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PROCESSO ADMINISTRATIVO N
º 

: 202001014 CPL- PMSB/l\1A 

Contrato o
º 

20200228010 CPL- PMSB/MA 

CONTRATO QUE ENTRE Sl FAZEM, DE UM 
LADO, A PREFEITURA MUNJCIPAL DE SÃO 
BERNARDO/MA, E DO OUTRO LADO A 
EMPRESA: JOSÉ LEÃO NETO E CIA L TOA. 

A PREFEITURA MlJNICIPAL DE SÃO BERNARDO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita 
no CNPJ nº 06.125.389/0001-88 , com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro, SÃO 
BERNARDO -MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada representado neste ato 
pelo Secretário de Administração: MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA RG: 2330237- SSP/PA CPF: 
426.251.492-72 residente e domiciliada na cidade de São Bernardo/MA, no uso de suas atribuições legais que 
lhe confere poderes para celebrar com a empresa: JOSÉ LEÃO NETO E CIA L TDA; Inscrita no CNPJ: 
14.908.101/0001-70, estabelecida Av. Cel Francisco Moreira - Jardins -Santa Quitéria/MA, neste 
ato representada pelo Sr. Sr. José Leão Neto RG: 043320162011-7, SESPDGPC/-MA, CPF: 
182.669.753-53, residente e domiciliado na cidade de São Santa Quité1ia/MA doravante denominada 
CONTR.\ TA.DA, têm entre si justo e pactuado, nos tennos contidos na proposta objeto do PP nº 

011/2020, e PROCESSO ADMINISTRATlVO Nº 202001014 que se regerá pela Lei n.º 8.666/93, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO tem por base legal o 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202001014 CPL-PMSB, tendo por objeto: Contratação, de 
empresa para execução dos serviços de roço e capina nas esrradas vicinais do Município de São 
Bernardo/MA. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital seus anexos 
e a Proposta da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI 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 aquisição do objeto contratual é de R$: 819.999, 18 ( oitocentos e dezenove 
mil novecentos e noventa e nove reais e dezoito centavos):, que inclui os tributos, encargos, frete ou
despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FlNANCElROS 
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratação da 

presente licitação correrão por conta de Recursos: 

Dotação Orçamentária: 
15.452.0780.1003.0000 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANA E ESTRADA YICINAIS 
339039 000- OUTROS SER VlÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 
04.122.0050.2012.0000 - MA..NUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ.Ã.O E 
FINANÇAS 
339039 000-OUTROS SERVlÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 
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cr-Ásur,l eulRTA - Dos ACRÉsrMos E supRESsôEs
A CONTR{TÂDA fica obrigada a aceitar, nas ÍnesÍnas ccndições ccntratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizeÍem necessários no fomecimento dos materiaig objeto deste contrato, até 25o/o

(ünte e cinco) poÍ cento do valor inicial atualizado do contrato, em observfucia ao art. 65 § l" dâ
Lei8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRÀZO Df, !.IGÊNCIA
(J presente contÍato entraÍá em vigor na data de sua assinatuÍa e fildar-se-a no dia 3l de dezembro
de 2020, podendo ser prorrogado, após manifestação das partes envoMdas, mediante Termo Aditivo,
conforme artigo 57, inciso I, da Lei n' 8.666/93, e suas alterações.

CLÁUSULA SEXTA. DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de Administraeão o
Seúor: Izaniel Cutrim Bogéa que poderá a qualquer tunpo, determilar o que for necessário à

regularização da falta do fomecimento observando, bem como propor a aplicação das penalidades
previstas deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos
já a Nota Fiscal deve está devidamente atestada pelo SetoÍ Competente e será efetivado no prazo de

até 30 (trinta) dias contados da dâta do alesto.

PARÁGRÂFO PRIMEIRO - Os pagaÍnontos, serão creditados em nome da CONTRATADA,
mediante transferência bancaria em conta corrente da CONTRATADA do Banco Brasil, Agência
-282G6 Conta corrente 18187-0, uma vez satisfeiBs as condições estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRÀFO Sf,GUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será

motivo de correção por parte da CONTRÂTADA e haverô em decorrênci4 suspensão do prazo de

pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

PARÁGRÂFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRÂTADÀ deverá comprovar
sua regularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Gamtia por Ternpo de Serviço -

FGTS. Tal comprovação será feita mediante apresentação de Certidão negativa de debito CND'
Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XIII da obrigação da contratada de manter, durante

toda execução do contÍato, em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, toda§ as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARAG RAPOOUARTO.ACO TANTf, não pagará juros de mora por atraso no
pagaÍnento, cobrado através de documentos não hribil, total ou parcialmente, bem como por motivo
de pendência ou descumprimento de condições contrárias.

CLAI.]SI.JLA OITAvA - DO Rf,AiijSTE
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado duÍante o prazo de sua vigênci4 se houver
aumento autorizado pelo govemo Federal

CLÁUSULA NONA. DAS OBRIGACÔf, S DA CONTRATAI\ITE
A CONTRÂTANTE obrigar- se-á:

a) Acomparúar e fiscalizar a execução do contÍato;
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b) Designar um servidor ü SeoAaria Municipal de Administração que será
responúvel pelo acompanlamento e fiscalização da execução do objeto dc presente
conúato. Ao servidor designado, compete entre outras obrigações, verificar a

qualidade, inviolabili.lade da< ernbalagans, estado de conservação e validade dos
produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução
do conÍato determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos
observados;
c) f'omecer a qualquer tempo e com o Maximo de presteza, mediânte solicitaçào
escrita da CONTRATADA, informações adicionais, para díimir duvidas e orienta-
la em todos os casos omissos;
d) As decisões e providencias que ultrpassarem as competências, do
representante deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção
das medidas convenientes:
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso II, alíneas a e b da Lei
8.666t93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA C0NTBAaADA
O presente Conhato não poderá ser objeto de cessão ou transferênci4 no todo ou em parte.

A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os seniços objeto deste contrato mediaÍito emissão de Nota de Empeúo
ou Ordem de Serüços e cronogÍama de entrega fomecido pela Secretaria Municipal
de Administração, em estrita observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando
a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na loçalidade da
prestação do serviço parâ ÍepÍesentá-lo na execução do contÍato e prestar

esclarecimentos necessários ao servidor designado para acompanhar e fiscalizar a

execuçâo do fornecimento, e a Secretaria Municipal de Administração, quando

solicitadoi
d) Observar o horií,rio do expediente administrativo, compreendido enre 08:00 h as

12:00 como sendo o horário âdminisÍativo paÍ tÍatÀÍ sobÍe o contrato e serviços.
de segunda a sexta-feira;
e) Cumpnr fielmente o estabelecido nas clausulas e condigões do presente contrato
e de seus documentos integrantes, mm observância dos requisitos, bern como da
legislação em ügor para perfeita execução do contrato;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato
respondendo pelos encargos trúalhistas, pÍeüdeacúrios, e comerciais resultantes
da execução do contrato e ouúos corrêspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretanente a adÍrinistação ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato não exclündo ou
reduzindo essa responsabilidade ern face da fiscalização ou acompanhâmento
efetuado pela Secretaria Municipal de A&ninistração;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no tomi ou em pare, o objao
deste contrato em que se verificarern vícioq defeitos ou inconeções resultante
execução.

CLÁSULA DÉCIMÁ PRTM IRA - DAS PENALIDADES

da
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O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADd de qualquer das obrigações ora
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal n' 8.666/93, aplicando
nos artigos 8l a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste ConÍato
sujeitará a CONTRATADÁ! à multa de mora correspondente a 0,3% (três centésimos por cento) ao

dia" sobre o valor do fornecimento, aré o limite de l0olo (dez por cento).

PARÁGRAFO Sf,GUNDO - Alán da multa indicâda no paragrafo mteriot a CONTRATANTE
podeli garantida a préüa defes4 aplicar à CONTRÂTADA, na hipótese de inexecução total ou
parcial do Contrato, as seguintes sanções:

a) Àdvertência;
b) Multa de l0 o/o (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão tempoÍária de participação em licitação e impedimento de
contÍatar com a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contrataÍ com a Administração
Pública enquanto perdurarsÍn os moúvos determinantes da punição.
e) As sanções pÍevistas nas alíneas "d" podendo ser aplicadas
conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO Tf,RCEIRO Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação
escrita à CONTRATADA e publicada no jornal Oficial do Estado ou DOU, constando o firndamento
legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertências e müta de mora.

