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VISTO:

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARÁI{HÃO
SECRETARH MUNICIPAT DE SAúDE
FUNDO MUNICIPAT DE SAÚDE
CNPJ: 13.956.238/0001-37
CONTRATO NR: 20200410004
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No. 01012020.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP NO. OI3I2O2O
PROCESSO ADMINISTRATIVO N'. 2O2OOI016

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MLNICIPAL DE SÃO BERNARDO E A
EMPRESA: THIAGO DO R LIMA.IMUNIZAR
SERVIÇOS DE LIMPEZA.

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a
PREFEITTJRA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, ATTAVéS dA SECRETARIA
ML]NICIPAL DE SAÚDE/FLTNDO MLTNICIPAL DE SAÚDE. pessoaJuridica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob o no 13.956.238./0001-37, Situada na Rod. MA 034 NR l0 KM 03
- Abreu - São Bemardo, Estado do Maranlão, neste ato representada pelo Secretii,rio e Gestor da
Secretaria de Saúde Sr. HAROLDO DE CASTRO AIRES, RG: 026456462003-3 GEJUSPCMA CPF: 617.168.803-78 residente e domiciliada na cidade de São Bernardo/MA. doravante
denominada simplesmente, no uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar
com a empresa: THIAGO DO R LIMA - IMUNIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, estabelecida
na Rua Doutor Area Leão (Zona Sul) nr. 849, Sala Centro Teresina/Pl CNPJ:
23.960.380/0001-01, neste ato representado pelo Sr. Thiago do Rego Lima RG; 2436880-SSP/PI
e CPF: 018.225.723- 12, residente e domiciliado na cidade de Teresina,/Pl, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o presente
Contrato, que se regará pela Lei n'8.666/93, e suas alterações, a legislação que rege a especie,
atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a segúr

B

-

I . DO OBJETO DO CONTRATO

l.l -

O pÍEsento contrato tem por base legal o pÍegão presencial com regisrro de preço n" 013D020.
Oh,riga-se a CONTRATADA a fornecer à CONTRATANTE, prestação de Serviço de Dedetização,

Limpeza de Caixa D'Água Fossa Septica e OuÍos para atendimento da SecretaÍia de saúde do
Mrmicípio de São BemardoMA, objao do PREGÃO n'ol3l2O20, do qual a CONTRATADA foi
vencedor4 conforme anexo I de acordo as condições apresentadas em sua proposta, os quais são
partes integrantes deste instrumento.
2- Os mâtsriaiys€rviços serão entegues de acordo com a solicitação da

CONTRATAN"II

e de

acordo

com a necessidade verificada
3-

DA VIGÊNCIA

3.1 - Deverá ser executado nas condições constantes do ANEXO I do edital do Pregão no
01312020. O presente contrato vigoÍaÍá da data da assinatura até 3l de dezembro de 2020,

podendo ser prorrogado de acordo com a Legislação vigente.
4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO _
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FU]TDO MUÍ{ICIPAI DE SAÚDE
CNPJ: 13.956.23A I OOO[-37
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4.1 - O valor deste contrato e de R$: 250.9$,00 (duzentos e cinquenta mil novecentos
e cinquenta reais), de acordo com a proposta de preço anexa no processo.

4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no
mesmo todas as despesas e custos, diretos e indtetos, como tambem os lucros da contratada,
confomre previsto no edital.
4.3 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁruOS:

As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão poÍ conta s recursos
destinados a Secretaria de saude.
10.122.0050.2054.0000 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE
339030-000 - Material de Consumo

r0.30r.0340.10r5.0000- MANUTENÇÀo Do FUNDO MLNTCTPAT DE SAÚDE
339030-000 - Material de Consumo
10.301.0340.2072.0000 MANUTENÇÃO DO
339030-000 - Material de Consumo

PAB FIXO

5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE E)(ECUÇÃO
5.

I - O presente conúato terá vigência até 3 I de dezembro de 2020, contado a partir

da assinatura

contratual.

