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VISTO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERT{ARDO'

PROCESSO ADMINISTRATM N': 202001014CPL- PMSB/MÁ
Contrato n" 2020022E009 CPl,- PMSB/IvIA

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE T]M
LADO, A PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÂO
BERNARDOiMA, ATRAVES DO FLINDO
MUN]CIPAL DE SAÚDE E DO OTITRO LADO
A EMPRESA: JOSE LEÃO NETO E CIALTDA.

A PREFEITURA ML]NICIPAL DE SÃO BERNARDO, atTavés do ruNDO MUNICIPAI DE
SAÚDE Pessoa Juridica de Düeito Público lnterno, inscrita no CNPJ: 13.956.23810001-37
situada na Situada na Rod. MA 034 NR l0 KM 03 - Abreu - São Bemardo, Estado do MaÍanhão,

doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, repÍesentado SECRETÁRIA DE SAÚDE
Sr. HAROLDO DE CASTRO AIRES, RG: 026456462003-3 GEJIJSPC-MA CPF:
617.168.803-78, brasileiro, residente e domiciliada na cidade São Bernardo/MA, no uso de suas

atribuigões legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa: JOSE LEÀO NETO E

CIA LTDA; lnscrita no CNPJ: 14.908.101/0001-70, estabelecida Av. Cel Francisco Moreira
Jardins - Santa Quiteria/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 Quitéria./MA doÍavânte denominada CoNTRATÂDA, têm entre si justo e pactuâdo,
nos temros contidos na proposta objeto do PP n" 011/2020, e PROCESSO ADMINISTRATIVO
N'202001014 que se regerá pela l.ei n." 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 0 presente CONTRÂTO tern por base legal o
PROCf,SSO ADMINISTRATM N" 202001014 CPL-PMSB, tendo por objeto: Contratação, de

empresa para execução dos serviços de roço e capina nos pátios das UBS, POSTOS DE SAUDE E
DO HOSPITAL MLINICIPAL do Municipio de São BernardoÀ4A. IntegÍam o presente contrato,
independentemente de transcrição, o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme
preceituar o artigo 55 inciso Xl de vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou
inexigiu, ao convite e a proposta do licitante veÍlcedor.

CLÁUSULA SEGUNDA. DO VALOR
O Valor global pela aquisiçào do objeto contratual e de R§: 65.000.00 ( sessenta e cinco mil reais):,
que inclui os tributos, e-ncargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto
do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCf,IROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentês da contratação da

presente licitação correÍão por conta de Recursos:

Dotação Orçarnentrí'na:
r0 r22.0050 20s4.0000 - MANUTENÇÀo DA SEC DESAÚDE
33903S OOO_ OLITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JLIRIDICA

ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 13.956.238/0001-37
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SAO
ESTADO DO MARANHAO

SECRETARTA MUNrcrpAL oe slúoe
FUNDo MUNTcTPAL or slúoe

CNPJ: 13.956.238/0001-37

r 0.301.0340.10 r s.0000- MANUTENÇÃo Do FtrNDo MuNrcrpar oe seúop
13e039 000- oLrrRos sERvrÇos DE TERCETRoS pESSoa luniorce

clÁsur* eu.lRTA = Dos ÀcRÉsluos o supRg,ssôEs
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições conhatuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no fomecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25o/o
(vinte e cinco) poÍ cento do valor inicial atualizado do contÍato, em observância ao art. 65 § 1o da
Lei A.666193.

CLÁUSÜLÁ QUTNTA. DO PfuTZO DÍ I,ÍGTNCÍA
O presente contrato entÍaÍá em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 3 I de dezembro
de 2020, podendo ser prorrogado, após manifestâção das partes envolüdas, mediante Termo Aditivo,
conforme artigo 57, inciso I, da Lei n'8.666/93, e suas alterações.

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalüação do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de Saúde o Seúor:
Izaniel Cutrim Bogea que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização
da falta do fomecimento observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste
instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA, Do PÂGAMENT0
O pagaÍnento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos
já a Nota Fiscal deve está devidamente atestâda pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de
até 30 (trinta) dias contados da data do atesto-

PARr(GRÂFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA,
mediante transferência bancaria eÍn conta corrente da CONTRATADA do Banco Brasil, Agência
-2E2G6 Conta conente 18187-0, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será

motivo de correção por parte da CONTRATADA e haverá em decorrênci4 suspensão do prazo de

pagarnento até que o problema seja definitivamente sanado.

CLÁUSULA OITAVA. DO REAJTISTE
O valor do pres€nte Contrâto só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigênci4
aumento autorizado pelo governo Federal

houver

Plí .FOLi,iA It

VISTO:

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar
sua regularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Ternpo de Serviço -
FGTS. TaI 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 exeÇução do contrato, ern compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigi.les na licitâção.

PAR,iGRÂFO OUARTO - À CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no
pagamento, cobrado através de documentos não hrí,bil, total ou parcialurente, bem oomo por motivo
de pendência ou descumprimento de condições contriírias.
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PREFEITURÂ MUT{ICIPAL T'E SAO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE
CNPJ: 13.956.238/0001-37

CLÁUSULA NONA. DAs oBRIGACÔES DA CoNTRATANTE
À CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acornprirúú e fiscalizar a execução do conhato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente
contrato. Ao servidor designado, compete entre outras obrigações, verificar a
qualidade, inüolabilidade das ernbalagens, estado de cônffivação e ralidade dos
produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execuçâo
do contrato determinando o que for necessário a regularização da" faltas ou defeitos
observados;
c) Fomecer a qualqueÍ tempo e com o Maximo de prestez4 mediante solicitação
escrita da CONTITATADA. informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-
la em todos os casos omissos;
d) As decisões e proüdencias que ulhapassarem as competências, do
representante deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoçào
das medidas convenientes;
e) Receber o objeto do contÍato na forma do art. 73, inciso II, alíneas a e b da Lei
8.666t93.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da
pÍestação do serviço para representálo na execução do contrato e prestar

esclarecimentos necesúrios ao servidor designado para acomparúar e fiscalizar a
execução do fomecimento, e a Secretaria Municipal de Administração, quando

solicitado;
d) Observar o horrário do expediante administÍativo, compreendido entre 08:00 h as

12:00 como sendo o horário administrativo para trat sobre o contÍato e serviços.
de segunda a sexla-fefua;
e) Cumpú fielmeÍte o estabelecido nas clausulas e condições do pÍesente contrato
e de seus documentos integrantes, com observância dos reqúsitos, bem como da
legislação em ügoÍ paÍa perfeita execução do contrâto;
f) ArcaÍ com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato
respondendo pelos encargos nabalhistas, previdenciiirios, e comerciais resultantes
da execução do contrato e outros coÍrespondentesi
g) Responder pelos danos causados diretaÍnente a adÍninistração ou a terceiros"
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato
reduzindo essa responsabilidade ern face da fiscalizaçâo ou
efetuado pela Secretaria Municipal de Administração;

não excl
acomp

CLÁUSULA DÉCIMA. DAs oBRIGACÔES DA CoNTRATADA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou trânsferênci4 no todo ou em pârte.

A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) EntregaÍ os serviços objeto deste contrato mediante eÍnissão de Nota de Empeúo
ou Ordem de Serviços e cronograma de entrega fomecido pela Secretaria Municipal
de Administração, ern estrita observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando
a qualidade.

I

I

ou,
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PREFEITURÂ MUI{ICIPAL DE SAO BERI{ARDO
ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAT DE SAúDE

CNPJ: 13.956.234 I OOOL-37

h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto
deste contrato sm que s€ vedÍicarern vícios, dçfeitos ou inconegões resultantes da
execução.

CLÁSULA DÉCIMA IRA. DAS PENALTDADES
O descumprimento, total ou parcial, por paúe da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções preüstas na Lei Federal no 8.666/93, aplicando
nos artigos 8l a 88.

PARTIGRA,FO PRIMERO - O atraso injustrficado no cumprimento do objeto deste ContÍato
sujeitará a CONTRATADA à multa de mora correspondente a 0,3% (três centésimos por cento) ao
dia, sobre o valor do fomecimento, até o limite de 10% (dez por cento)-

PARTIGRAF0 Sf,GUNIX) - Além da multa indicada no paragrafo anterior, a CONTRATANTE
poderá, garantida a préüa defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou
parcial do Contrato, as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de l0 o/o (dez por cento) sobre o valor do ConÍato;
c) Suspensâo ternpor:áLria de prticipação em licitação e impedimento de
contrataÍ com a administragão, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Dcelaração de inidoneidade para licitar ou contrâtar corn a AdministÍação
Pública enquanto perdurarern os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstas nas alíneas "d" podendo ser aplicadas
conjuntâmente com a previsla na alínea "b".

PARÁGRÀI'O TERCEIRO Após a aplicação de qualquer penalidade setá feita comtrnicaçâo
escrita à CONTRATADÁ e publicada no jornal OficiaÍ do Estado ou DOU, constando o fundameÍtto
legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃQ
A rnexecugão total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuars
e as previstas em lei.
Constituem motivos paÍa a roscisão deste ContÍato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos:
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos
e prazos;

c) - a lenúdão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar
a impossibilidade da conclusão da obr4 do serviço ou do fomecimento, nos
prazos estipulados;
d) - o atraso injustificado no inicio da obr4 serviço ou fomecimento;
e) - a paralisação do fomecimento, sem jusa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
f) - a subconüataçâo total ou parcial do seu objeto. a associaçâo da
CONTRATADA com outrem, a sessão ou transferência total ou parci
como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no

bem

I Í(
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARAT{HÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUÍ{ICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 13.956.238 | OOOI-37

g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a

comissão designada para acomparúar e fisçalizar a sua execução, assim como
as Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Administração;
h) - o cometirnento reiterado de faltas na sua execução, a.notadas na foima do
§ l'do art. 67 desta Lei Federal n' 8.666/93;
i) - a decretaçâo ou a instauração de insolvência ciül;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alterâção social ou a modificação da finalidade ou da es.tnrtura da
CONTRATADA, que prejudique a execução do contÍato,
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autori.lrde da esfera administrativa a
que esú subordinado a CONTRATANTE e exaradas no pÍocesso
administrativo a que se refere o contÍato;
ur) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1" do art.
65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo ern caso de calamidade pública,
gave perturbação da ordem interna ou guerr4 ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obÍigatório de indanizações pelas zucessivas e contÍatualmente
imprevistas desmobilizações e mobilizações e ouaas previstas, assegurado a
CONTRATADA, nesses cÍrsos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumida< até que seja normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagaÍnentos devidos pela
CONTRATANE decorrsntes dos fomecimentos já recebidos salvo sÍn caso de
calamidade públic4 grave perturbação da ordern interna ou guerrq asseguÍado
a CONTRATADA o direito de optaÍ pela suspensão do cumprimento de suas

obrigações até que seja normalizada a situação;

PARiGRAF0 PRIMERO - Os casos de rescisão contratual serào formalmente motivados nos

autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PÀRÁGRAFO SIIGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

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

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

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA. Do RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços dçverão ser elrüegues çqqforme Cronograma Çonstanle nos anexos plarilhas
orçâmentáÍias, pade integrante deste.

PARÁGRAFO PRIMf,IRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décim4 do
que os serviços que não satisfizerern as condições citadas na proposta e no edital serão rec SC I
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colocados a disposição da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos
entre as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A critério dá Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser

concedido novo pmzo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2' vez, o
contrato poderá ser rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Maximo
de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir nas penalidades previstas no Art 87 da Lei no
8.666t93;

CLÁSULA DÉCIMÀ QUINTA. DAs ALTERAÇÔES
Este conhato poderá ser alterado, com 65 dsvidas justificativas, no caso preüsto no art. da Lei no

a 666193.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
Denro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatur4 a CONTRATANTE providarciará
a publicação em Íesumo, do presente Conúato.

CLÁUSULA SÉTIMÁ - DO FORO
O foro da Comarca de SÃo BERNARDO no Estado do Mararúão, será o cômpetente para dirimir
dúüdas ou pendências resultantes deste Contrato.

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

instrumento lawado em 3 (três) vias de igual teor e form4 assinado pela partes e testemuúas abaixo.

SÃo BERNARDO MA,28 DE FEVEREIRO DE2O2O

$/
PREFEITURA MUNICIPAL DE SE.ó ÉÉTüENPO

Secretário de Saúde

HAROLDO DE CASTRO AIRES
RG: 026456462003-3 GEruSPC-MA

CPt-: 617.168.801-78

CONTRATANTE

J,,tp.22.....6à:,A
LEÃo NETO E CIA LTDA

CNPJ: 14.908.101/0001-70
José Leão Neto

CONTRATADO

É

TESTEMUNHAS

nH I
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CPF:
CPF:

2'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
ESTADO DO MARANHAO

SECRETARIA MUNICIPAT DE SAÚDE
FUI{DO MUNTCIPAL DE SAÚDE

CÍ{PJ r 13.956.238/0001-37

SAÚDE

UND M2 P.

UNITÁRJO
P.

TOTAL
m 2

29.279,28
65.000,00

65.000,00

I

z,z2 
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