CLÁSUL-{ DECIM.{ S TNDA. DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contrâtuais
e as previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuaig especifica@es, projetos ou
prazos;
b) - o cumprimento irreguiar de ciáusúas conrratuais, especificaçoes, projetos
0 prazos;
c) - a lentidão do seu cuÍnprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar
a impossibilidade da conclusâo da obrq do serviço ou do fomecimento, nos
prazos estipulados;
d) - o atraso injustiÍicado no início da obra servigo ou fornecimento;
e) - a pâÍalisação do fomecimento, sem justa causa e préüa comunicação à

CONTRATANTE;
0 - a subconúatação total ou parcial do seu objeto, a associação da

CONTRATADA com outÍem, a sessão ou transferência total ou parcial, bern
como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no conhato;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo senidor a
comissão designada para acomparúar e fiscalizar a sua execução, assim como
as Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do
§ l'do art. 67 desta Lei Federal n' 8.666193;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissolugão da sociedade ou o falecimento <ia COIrITRÁTADA;
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k) - a alteração social ou a modiÍicação da finalidade ou da estrutura da
CONTR-{T,4.D,{ que prejudique a execução do ccntrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo coúecimento.
justificadas e determinadas pela miírima autoridade da esfera administrativa a

que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no procÊsso

administrativo a que se Íefere o contrato;
m) - a supressão, poÍ paÍe da CONTRATANTE, compras, acarretando
moditicação do valor imcial do contrato além do hmite permrtrdo no § l" do art.

65 desta lei;
n) - a suspensâo de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por
prazo superior a 120 (cento e ünte) dias, salvo an caso de calamidade públic4
gÍave pertuÍbação da ordem intema ou guerr4 ou ainda por repetidac
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizagões e mobilizações e outras previstas, assegurado a
CONTRATADÀ nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
o) - o aÍaso superior a 90 (noventa) dias dos pagaÍnentos devidos pela

CONTRATA^NE decoÍrertes dos fomecimentos já recebidos salvo ern caso de

calamidade públic4 grave perturbação da ordern interna ou guerra assegurado

a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas

obrigações até que seja normalizada a situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescísâo contratual serão formalmente motivados nos

autos do processo, asseguran<io o contratiitório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO A rescisão deste Conhato podeÍá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos

enumerados nas alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as paÍtes, reduzidas â termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁSULA DÉCIMA TERCf,IRÂ. DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues conlorme Cronograma constante nos anexos planilhas
orçameníírias, parte integrante deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contÍato será recebido conforme Cláusula Décim4 sendo
que os serviços que não satisfizererr as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e

colocados a disposição da CONTRÁTADÀ paÍa serern corigidos, dentro do prazo estabelecidos
entre as paÍes;

PARTIGRAFO SEGUND0 - A criterio da Prefeitura Municipal de SÀo BERNARDO poderá ser

concedido novo prazo paÍa recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2u vez, o
conüato poderá ser rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Marimo
de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir nas penalidades previstas no AÉ. 87 da Lei
8.666D3;
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CLÁSULA DÉCIMÁ QUINTA. DAs ALTERÂÇoES
Este côntratc poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nc casc pre.,4sto nc aÍt. da Lei no
8.666t93.

CLAUSULA DECIMA S A - DA PUBLICACÃO
DentÍo do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatur4 a CONTRATANTE providenciará
a publicaçâo em resumo, do presente Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do FoRo
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, seÍá o competente para dirimir
dúvidas ou pendàrcias resultantes deste ContÍato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente

insÍumento lavrado ern 3 (três) vias de igual teor e formq assinado pela partes e testemunhas abaixo.

SÀO BERNARDO MA,28 DE FE\'EREIRO DE2OzO

./J-.._
PREFEITURA CIPAL DE SÃO BERNARDO

MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA
RG: 2330237- SSP/PA
tÍr.+/\)_-)t.1>L-tL

Secretá'rio de Administração
CONTRATANTE
( \_

Cl.r,lt
LTDA.E LEÀO NETO E CIA

CNPJ: 14.908. t0l/0001-70
Jo# Leão Neto

CONTRATADO

TESTEMI-iNHAS

CPF'

CPF:


