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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÂO

FUÍ{DO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
CNPJ: 30.728.420/00O1-50

Rua Cônego Nesbr S/ - CenEo - São Bêmardo/MA

PRoCESSO ADMINISTRATIVo NA: 2O2OO1OI4cpr-- PMSB/MA
Contrato na 20200228008 CPL. PMSB/MA

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO. A PREFETTURA MUNICIPAL OE SÂO
BERNARDO/}IA, ATRA\ES DO FUNDO
MLINICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO OUTRO LADO
A EMPRESA: JOSÉ LEÃO NETO E CIA LTDA,

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO. atTaves do FUNDO MLINICIPAL DE EDUCAÇÀO
Pessoa Juridica de Direito Público Intemo, inscrita no CNPJ: 30.728.42010001-50 Rua Cônego Nesor S,N -
Centro - São BernardolMd doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representado SECRETARIA
DE EDUCAÇÀO Sf RAIMUNDO NONATO CARVAIHO RG:919697984 SSP/MA CPF: 099.1s6.133-34,
brasileiro, residente e domiciliada na cidade Magalhães d-e Almeida-Ma no uso de suas atribuições legais que
lhe conlere poderes para celebrar com a empresa: IOSE LtiAO NETO E CIA I,TDA; Inscrita no CNPJ:

14.908.101/0001-70, estabelecida Av. Cel Francisco Moreira - fardins - Santa Quitéria/MA,
neste ato representada pelo Sr. Sr. fosé Leão Neto RG: 043320162011-7, SESPDGPC/-MA, CPF:
182.669.7 53-53, residente e domiciliado na cidade de Sâo Santa Quitéria/MA doravante
dcnominada CONTRATADA, tem enrrc si justo c pactuado, nos terrnos conridos na proposta
objeto do PP na 01V2020. e PROCESSO ADMINISTRATIVO Na 202001014 que se regeú pela Lei n.a
8.666/93, mediante as cláusulas c condiçôcs seguintes:

CtÁUSUlÁ PRIMEIRA - Do oBJETo O presente CONTRATO rem por base legal o
PROCESSO ADMINISTRATIVO Na 202001014 CPL-PMSB, tendo por objeto: Contrataçào, de
empresa para execuçào dos scrviços dc roço e capina nos pátios das Escolas Municipais do
Municipio de Sào Bernardo,/iúA. Integram o Ixesente contrato, independentenrente de transcúçào,
o Edital seus anexos e a Proposta da Conoatacla. Conforme precciruar o artigo 55 inciso XI de
vinculaçao ao edital de licitaçào ou termo que a dispensou ou ineÍgiu, ao conüte e a proposta do
licitante vencedor.

CTÁUSUTÁ SEGUNDA - DO VALOR
O Valor global pela aquisíçào do objeto contratual e de R$ 414.999.98 ( q tos e ouatoÍz e

mil novecentos Ê noventâ e nove mil e noventa e oito c€ntavos):, que inclui os lributos, encargos,
hete ou despesas de qualquer narureza que incidam sobre o objeto do contrato.

CLA.USUIÁ TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As dcspesas decorrcntes da contrataçào da

prcscntc licitaçào corrcrào por conta dc Rccursos:

Dotaçào Orçame ntária
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FUNDO TT,IUNICIPAL DE EDUCAçÃO
Cl{PJ: 30.728,420/0O01-50

Rua Cônego Í{e$r S/I{ - Cenbo - São BernaÍdo/MÂ

12.361,0832 2197 ,OOOO . MANUT, E FUNC, DO ENSINO FT'ND. 40%
339039 OOO. OUTROS SER\IIÇOS DE TERCEIROS PESSOA ruRIDICA
r2 16s.0832.2101.0000 - MANUTENÇÀO DO ENSTNO TNFANTTL E PRE-ESCOLA
339039 OOO- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA ruÚDICA
12.366.0421 .?t}s .OOOO - MANUTENÇÃO Oe eOUCeçÃO DE JO\aENS E ADULTOS
339039 OOO OUTROS SER\'IÇOS DE TERCEIROS PESSOA ruRÍDICA
r2.36r.00s0.203s.0000 - MANUTENçÀo oe secnrraRrA DE EDUCAÇÀo
339039 OOO- OUTROS SER\IÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURiDICA

CTASULA QUARTA - DOS ACRESIMOS E SLTPRESSOES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar. nas mesmzrs condiçôes contratuais, os acréscimos ou
supressôes que se ffzerem necessários no fornecimento dos materiais. o§eto deste conüato, até 25%
(ünte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância âo art. 65 § la da Lei
I666/93

crÁusurÁeurNTA - Do pRAzo DE \.rGÊNCrA
O presente contrato entrÀni em ügor na data de sua assinarura e findar-se-á no dia 31 de dezembro
de 2020, podendo scr prorrogado, após manifestaçlo das partes envolvidas, mediante TermoAditivo,
conforme artigo 57, inciso I, da Lei no 8.666/91, e suas alteraçôes.

CTÁUSUIÁ SE)üA - DA FISCAI A7AÇÀO
A fiscalizaçao do Conrrato será eferuada por servidor designado pla Secretaria de Educaçao o
Senhor: Izaniel Cutrim Bogéa que podeú a qualquer tempo, determinar o que for necessário à

regularizaçào da falta do fornecimento observando, bem como propor a apücaçao das penalidades
preústas deste instrumento.

CLÁUSUIÁ SÉTIMA - D0PAGAMENTO
O pagamento sera efetuado após apresentaçào da Nota fiscal corrcspondcnte aos produtos
adquiridos já a Nota Fiscal deve estií deüdamente atestada pelo Setor Competente e scrá efetivâdo
no prazo de até J0 (trinta) dias contados da data do atcstrr.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serào crcdltados em nome da CoNfRÁTADA,
mediante transferencia bancaria em conta corrente da CONTRATADA do Banco Brasil, Agência -
2826-6 Conta corrente 181820, uma vez satisfeitas as condiçoes estabelecidas neste Conrrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissào ocorrida na documentaçào ffscal ser:i
morivo de correçào por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensào do prazo de

pagamento até que o problema seja deffnitivemente senedo.

PARÁGRÁFO TERCEIRo - A cada pagamento rcali:ado, a CoNTRATADA deverá comprovar
sua regularizaçào fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo dc Garantia por Tempo de Serviço -

FGTS. Tal comprovaçào scú feita mediante apresenuçao de Ccrtidao negaúva de debito CND.
Bem como, rnanter confonne artigo 55 inciso XIII da obrigaçao da contratada de rnanter, durante
toda execuçào do confrato, em compatibilidadc com as obrigaçoes por eles assumidas, todas as

condiçoes de habilitaçao e qualificaçào exigidas na lícitação.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE NAO pagani juros de mora por atraso no
pagamento, cobrado através de documentos nao hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo
de pendcncia ou dcscumprimento de condiçôes conmárias.

,(
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FUNDO iíUÍ{ICIPAL DE EDUCAçÃO
CilPJ: 30.728.420/O001-50

Rua Cônego Nesbr S/N - Centro - São B€rnaÍdo/MA

CTÁUSULAOITAVA - DO REAIUSTE
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua ügência, sc houver
aumento autori:âdo pelo governo Federal.

CIÁUSUIÁ NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhd s fiscalizar a execuçào do confrato;
b) Designar um servídor da Secretaria Municipal de Admlnisnação gue será
responsável pelo acompanhamento e fiscalizaçao da execuçao do objeto do presente
contrato. Ao scrvidor dcsignado, competc enfrc outras obúgaçôes, vcrificar a
qualidade, inviolabilidade das embalagens, estado de conservaçào e validade dos
produtos, anotando em regisrro próprÍo todas as oconencias relacionadas a
execuçào do contrato detemrinando o que for necessiírio a regularizaçào das faltas
ou defeitos observados;
c) Fomecer a qualquer tempo e com o I{aximo de prestes, mediante solicitaçào
escrita da CONTRÁTADA, inÍormaçôes adicionais, para dirimir duúdas e orienta-
la cm todos os casos omissos:
d) As decisoes e proúdencias que ultrapassarem as competênciâs, do
representante deverao ser solicitadas, a seus suFúores em tempo habil para adoçào
das medidas convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 71, inciso ii, alineas a e b da Lei
8.666193.

CIÁUSUIA DÉCIMA - DAS oBRIGACÔES DA CONTRATADA
O presente Conrrato nào pôderá scr objeto tle cessao ou trànsfercncia, no todô ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços objeto deste connato mcdiante emissào de Nota de
Empeúo ou Ordem dc Serviços e cronograma de enrrega fomecido pela Secretaria
Municipal de Administraçào, em estúta observância a sua proposta e ao Anexo VI,
observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Adminisrraçao Municipal na localidade da
prestaçào do serviço para rcpresentá-lo na execuçào do contrato e prestar
esclarecimentos necessários ao servidor designado para acompanhar e fiscalizar a
execuçâo do fornecimento, e a Secretada Municipal de Adminisrraçao, quando
solicitadoi
d) Observar o horrario do expediente administrativo, compreendido enrre 08:00 h as

12:00 como sendo o horarío adui,inistrativo para rratat sobre o contlato e serviços,
de segunda a sexta-feira;
e) Cumpúr fielmente o estabelecido nas clausulas e condiçoes do presente contrato
e de seus docurnentos integmntes, corn observância dos requisitos, betn como da
lcgislaçao em úgor para prrf€ita exectlçao do conrmto;
f) Árcar com todas as despsas, exigidas por lei, relativas ao objeto do conrrato
respondendo pelos encrugos trabalhistas, preüdenciários, e comerciais resultantes
da execuçào do contrato e outros correspondentes,
g) Responder pelos danos causados dirctanente a administraçào ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçào do conrrato nào excluindo ou

rcduándo essa responsabüdadc em face da fiscalizaçào ou acompanhamcnto
efctuado pela Secretaria Municipal dc Adminisrraçâo;

I
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h) Reparar, corrigir ou subsriruir, as suâs expenszrs, no total ou em parte, o objeto
deste contrato em que se verificarem vicios, dcfeitos ou incorreçôesiesultantei da
execuçào.

CúSUIÁ DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENÁLIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRÁTADA, de qualquer das obrigaçôes ora
estabelecidas, sujeitaní a CONTIIATADA as sançoes preüstas na ki Federal na 8.666/93, aplicando
nos artigos 8I a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO - O acaso injustiffcado no cumprimento do objeto deste Contraro
sujeitará a CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0.1% (três cenrésimos por cento) ao
dia, sobre o valor do fomecimento, atC o limite dc l0oÁ (dcz por cento).

p4p{6R/ç;6 SEGUNDO - Além da multa indicada no panigrafo anrerior, a CONTRATANTE
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTLATADA, na hipórese de inexecuçào total ou
parcial do Contrato, as seguintes sançôcs:

a) Advertência;
b) Multa de l0 % (de: por cento) sobre o valor do Conrrato;
c) Suspensio temporária de parricipaçao em licitaçao e impedimento de
contratar com a admfurisEaçâo, por prazo nâo superior a 02 (dois) anos;
d) Declaraçao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçào
Pública enquanto prdurarem os morivos determinantes da puniçao.
e) As sançoes preústas nas alÍneas 'a", 'c" e 'd" podendo ser aplicadas
conjuntament€ com a preüsta na ahnea 'b".

PAIúGR,{IO TERCEIRO - Após a aplicaçao de qualquer penalidade seÉ feita comunicaçào
escúta a CONTRATADA c pubücada nojornal Oficial do Estado ou DOtl, constando o fundamcnto
legal, excluÍdas os casos dc aplicaçao das pcnalidadt's de advertências e multa de mora.

CtÁSUtÁ DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÀO
A inexecuçao total ou parcial deste conffato enseja a sua rescisào, com as conseqüências contratuais
e as preüstas em lei.
Constiruem motivos para a rescisào deste Confrato:

a) - o nao cumprimento de cláusulas conffaruais, especificaçôes, projetos ou
pmzosi
b) - o cumprimeuto irregular de cláusulas conüatuais, especi.Êcaçôes, projetos
e prazos;
c) - a lentidào do seu curnpúmento, levando a CONTRÁTANTE a cornprovar
a impossibilidade da conclusào da obra, do serviço ou do fomecimento, nos
prazos esfipulados;
d) - o anaso Ínjustificado no inÍcio da obra, serwiço ou fomecimentol
e) - a paralisaçao clo fommimento, sem justa causa c prfüa comunicaçào à

CONTRÁTANTE;
t) - a subcontrataçào total ou parcial do scu objeto, a associaçào da
CONTRÁTADA com outrem, a sessào ou transferência total ou parcial, bem
como a fusào, cisào ou incorporaçào nao admitidas no edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determinaçôes regulares emanadas pelo servidor a

comissâo dcsignada para acompanhar c fiscali:ar a sua cxccuÇào, assim como
as Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Ádministraçao;

/.
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h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execuçào, anotadas na forma do
§ la do art. 67 desta Lei Federal na 8.666/9ll
i) - a decretaçào ou a instauraçào de insolvência civil;
j) - a dissoluçào da sociedade ou o falecimento da CONTRATADÁ;
k) - a alteraçào social ou a modificaçao da ffnalidade ou da estru[ura da
CONTRATADA, que prejudique a execuçao do contrato;
l) - razoes de intcresst' púbüco, de alta relevância e arnplo coúecimento,
justificadas e determinadas pela miíxima autoridade da esfera administrativa a
que está subordinado a CONTRATANTE e exâmclas no processo
administrarivo a que se refere o confrato;
m) - a supressào, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando
rnodificaçào do valor inicial do contrato além do lirnite pennitido no § la do art.
65 clesta leil
n) - a suspensào de sua execuçào, por ordem escrita da CONTRATANTE, por
prauo supeúor a I20 (crnto e vinte) dias, salvo t'm caso de calamidade p(rblica,
grave perturbaçào da ordem intema ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensôes que totali:em o mesmo pra:o, independentemente do
pagÍrmento obrigatorio de trdenizaçoes pelas sucessivas e conffaruahnente
impreüstas desmobilizaçoes c mobili:açoes e ouüas previstas, asscgurado a

CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensào do
cumprimento das obrigaçoes assumidas até que seja normali:ada a situaçào;
o) - o arraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos deüdos pcla
CONTRATANE decorrcntes dos fomccimentos já recebidos salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbaçào da ordem intema ou guerra, assegurado
a CONTRATADA o direito de optar pela suspensào do cumprimento de suas
obrigaçoes até que seja normalizada a situaçâo;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - os casos de rcscisào conharual serào formalrnente morivados nos
autos do processo, assegurando o conrraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFo SEGUNDo - A rescisào deste Conrrato poderá ser:

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

enumerados nas alÍneas 'a' a 'i' tlesta cláusula.
b) amigável, por acordo enüe âs partes, reduádas a termo no processo da
licitaçao, desde que haja conveniência para a CONTRATANTET
judicialmente, nos termos da legislaçao.

CIÁSUTÁ DÉCIMA TERCEIRÁ. DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverào ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas
orçamentárias, parte integrante deste.

PARÁGRÁFO PRIMEIRO - O obieto do contrato s€ú recebido conforme Cláusula D€cima, sendo
que os serviços que nào saúsfizerem as condiçoes citadas na proposta e no cdital serào recusados e

colocados a disposiçao da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos
enfre as partes;

PAIúGtu{FO SEGUNDO A crirério da Pn:feitura Municipal de SÀO BERNARDO poderá ser
concedido novo pra:o para rccebimento c{os serviços rejeitaclo. f)correnclo a rcjeiçao pela 2a ve:, o
connato poderá serrescindido. A CONTRATADAseTá notificada para regu larizar pra:o o
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de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir nas penalidades preüstas no Art. 87 da ki n'
8.666/93;

CTÁSUTA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÔES
Este conrrato podeni ser alterado, com zrs deüdas jusriúcarivas, no cÍtso previsto no art. da Lei n'
8.666/93.

CúUSU LÁ DECIMA SEXTA - DA PUBUCAÇÁO
Denrro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRÁTAÀITE proúdenciara
a publicaçao em resumo, do presente Contrato.

CIÁUSULÁ SÉTIMA - Do FoRo
O foro da Comarca de SÀO BERNARDO no Estado do Maranhào, scrá o competente para dirimir
doúdas ou pendencias resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conÍorme, foi o presente
instrumento la\Tado em 3 (rrês) úas de igual reor e forma, assinado pela partes e testemuúas abaixo.

SÃo BERNARDo MA, 28 DE FEVEREIRO DE 2O2O

PRE FE IÍ CIPAL DE SÃO BERNARDO

Secretário Municipal de Educação

sÂMIA coEIHO MOREIRA CARVALHO

CPF:447.o37.243-91

CONTRATAMTE.-\

l.'I-
().l"tr.D..0v\..1C

JOSÉ LEÃO NETO E CIA LTDA

CNPJ: 14.908.101 /OOO1-7O

José Leão Neto

CONTRATADO

TESTEMUNHAS

1i

2a

CPF CPF


