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PREFEITURA MUNTCIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARAí{HÂO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA ÍTO 862 - CENTRO - SÃO BERilARDO/MA
CNPr: 06.125.389/OO01-88

CONTRATO PE N' 20200709001.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 2O2OO5OI 7-CPL

CONTRÂTO Df, SERVIÇO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO, ESTADO DO
MARANHÃO E A EMPRESA.'
AUDITAR CONSULTORIA E
ASSESSORIA LTDA-M["

Por este instÍurnento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO, situada à praça Bemardo coelho de almeida 862 - CenúoÍ, São Bemardo-MA
inscrita no CNPJ sob o n' 06.125.389/0001-88, neste ato, representada pelo Secretário de
Adminisnação Sr. MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA portador do RG: 2330237- SSP/PA
e CPF: 426.251-492-72 residente e domiciliado na cidade de São Bemardo/MA, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa a seguir denominada
CONTRATANTE, empresa: AUDITAR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME, CNPJ
n" 22.479.98010001-90, sediada na Avenida Presidente Medici, n"622, Centro, AnapurusMA, por
intermédio de seu Íspresentante legal Sr(a) Guilherme Wendel Soares Moraes, portador(a) da
Cadeira de Identidade n' 155417932 SEJUSP/MA e do CPF n'842.516.463-04 a seguir
denominada CONTRATADÀ acordam e justam firmaÍ o presente ContÍato, nos termos da Lei
n' 10.520102, DecÍeto no 5.450/05 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no

8.666/93, assim como pelas c1áusulas a seguir expressas:

Cláusula Primeira - DO OBJETO:
l.l. O presente contÍato tem Ér objeto contÍatação de empresa especializada em serviços de
Apoio Administrativo de interesse do Município de São Bernardo/MA.

Cláusula Segunda - DO FIJI\IDAMENTO LEGAL.'
2. l.Estê contrato têm como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n' 002/2020
e rege-se pelas disposições expressas na Lei n" 10.520/02, Decreto no 5.450/05 e subsidiariamente,
no que couber, as disposições da Lei n' 8-666193 e suas alterações posterioÍes e pelos preceitos
de direito público. A proposta de preços apresentada passa â integrú êste contrato.

Cláusula Terceira - DO VALOR CONTRATUAL.'
3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagaÍá à Contratada o valor global d/
R§ 7.350,00 (sete mil trezentos e cinquenta reais)-mensal, sendo o valor de RS: S8.200,000b
(oitenta e oito mil e duzentos reais) - no período de 12 meses; conforme descrição dos serviços
abaixo:

Item Descrição do Obieto tlnd Quant V. Unit V. Total

1

Apoiar a Area Administrativa na elaboração, execução,
controle e avaliação de projetos, dar supoÍe gerencial aos
dernais setores da Administração, melhoria dos
procedimentos; gerenciamento de contratos, assessoraÍnento
do conÍole Interno, assessoria e analise dos processos

lnes 12 7.350,00 88.200,00
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licitatórios, capacitação e treinaÍnento da comissão
permanente de licitação para adequação e pratica de
utilização da modalidade de pregões na forma eletrônica"
conforme a legislações vigente e disponibilização de 4
(quaÍo) profissionais para suporte presencial no período de
4Ohoras sernanais.

TOTAI,

Cláusula Quarta - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
4. l.As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos
consignados no orçamento, classiÍicada conforme abaixo especificado e demais dotações que por
ventura se fizerem necessárias. através de ordem de serviços correspondente:

Orgío O2 Poder Executivo.
Unidade: 04 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Dotação: 04.122.0050.2019.000 - Manutenção e Coordenação de Compras Licitações e
Contratos.
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.

5.1.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência 12 (doze)
meses, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos iguais e

sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos tennos do inciso lI do
artigo 57, da Lei n'8.666, de 1993.

5.1.2. Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de
pregos de mercado ou de preços contratados poÍ outÍos órgãos e entidades da
Administração Pública, úsando a assegurff a manutsnção da contratação mars

vantaiosa paÍa a Administraçâo, em relaçâo à realização de uma nova licitação.

5 . 2 . O conÍato não poderá ser prorrogado quando

5.2.1. A CONTRATADA tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da
Administração Pública Estadual ou do próprio órgão contÍâtante, enquanto perdurarem
os efeitos;

5.2.2. A CONTRATADA não mantiver, em compatibilidade com âs obngações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.2.3. A CONTRATADA não concordar com a eliminâção, do valor do contrato, do
custos Íixos ou variáveis não renováveis que já tanham sido pagos ou amortizados llO

primeiro ano de vigência da contÍatação.
5.2.4. Verificadas ocorrências glaves anotadas pelo gestor do contrato no liwo próprio,
durante a execugão do servigo.

5.3. A pronogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
devidamente j ustifi cado.

cláusula sexta - DA EXECUÇÃO E LOCAL DO SERVTÇO..
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Cláusula Quinra - DA ITNGÊNCIA f, DA PRORROGAÇÃO..
5.1 . O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 meses.
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ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COETHO OE ALMEIDA T{O 862 - CET{TRO - SÂO BERNARDO/MA
CNPI: 06.125.389/0001-88

ó. I . Os serviços deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no
Termo de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições
implicará recusa seln que caiba qualquer tipo de reclamação por paÍe da inadimplente. A
Contratada obriga-se a substituir os produtos que porvenhrra não atendam às especificações, sob
pena das sanções cabíveis.

6.2. Os produtos deverão ser prestados integralmente e de forma ininterruptâ.

6.3.Os serviços deverão ser executados no local indicado em cada Termo de Referência, no
horário das 08:00h (oito horas) as 12:00h (doze horas).

Cláusula Sétima - DO PAGAMENTO.'
7.1. O pagamento será efetuado mensâlÍnente, referente aos serviços prestados, após a
comprovação de que a empresa contratada está ern dia com as obrigagões 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 dos Serviços,
devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada taÍnbém sua regularidade com os
Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativq ou CeÍtidão Conjunta
Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital,
em especial a cobrança bancriria, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de

aplicação das sançôes previstas neste instrumento e indenizaçào pelos danos decorrentes.

7.3.Neúum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação
irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7. l.

7.4.As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respeúiva ordem de serviços.

cláusula oirava - DA RECoMPosIÇÃo Do EQrnLÍBRIo ECoNôMICo"
FINANCEIRO DO CONTRATO.'
8.l.Oconendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá

restabelecer a relação pactuad4 nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei n" 8.666193,

mediante comprovagão documental e requerimento expresso do contratado.

Cláusula Nona - DA FISCALIZAÇÃO.'
9.1. A fiscalização do Contrato seÍâ efetuada pelo servidor: Izaniel Cutim Bogéa - 41.870.693-
72 que poderá a qualquer tempo, determrnar o que foÍ necessário à regularização da falta do
fomecimento observando, bem como propor a aplicagão das penalidades previstas deste

instrumento.

Cláusula Decima - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
l0.l.Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições a
e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
l0.2.Constituem obrigações da Contratada:

I) entrega os produtos às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do
presente contrato;

II) fornecer os produtos, rigoÍosaÍnente nas especificações, pràzos e condições
descritas na Clausúa I DO OBJETO e Anexo I;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERIiIARDC,,
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA ilO 862 - CENTRO - SÃO BERI{ARDO/MA
CNPJ: O6,125.389/O001-88

III)os produtos deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de
proümento inintemrptamente, no caso de manutenção sempÍe que requisitado
conforme ordem de produtos de acordo com as necessidades das Secretarias
municipais.

IV) assurnir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o
adimplernento das obrigações decorrentes deste Contrato;

V) Não transferir, totâl ou pâÍcialmente, o objeto deste Contratol
VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando

todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo as reclamações procedentes,
caso ocorTam;

Vll)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de foÍça maior,
denho do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apÍesentar os
documentos para a respectiva aprovação, em até Os(cinco) dias consecutivos, a
partir de sua ocorrênci4 sob pena de não serem considerados;

VIII)atender aos encargos trabalhistas, previdenciiírios, fiscais e comerciais
decorreÍltes da execução do presente contÍato;

Ix)manter durante toda a execução do ConÍato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas;
X)a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita

condição dos produtos fornecidos, ilclusive suas quantidades e qualidade,
competindo-lhe tambem, a dos produtos que não aceitos pela fiscalização da
ContÍatante deverão ser trocados;

XI) serão de dteta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes
que porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e
registros.

l0.3.Constituem obrigações da Contratante:
l) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
Ill)designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
IV)comunicar à CONTRATADA todâ e qualquer ocorrência relacionada com a

execução do Contrato.

Cláusula Decima Primeira - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS;
I l. I . A troca eventual de documentos entÍe a Contratante e a Conüatada, será realizada através

de protocolo.

1l.2.Nenhuma ouha forma será considerada como prova de entrega de documentos

Cláusuta Décima Segunda - DA RESCISÀO DO CONTRATO.'
[2.1.A rescisão do contrato tsrá lugar de pleno direito, a critério da Contratan Ê,

independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55,

inciso Ili, da Lei n'8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida
lei.

Cláusula Décima Terceira - DAS SANÇÔES E PENALIDADES:
13.1.4 licitante que ensejar o Íetardamento da execução do certame, não mantiver a propostq
falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito préüo dâ citação e da ampla defes4 ficará
impedida de licitar e contrataÍ com a Prefeitura Municipal de São Bemardo, pelo prazo de até 05

I

I
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PRAçÂ BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Í{o 862 - CENTRO - SÂO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0OO1-88

(cinco) anos, enquanto perdurarern os motívos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante â própria autoridade que aplicou a pora.

13.2.4 penalidade será obrigatoriamente registrada no Diiário Oficial do Estado e no caso de
suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciâdo por igual período, sem prejuízo
das demais cominações legais.

13.3.No caso de inadimplernento, o CONTRATADO estaÍá suj€ita às seguintes penalidades:
13.3.1. Advertência;
13.3.2. Múta poÍ atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de l0% (dez por

cento), calculada sobÍe o valor do contrato, caso não sejam cumpridas
fielmente as condigões pactuadas;

13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese
de atraso no cumprimento de suas obrigações contrahrais, calculada sobre o

.,, valor da fahra.

,,{3.3.4. Suspensão tonponí,r'ia de participação em licitação e impedimento de
/ contrataÍ com Administração por periodo não superior a 2 (dois) anos; e

13.3.5. Declaragão de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência
cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente,
sem prejuízo de ouÍas hipóteses, sm caso de reincidência de atraso na
entrega do objao licitado ou caso haja cumulação de inadimplernento de
eventuais cotas mensais, expressamente preüstas, facultada a defesa prévia
do interessado, no prazo de l0 (dez) dias úteis.

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o iteÍn 13.3, reserva-se ao óÍgão contratante o direito
de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajos4 pela ordem de classificação,
comunicando-se, em seguid4 a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências
cabíveis.

13.6.4 segunda adjudicatóri4 ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita à
condições estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicação das penalidades preüstas nesta cláusula é de competência exclusiva
Prefeitura Municipal de São Bernard" 

",Cláusula Décima Quarrâ - DOS CASOS OMISSOS:
l4.l.Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n' 10.520/02, Decreto n' 5.450/05e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n'8.666/93 e suas alteragões posteriores,
e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Quinta - DO FORO:
I5.I.Fica eleito o foro da Comaca de São Bernardo, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outo, por mais
privilegiado que §a.

I

I

13.4. As sanções preüstas nôs itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntÍrmente
com os itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do intsressado, no prazo de l0 (dez) dias
úteis.
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E, por estarem justos e conúatados, as partes assinam o presente Contrato, que foi
impresso em 03 (três) vias de igual teor.

SAO BERNARDO(MA), 09 DE JULHO DE2O2O

//)Xr,* ,t
FE MUNICIPAI DE SÃO BERNARDO

OEL DE JESUS SILVA DE SOUSA
RG: 2330237- SSP/PA
CPF: 426.251.492-72
CONTRÂTANTE

AI.J ITAR CONSULTORIA E ASSESSO
CNP.I no 22.479.980/000l -90

Guilherme Wendel Soares Moraes
RC n' 155417932 SEJUSPA,{A

CPF n'842.516.463-04
CONTRATADA

CPF

CPF:
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TESTEMUNHAS:


