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PREFETTURA MUÍrrCrpAL DE SÃO BEkmxlori,ll--- ..
ESTADO DO ÍIIARANHAO ,-.,,:1;

FUNDO MUNICTPAT DE EDUCAçAO ' ..

CNPJ: 30.728.42OlO0O1-50
Rua Cônego Nesbr S/Íl - Centro - São BernaÍdo/ÍrlA

P

CONTRATO NR: 20200410003
ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N".010/2020.
PREGÃO PRI,SENCIAL. SRP N" OI3i2O2O
PROCESSOADMINISTRATIVON" 202001016

CONTRATO QT]E ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO/IT,IA, ATRAVES DO FUNDO
MLNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO OUTRO
LADO A EMPRESA: THIAGO DO R LIMA -
IMLTNIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO. através do FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Pessoa Jurídica de Direito Público Intemo, inscrita no CNPJ:
30.728.42010001-50 Rua Cônego Nestor S/N - Centro - São Bernardo,MA, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato, representado pelo Gestor da Educação o Seúor: RAIMUNDO
NONATO CARVALHO portadoÍ do RG: 91969798-4 SSP/MA e CPF: 099.156.133-34, brasileira"
residente e domiciliada na cidade Magalhâes de Almeida-Ma, no uso de suas atribuições legais que

lhe confere poderes para celebrar com a empÍesa: THIAGO DO R LIMA - IMUNIZAR SERVIÇOS
DE LIMPEZA, estabelecida na Rua Doutor Area Leão (Zona Sul) nr. 849, Sala B Cenho -
Teresina/Pl CNPJ:23.960.380/0001-01, neste ato repÍesentado pelo Sr. Thiago do Rego Lima RG;
2436880-SSP/PI e CPF: 018.225.723-12, doruvante denominada CONTRATADA, têm entre si
justo e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do PP n" 01312020, e PROCESSO
ADMINISTRÂTIVO N'202001016 e da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N: 010/2020 que se

regerá pela Lei n.'8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do oBIETo o presente CoNTRATo tem por base legal o
PROCESSO ADMIMSTRÂTM N" 202001016 CPL-PMSB, tendo por objeto prestação de

Serviço de Dedetização, Limpeza de Caixa D'Águ4 Fossa Septica e ouÍos., para atendimento da

Secretaria de educação e fundo de educação; IntegÍam o pÍesente contrato, independentemente de

haÍscrição, o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme preceinrar o artigo 55 inciso
XJ de vinculaçào ao edital de licitaçâo ou termo que a dispensou ou inerigiu. ao conüte e a proposta

do licitante vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O Valor global pelos serviços do objeto contratual é de R$: l§2..800 ( trezentüt e sessentâ e sete
mü novecenÍos e cinquentâ reais), que inclui os tributos, encargos, freÍe ou despesas de qualquer
natureza que incidam sobre o objêto do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECI.]RSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS Df, RI,FERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratação da

presente licitação correrão por conta de Recursos:

12.361.0832-2197.0000 - manut. e func. do ensino fund. 40%o

339030 000 - Material de Consumo
12.365.0832.2103.0000 - manutenção do ensino infantil e pré-escola
339030 000 - Material de Consumo tr
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12.366.0421.2105.0000 - manutenção da educação dejovens e adultos
339030 000 - Material de Consumo
12.361.0050.2035.0000 - manutenção da secretaria de educação
339030 000 - Material de Consumo

CLÁSULA QUARTA - DoS ACRÉsn os f, SUPRESSÕES
A CONTRÁTADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no fomecimento dos materiais, objeto deste conhato , até 25o/o

(vinte e cinco) poÍ cento do valor inicial atualizado do contÍato, em observância ao aÍ. 65 § l'da
Lei 8.666193.

CLÁUSULA QUINTA. DO PRAzo DE VIGÊNCIA
O presente contÍato enhaÍá em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no üa 3111212020,
podendo ser prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo,
conforme artigo 57, inciso I, da Lei n" 8.666/93, e suas alterações.

CLÁUSULA SEXTA. DA FISCALIZÀÇÃO
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de Educação o Sr.
Izaniel Cutrim Bogéa que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização
da falta do fornecimento observando, bem como propor a aplicação das penalidades preüstas 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 Setor Competente e será efetivado no prazo de
até 30 (trinta) dias contados da data do atesto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagaÍnentos, serão creditados em nome da CONTRATADA,
mediante transferência bancaria eÍn conta corrente da CONTRÂTÀDA, uma vez satisfeitas as

condições estabelecidas neste Contrato.

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

motivo de correção por parte da CONTRATADÀ e haverá, em decorrênci4 suspensão do prazo de
pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRÂTÀDA deverá comprovar
sua regularizagão fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS. Tal comprovação será feita mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND.
Bem como, manter conforme aúigo 55 inciso )íII da obrigação da contÍatada de manter, durante
toda execução do contato, em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitaÉo.

PARAGRAFO OUARTO - A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no
pagamênto, cobrado aüavés de documentos não há,bil, total ou parcialmente, bem como por motivo
de pendência ou descumprimento de condições contrárias.

fr

CLÁUSULA OITAVA. DO REAJUSTE
O valor do presente ContÍato so poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver
aumento autorizado pelo governo Federal.
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clÁusuLA I\oNA - DAS oBRTGACôES DA coNTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-ár

a) Acomparúar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Educação que será
responúvel pelo acomparüamento e fiscalização da execução do objeto do pÍesente
contrato. Ao servidor designado, compete entre outÍas obrigações, verificar a
qualidade, inviolabilidade das embalagens, estado de conservação e validade dos
produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execuçâo
do contrato determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos
observados;
c) Fomecer a qualquer tempo e com o Máximo de prestez4 mediante solicitação
escrita da CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-
la em todos os casos omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do
representante deverão ser solicitadas, a seus superiores ern tempo hábil para adoçâo
das medidas convenientes;
e) Receber o objeto do conüato na forma do art. 73, inciso II, alineas a e b da Lei
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGACÔES DA CONTRATADÀ
O pÍesente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferênci4 no todo ou em parte.

A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços objeto deste conÍato mediante emissão de Nota de Empeúo
ou Ordem de Serviços e cronograma de entrega fomecido pela Secretaria Municipal
de Adminishação, em estrita observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando
a qualidade.

c) Manter pÍeposto com anuência da Administrâção Municipal na localidade da
prestação do serviço para repÍesentá-lo na execução do conÍato e pÍestar
esclarecimentos necessários ao servidor designado para acompanhar e fiscalizar a

execução do fomecimento, e a Secretaria Municipal de Administração, quando
solicitado;
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as

12:00 como sendo o horário administrativo para trataÍ sobre o contrato e serviços,
de segunda a sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato
e de seus documentos integÍantes, com observância dos requisitos, bem como da

legislação em ügor para perfeita execução do contrato;
í) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato
respondendo pelos encargos trabalhistas, preüdenciários, e comerciais resultantes
da execução do contrato e outros correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade em face da fiscalização ou acompaúamento
efetuado pela Secretaria Municipal de Admiristração;
h) Reparar, corrigir ou substituiÍ, as suas expensÍ§, no total ou ern parte, o objeto
deste contrato em que se verificarem ücios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução.

w
CLÁSULA DÉCIMA PRINIEIRA - DAS PENALIDADES À
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O descumprimento, total ou paÍcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora
estâbeleciílaq, sujeitaÍá a CONTRATADA as sanções preüstas na Lei Federal no 8.666/93, aplicando
nos artigos 81 a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato
sujeitará a CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,3% (três Çentésimos por cento) ao
di4 sobre o valor do fornecimento, até o limite de 10% (dez por cento).

PARTIGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE
poder4 garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou
parcial do Contrato, as seguintes sanções:

a) Advertênciai
b) Multa de l0 7o (dez por cento) sobre o valor do Conhato;
c) Suspensão temporária de participação em licitâção e impedimento de
contratar com a âdministração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contrâtaÍ com a AdminisÍaçâo
Pública enquanto perdurarern os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d' podendo ser aplicadas
conjuntarnente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRATO Tf,RCf,IRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação
escrita à CONTRATADA e publicada no drrírio oficial do municipio, constando o fundamento legal,
excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

CLÁSTILA DÉCIMA SEGI.]NDA - DA Rf,SCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais
e as preüstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
pÍazos;
b) - o cumprimento inegular de cláusulas contratuais, especificações, projetos
e prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar
a impossibilidade da conclusão da obra" do serviço ou do fomecimento, nos
prazos estipúados;
d) - o atraso injustificado no inicio da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem justa causa e préüa comunicação à

