecção de camisetas e máscaras para atender a Secretaria
Municipal de Assistência Social - SEMAS.
Cláusula segunda —Da vinçulaçao deste instrumento e fundamento jegal:
2. 1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade dispensa N" 067/2021 e rege-se pelas
disposições expressas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de
direito público e aplicando- se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições
de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.
Cláusula terceira — Do valor contratuaeeeie~ealaee
3.1.
Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ 17.500,00
(dezessete mil e quinhentos reais).

Item

Descrição

Combo: 01 camisa de malha, gola redonda, com impressão
em sublimação, na cor branca, com identificação e logo do
01 SUAS da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de
Assistência Sovial e outros parceiros, 01 máscara de malha
pp com pintura em sublimação.

Unid Quant

Kit

350

Valor Valor Total
Unitário

RS 25,00 R$ 8.750,00
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Combo: 01 camisa de malha, gola redonda, com impressão
em sublimação, na cor preta, com identificação e logo do
02 SUAS da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de
Assistência Sovial e outros parceiros, 01 máscara de malha
pp com pintura em serigrafia.
VALOR TOTAL

kit

250

R$ 35,00 R$ 8.750,00

R$ 17.500,00

*ria e finan
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos
consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Barreirinhas - MA, classificada conforme abaixo
especificado:

4.1.

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — IGD/PBF
Dotação: 08.243.0012.2105.0000
3.3.90.39.00 Outros serviços de terceiros — Pessoa Jurídica
R$ 8.750,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação: 08.244.0012.2109.0000
3.3.90.30.00 Material de Consumo
R$ 8.750,00
Cláusula quinta — Da vigência:
5. 1 . O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de até 31.12.2021.
Cláusula sexta — Do recebimento Provisórial)o Recebimento Definitivo:

line~emi

6.1. O Contratante irá designar um servidor que atestará o recebimento dos itens, contendo as informações
constantes na Ordem de Fornecimento com as informações dos itens, quantidades, preços unitários e totais.
6.2. O recebimento definitivo dar — se em até 05 (cinco) dias corridos, contados da data do recebimento
provisório, se e quando o contrato tiver sido executado de acordo com as exigências e especificações deste
instrumento.
6.3. Fazendo - se necessário a substituição do equipamento, a Contratada terá o prazo de 10 (dez) dias
úteis, para executá-los, contados do primeiro dia útil subsequente aquele do recebimento da notificação
exigida pela Contratante.
Cláusulgiiétima — Do pagamento:
7.1.
O pagamento será efetuado, mediante apresentação de nota fiscal constando o atesto do
responsável pelo recebimento dos itens constantes na Ordem de Fornecimento e após a comprovação de que
a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a
apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta)
dias, contados da entrega da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada
também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa,
ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa
da União
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7.2.
É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato,
em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das
sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
7.3.
A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Barreirinhas será devolvida à contratada para
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para
pagamento da data da sua reapresentação.
7.4.
Para cada ordem de Fornecimento, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura correspondente a
mesma.
7.5. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante
a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1 desta cláusula.
7.6.

Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras.
PARÁGRAFO PRIMEIRO — A Contratada deverá apresentar os respectivos comprovantes de
pagamento de impostos, contribuições previdenciárias e tributárias e demais encargos
incidentes sobre os serviços ora contratados.

afilieenefillacomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato:
8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a
relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei n° 8.666/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso do contratado.
8.1.1. Nos casos do item anterior, a Contratada deverá demostrar analiticamente a variação dos
componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, sendo tal demonstração
analisada pelo Contratante para verificação de sua viabilidade e/ ou necessidade.
Cláusula nona — Dos acréscimos e supressões: laileeleille~
9.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
L.

aWasp, Oxpagam knf.o.

10.1. O não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da contratante, no prazo estabelecido neste
instrumento, ressalvado o contido no item 7.3 da cláusula sétima, ensejará a atualização do respectivo
valor pelo IGP-M — índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a
seguinte fórmula:
VDI
VA=

X INF, onde: INI

VA = Valor Atualizado VDI = Valor Inicial
INI = IGP-M/FGV na data inicial INF = IGPM/FGV na data final
Cláusula décima primeira: Do reajustamen
leeeeeieae
Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente contrato,
11.1.
admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.
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11.1.1.

Os preços contratados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da
proposta e aquele vigente no mercado à época da assinatura do contrato.

11.1.2.

Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços contratados que forem iguais ou
inferiores à média daqueles apurados pelo setor competente desta Prefeitura Municipal.

12.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei n° 8.666/93, mediante as devidas
justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

13.1.
A execução do presente Contrato, será acompanhada e fiscalizada por colaborador que venha a ser
designado pelo Contratante, compreendendo — se no acompanhamento e na fiscalização:
13.1.1. Supervisionar o fornecimento e a prestação dos serviços, garantindo que todas as providências
sejam tomadas para regularização de falhas ou defeitos observados:
13.1.2. Levar ao Conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua
competência:
13.1.3. Exigir da Contratada todas as providências necessárias à boa execução do Contrato, anexando
aos autos do processo, cópias dos documentos escritos que comprovem as solicitações de
providências.

14.1.
Constituem direitos de a contratante receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da
contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
14.2.

Constituem obrigações e responsabilidade da Contratante:

14.2.1.

Efetuar o pagamento dos serviços executados pela CONTRATADA, de acordo com o
estabelecido neste Contrato;

14.2.2.

Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade ou falha manifestada no
fornecimento do objeto do presente contrato, para que sejam adotadas as medidas conetivas
necessárias;

14.2.3.

Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato.

14.3.

Constituem obrigações da contratada:

14.3.1.

Fornecer o objeto do presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos e com
a sua proposta;

14.3.2.

Observar todas as formalidades legais exigidas no contrato e seus anexos;

14.3.3. A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas no presente instrumento, todas as condições de habilitação e
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qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente,
qualquer alteração que possa comprometer a manutenção das mesmas;
14.3.4.

Comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que
venha a interferir na execução dos serviços;

14.3.5.

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.

14.3.6.

Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da
execução do presente contrato;

14.3.7.

Serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura
ocorram com os profissionais que estejam executando os serviços.

14.3.8.

Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da Contratante, relativamente a
execução do contrato.

14.4.

Constituem responsabilidades da contratada:

14.4.1.

Todo e qualquer dano que causar à contratante, ou a terceiros, ainda que culposo praticados
por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela contratante;

14.4.2.

Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento
em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que
envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a contratante de qualquer solidariedade ou
responsabilidade;

14.4.3.

Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à contratante por autoridade
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na
execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à contratante,
que ficará de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à
contratada, o valor correspondente.

14.4.4.

A contratada autoriza a contratante a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou
prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos,
independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.

14.4.5.

O valor a ser ressarcido à contratante nos casos de prejuízos em que a contratada for
responsabilizada será apurado utilizando-se o índice IGP-M
— índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, obtido no período
compreendido entre a data da ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo
ressarcimento à contratante, utilizando-se a seguinte fórmula:
VDI
VA —

X INF, onde: INI

VA = Valor Atualizado VDI = Valor Inicial
INI = IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (índice inicial) INF = IGP-M/FGV do
mês do ressarcimento (índice final)
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14.5.
A contratada reconhece os direitos da contratante em aplicar as penalidades previstas em lei no
caso rescisão administrativa deste contrato decorrente de inexecução total ou parcial do mesmo.

15.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da contratante, independentemente de
interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei n° 8.666/93 e
suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

16.1.
Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, a
empresa fornecedora ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações
aplicáveis:
I - Advertência;
II - Multa;
III - Suspensão temporária para licitar e contratar com a contratante;
IV - Declaração de inidoneidade.
16.2.
A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas
contratuais que não causem prejuízo à contratante e será publicada no Diário Oficial do Município —
DOM.
16.3.
A contratada sujeitar-se-á à multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da respectiva
fatura, por dia de atraso, cobrada em dobro a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso,
considerado o prazo estabelecido para meta/execução deste contrato.
16.4.
No caso de atraso na meta/execução deste contrato por mais de 30 (trinta) dias, poderá a
contratante, a partir do 310 (trigésimo primeiro) dia, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato,
podendo, inclusive, aplicar penalidade de impedimento da contratada em participar de licitações públicas
realizadas pela contratante por um prazo de até 05 (cinco) anos.
As multas previstas nos incisos do tem 16.1 desta cláusula são aplicáveis simultaneamente ao
16.5.
desconto objeto do item 14.4.3 da cláusula décima quarta, sem prejuízo, ainda, de outras cominações
previstas neste instrumento.
A multa será descontada do valor da fatura, cobrada diretamente da contratada ou ainda
16.6.
judicialmente.
16.7.
A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a contratante, pelo prazo de 05
(cinco) anos, será publicada no Diário Oficial do Município — DOM e poderá ser aplicada nos seguintes
casos mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à contratante:
16.7.1.

Reincidência em descumprimento de prazo contratual;
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16.8.

16.7.2.

Descumprimento total ou parcial de obrigação contratual;

16.7.3.

Rescisão do contrato.

A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se a contratada:
16.8.1. Descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem
prejuízos à contratante;
16.8.2. Sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais;
16.8.3. Tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

16.9. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 16.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do
inciso II do item 16.1desta cláusula.
16.10. As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicadas pela contratante,
após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da contratada, serão
publicadas no Diário Oficial do Município — DOM.
16.11.A penalidade de declaração de inidoneidade, implica na impossibilidade da contratada de se relacionar
com a contratante.
Cláusula décima sétima — Dos ilícitos pe
17.1. As infrações penais tipificadas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores serão objeto de
processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.
Cláusula décima oitava — Da troca eventual de do
18.1.
A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de
protocolo.
18.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.
Cláusula décima nona — Dos casos oiriiiins
19.1. Os casos omissos serão resolvidos às luzes da Lei n° 8.666/93 com suas alterações posteriores, e dos
princípios gerais de direito.
C lá usu a vgs ma — Da publicação resumida deste instrumento:

mem eierneeem

20.1 Em conformidade com o Artigo 61, Parágrafo Único, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, a
publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), serão efetuados na
imprensa oficial, até o 50 (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
Cláusula vigésima primeira — Do foro: lielleele~lielelleilleele
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21.1. Fica eleito o fórum da Comarca de Cidade de Barreirinhas - MA, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, que foi impresso
em 02 (duas) vias de igual teor, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Barreirinhas, (MA), 17 de setembro de 2021.
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