O contrato poderá ser alterado nos t€rmos do artigo 65 da Lei n'8.666193, mediante as devidas
justificativas. O contrato poderá ser aditivado em até 60 meses, por se tÍatar de um serviço
continuado.

6.

DAS CONDIÇÕT,S g

»E FORMA DE PAGAMENTO

I - Os pagamentos

devidos ao contatado serão efetuados através de depósito bancrírios, com
prazos de até dez dias da data de entregâ da nota fiscal de realização de compra.

2 - As faturas, que apresentarem incorreções serão devolüdas à Contratada e seu vencimento
ocorrerá em igual periodo acima.

6.4 - A CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura
emitida ahavés da rede banciíria ou com tsrceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em
carteira simples, ou sej4 diretamente para CONTRATANTE.

7. DA TRANSFERENCIA

DO CONTRATO

7.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato â terceiros, no todo ou em paÍte,
sem o expresso consentimento da contratante, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste.
8 - DAS RESPONSABILIDADES
8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pelo fornecimento do objeto deste

6/

confiato e, conseqüentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARAT{HÃO
SECRETARIA MUT{ICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 13.956. 23A I OOO[-37
que, na execução dele, venh4 direta ou indiretamente,

a provocff ou

causaÍ

pÍra

a

CONTRATA NTE ou paÍa terceiros.

A CONTRATADA é respon*ível tambem pela qualidade dos serviços prestados, não se
admitindo, em neúuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, venham interferir na

-

8.2

execução dos mesmos.
9

DAS PENALIDADES

-

9.1

- O não cumprimento

dos serviços ora contratâdos nos prazos determinados pela

CONTRATANTE, importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de meio
por cento sobre o valor do conúato.
9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso de a mesma
descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste.

- Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter
compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da
reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos veúam a acarretar, nem
impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.
9.3

9.4 - A inexecução total do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de

licitar

ildtet4

conforme previsto no edital,
punitiv4
bem como a multa de l0olo (dez por cento) sobre o
contados da aplicâção de tal medida
valor do contrato.
e contralar com qualquer ente da administração direta ou

9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas
nos sub-itens precedentes.

9.6 - Os valores pertinentes à multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.
9.7 - Requisitado o produto da empresa vencedor4 não entÍegando esta no prazo previsto, a
critério da administração poderá ser requisitado o mesmo produto da empresa vencedora em
segundo lugar, sem prejúzos das sanções previstas nos subitens acima.

l0

-

DA FISCALIZAÇÃO A pÍestação do serviço será acompanhada e Íiscalizada pelo

Sr.

Izaniel Cutrim Bogé4 na condição de representante da SecretaÍia da Administração, sendo esse
da Prefeitura, a execução dos serviços será de acordo com o contrato, o qual deverá atestaÍ os
documentos da despesa quando comprovada a fiel e correta prestação dos serviços para fins de
pagÍunento.

ll - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Conhato, às
prazo
de 20 (vinte) dias corridos contado da data de assinatuÍa.
suas expeÍrsas, no
1I
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SECRETARTA MUNrcrPAt or snúoe
FUNDo MUNTCTPAL oe slúoe
CI{PJ: 13.956.238/0001-37

I l.l - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades
anteriormente enunciadas, ensejará tambern a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos
motivos enumerados no art. 78 da lei federal no 8.666193 e suas alterações.

I1.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei
federal n'8.óóó/93 e suas alterações.
I I .3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a

78 da lei federal n' 8.66613 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-ri,
pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do conúato.
112

X,

do art.

aindq

ao

- DAS DTSPOSTÇÔES GERATS

l2.l - A

CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessoÍes e representantes nos serviços
contÍatados, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir ern decorrência
do mesmo.
12.2 - Aplicam-se a este contrato as úsposições da lei federal n" 8.666193 e suas alterações, que
regulamenta as licitações e coníatações promovidas pela administração pública.
12.3 - A contratante nümterá durante a execugão do presente Contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação de
acordo com o inciso XIII do art. 55 da Lei 8666193.
124

- A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor(a) da Secretaria de

âcordo com o art. 67, daLei8666193.
13

. DA TOLERÂNCIA

13.I - Se qualquer das partes contratantes, em boteficio da outr4 permitir, mesmo por omissões,
a inobservância no todo ou ern parte, de qualquer dos itens e condições deste contÍato, tâl fato não

poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens
condições, os quais permanecerão inalterados, como se neúuma tolerância houvesse ocorrido.

e

14. DA VINCULAÇÃO
O presente contrato vincula-se ao edital de Pregão N.'013/2020 e à proposta da

CONTRATADA.
15

-

DO FORO

15.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de São Bernardo, para dirimir todas e
quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outÍo, por
mais privilegiado que seja. E por assim estaÍem justas e Contratadas, as paÍtes, por seus
representantes legais, assinam o presente contÍato em três vias de igual teor e form4 perante as
testernuúas abaixo-assinadas, a tudo presentes.
São Bemardo/MA,

l0

de abril 2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARAI{HÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 13.956.238/0001-37
4V/T-PREFEITU RÂ]:.1ffiTNIC{áAL DE

S

ÂO

THIAéO Dó

BERNARDO
Secretrário de Saúde

HAROLDO DE CASTRO AIRES
RG: 026456462003-3 GEruSPC-MA
CPF: 617.168.803-78

CONTRATANTE

ÚM,-

IN4ÚNIZAR SERVIÇoS
DE LIMPEZA

CNPJ: 23.960.380/0001-01
Thiago do Rego Lima
RG; 2436880-5SP/PI
CPF: 018.225.723-12
Confratada

testemunhas:
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BE RNARDO
ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA MUI{TCIPAL DE SAúDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 13.956.238/000r-37

PLANILH,{ CONTR,{TO
sERVrÇOS

QUANT

LTNID

VALOR
UNIT

VALOR

TOTAI

Serviço de desinsetização, para eliminar e prevenir a
proliferação de mosquitos, formigas, baratas, e

ouúos insetos, aracnideos, quiolópodese,

I

diplópodes, atavés da utilização de pulverizadores,
-el, pó seco, armadilhas adesivas e/ou outros
p.rodutos necessários. com baixa toxidade ao homem
I e atendimorto às normas ambientais vigantes 15.434
I m' por serviço).

Serviços de desratização, eliminar e prevenir a
proliferação de ratos, através da utilúação de
produtos rodenticidas de efeito e com sistemas de
porta iscas normatizados; com baixa toxidade ao
homem em atendimento à normas ambientais
ügentes.
Serviço de descupinização com barreira químic4
para eliminar e prevenir a proliferação de cupins e

2

focos diversos nas áreas de madeiramento,
arvoreados, mobiliários, com a utilização de

,

produtos em atendimento

à

15.000

m2

2,15

32.250.00

15.000

m'

2,15
32.250,00

15.000

m2

) 75

normas ambientais
4l .250,00

vigentes.

Serviço de capin4 capina manual do terreno
4
inclúndo serviços de tardrnagem.
'Seniço de poda de árvores. Desmâtamento,
\rdestocaÍnento,
5
limpeza de áreas com árvores de
I
6

7
8

9

diâ-"t

o uté

3.000

m2

0,75

3.000

m:

0 75

03..

Serviços de retirada de entulhos. Resíduos gerados
pelas atiüdades de roço, capina e poda, bem como
os provenientes resíduos da construção civil.
Serviços de limpeza de caixa d'água.
Serviços de limpeza de Cistema.
Serviços de limpeza de Fossas Septicas

2.250-00

2.2s0,00
3.000

m2

0,75

300
300

m3

134

m3

134

300

m3

193,5

2.250,00
40.200,00
40.200.00
58.050,00
250.950,00
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