CONTRATANTE;
0 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da
CONTRATADA com outrem, a sessão ou transfer&rcia total ou parcial, bern
como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determinações regulares emaÍladas pelo servidor a

comissão designada para acompaúar e fiscalizar a suâ 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" 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil; /\
j) - a dissolução da sociedad€ ou o falecimento da CONTRATADA: f
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutuÍa da

CONTRATADA, que prejudique a execugão do contrato;

4
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l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a
que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo
administrativo a que se refere o conhato;
m) - a supressão, poÍ parte dâ CONTRATANTE, compÍas, acarretando
modificagão do valor inicial do contrato além do limite permitido no § I " do aÍ.
65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calanridade públic4
gave perturbação da ordem interna ou gueÍr4 ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras pÍevistas, assegurado a
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas ate que seja normâlizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANE decorrentes dos fornecimentos já recebidos salvo em caso de
calamidade públic4 grave peúurbação da ordem interna ou guerra, assegurado
a CONTRATADA o direito de optaÍ pela suspensão do cumprimento de suas

obrigações até que seja normalizada a siruação;

PÀRAGRÂFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos
autos do processo. assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) deteÍminada poÍ ato unilateral e escrito da Administração nos casos

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

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRÂ. DO Rf,CEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas
orçaÍnentárias, paÍte integÍante deste.

PARTIGRAFo PRIMEIRo - o objeto do contÍato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo
que os serviços que não satisfizerem as condições citâdas na proposta e no edital serão recusados e

colocados a disposição da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos
enhe as pârtes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser
concedido novo prazo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeiçâo pela 2u vez, o
conhato 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 n"
8.666/93;

CLÁSULA DÉCIMA QUINTA - DAs ALTERAÇÔES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas jusúficativas, no caso previsto no art, da Lei no

8.6ó6le3. »
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CLÁUSULA DÉCIMA SLXTA - DA PUBLICACÃo
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatur4 a CONTRÂTANTI, providenciará
a publicação em resurno, do presente Contrato.

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

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente
instrumento lawado em 3 (três) vias de igual teor e forma, assinado pela partes e testemunhas abaixo.

São Bemardo-MA. 10 de abril de 2020

t/

RG: 91969
N ATO CAR

SSP/MA
3-34CPF: 099. I 56

Gestor da Educação
C on tÍ atante

Fundo de Educação

THIA
CNPJ

RL
: 23 960 38 l-01

Thiago do Rego Lima
RG; 2436880-SSP/Pl
CPF:018.225.723-12
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

IZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA

CPF

CPF
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PLANILHA ORÇAMENTARIA

N SERVIÇOS QTD UNI
D

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

Serviço de desinsetização, para eliminar e prevenir a
proliferação de mosquitos, formigas, baratas, e outros
insetos, aracnídeos, quiolópodese, diplópodes,
através da utilização de pulverizadores, gel, pó seco,
armadilhas adesivas e/ou outros produtos
necessários, com baixa toxidade ao homem e
atendimento às normas ambientais vigentes (5.434 m'?

por serviço).

30.000 m2 2,15
64.500,00

2 Serviços de desratização, eliminar e prevenir a
proliferação de Íatos, atraves da utilização de
produtos rodenticidâs de efeito e com sistemas de
porta iscas normatizados; com baixa toxdade ao
homem em atendimento às normas ambientais
vigentes.

30.000 m2 2,15

64.500,00

Serviço de descupinização com barreira quimic4
para eliminar e prevenir a proliferação de cupins e

focos diversos nas áreas de madeiramento,
arvoreados, mobiliiários, com a utilização de produtos
em atendimento às normas ambientais vigentes.

30.000 m2 11<
82.500,00

4 Serviço de capin4 capina manual do terreno,
incluindo serviços de iardinagem.

8.000 m2 0,75
6.000,00

5 Serviço de poda de áwores. DesmataÍnento,
destocamento, limpeza de áreas com árvores de

diâmetro até 03m.

8.000 m2 0,7 5

6.000,00

6 Serviços de retirada de entulhos. Resíduos gerados

pelas atividades de roço, capina e podq bem como os
provenientes resíduos da construção civil.

8.000 m2 0,75
6.000,00

'1 Serviços de limpeza de caixa d'água. 300 m3 l:t,1

40.200,00

8 Serviços de limpeza de Cisterna. 300 ml 134

40.200,00

9 Serviços de limpeza de Fossas Septicas 300 m' 193,5
58.050,00

367.950,00

3
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