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PREFIDURA MUNIOPAL DE SÃO BERNARDO 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022 
PROCESSO ADMINISTRA nvo N°. nº 2022004 - CPL 

CONTRA TO Nº 2022030401 CPL- PMSBIMA

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A 
PREFEITURA MUNlCJPAL DE SÃO BERNARDO/MA E 
00 OUTRO LADO A EMPRESA: D J C ALMEIDA 
EIRELI 

A PREFEITURA MUNlCfPAL DE SÃO BERNARDO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no 
CNPJ nº 06.125.389/0001-81, com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro, SÃO BERNARDO
MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada pelo Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS 
CARVALHO, portador da Cédula de Identidade nº 572348 e do CPF nº 182.609.183-15, residente e domiciliado 
na cidade de Magalhães de Almeida, no uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com 
a empresa: D J C ALMEIDA EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 07.892.119/0001-65, sediada na Rua Conego Nestor 
nº 257 Centro São Bernardo - MA, neste ato representada pelo Senhor: DANIEL JOSÉ COELHO ALMEIDA, 
portador(a) RG: 17876193-1 SEJSP/MA e do CPF nº 617.347.133-72, residente e domiciliado na cidade de São 
Bernardo - MA, doravante denominada CONTRA TA.DA, têm entre si justo e pactuado, nos termos contidos na 
proposta objeto do PE nº 0-03/2022, e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022004 que se regerá pela Lei n.º 
8.666/93, mediante as clãusuJas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO tem por base legal o PRO
C

ESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 2022004- CPL-PMSB, tendo por objeto Contratação de empresa para execução 
dos ser

v

iços de limpeza pública, relacionados à coleta, transporte e destinação final dos Resíduos 
Sólidos Urbanos (RSU), 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 _RS: 1.999.903,77 (um milhão novecentos e noventa e 
nove mil novecentos e tres reais e setenta e sete centavos), que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas 
de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do contrato. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VLRUNT VLR TOTAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE LIMPEZA PUBLICA, 
RELACIONAOOS À COLETA. 

1 
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO 
FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

serviço 9 Mês 222.211,53 1.999.903,77 

URBANOS (RSU), 00 MUNlCÍPIO 
DE SÃO BERNARDO I MA; 
CONFORME PLANILHAS E 
PROJETO 

VALOR TOTAL DA PLANILHA 1.999.903,77 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão por 

conta de Recursos: 
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ÁDMINISTRAÇÃO
04.122.00502012.0000 - MÂNUTENÇÂO DA SECRETARTÂ DE ADMINISTRÁÇÃO E FINANÇAS

CLÁ§ULA QUARTÁ . DoS ACRÉSMoS E sUPREssÔE§
A CONTRATADA fica obrigrda a aceiur, nas mesmas coodições contrairais, os 3cÍéscimos ou supressõcs que
se fizqrcm ncçesários no fomecimcnlo dos m8eriais, objeio dest. conlr{fq aE 25% {vintc e cinco) por cento do
velor inicial âtuâlizsdo do contrstq cín órrvância ro art 65 § l. da Lei t.66683.

CLÁUSULA QUIMA - Do PRÂzo DE VICÊNCIA
O preJêntê cortrsto entrarÁ em yigoÍ nâ dsts dc sua aesinalura e findsÍ-s€-á no dia 31t1212022, podenô s€r
Fonogrdo, após manifestEção dss paÍtÊs envolvidas, medi8nte TeÍmo Aditivo, conforme anigo 57, inciso I, da
Lci If E.ó66193, c sus âltemtõês.

CLÁUSULÁ SEXTA . DA FI§cALIzÁÇÀo
A fiscalização do Cootrsto seú rfçirada poÍ scÍvidor desigrado pcla Secraaria dc sdmioisração: Sr. tzaniel
Cutrim Bogea que podeú a qualqucr tcínpo, determinâr o que for nccessirio à Íegularizqfu da falta do
fomecimento observrndo, bcrn como /opor a aplicado das pauiidadcs prcvistrs desc illsEumento.

CLÁUSULA SÉTIMA . Do PÁ§AMENTo
O pâgamenlo seÍá efetuado apos rprcsa*açlo da Nota fiscEl coÍÍÊspondeste es produtos adquiridos já s Nota
Fiscal deve cstar dcvidamenL atsrrdâ pêlo SrtoÍ Competsnlc c seú efetivado no prazo de ate 30 (trints) diss
contsdos da dâta do alçíô.

PARÁCRÀrO PRMEIRO * Os pâgamentos, seráo cÍcditdos em nüDc da CONTRATADA, medisÍrt8
fânsfêÍência bancaris em conta corcstc de CONTRÁTADA do: DO BÂNCO DO BRÂSII AG: 282&ó C/C
10255-5, uma vez s3tisf€iras as coodições cstabclecidas neíc Contralo.

PARÂCRÂFO SECUNDO - Qralquer crro ou ornissâo ocoride na documentação fiscal seú motivo de coneção
por panc da CôNTRATADA e havcrá, em dcconênciq suspensâo dô pÍazo d! pag&nerto eÉ que o pÍobhma sêja

dcfi nitivamentc sgnado-

PAúGRAFO TERcÊlRo - A cáds psgam€nto reelizrdo, a CoNTRATADA deverá compmvsÍ s$a

rwulârizâção fiscal e com o Fisço Fcderal e com o Furdo de Carantia por TÊmpo de Serviço ' FGT§- Tal
comprovsção será fcita media e sprcsc|údo de Ccrlidão ncgâtiva dê &bi!o - C\D. BÊIn cortlo, mütsr
conforme 8Ítigo 55 inciso )fiI da obrigrçeo da conrarada dr maÍtar, durânte toda cxçcuÉo do ca{rtrato, aír
co{§p&tibilidads çom as obrigaçõ€s por eles assunidrs, todas as condiçóa de húiliaç5o c qualiíicaç& cxigidas
na liait8çã§.

PÁRÁCRÀFO OUARTO - A CONTRÂTAM'E não pa8âú juÍos dc mora por arraso no psgamenlo, cohado
&r8vá de do{umentos não hábil, iotal o! parsialmente, bêm como poÍ motivo dc Pc[dênciâ or dêscumpím€Í*o
d. coodiçõ€s contráriss.

CLÁUSULÀ OITAVÀ - DO REAJUSTE
O vglor do pÍesênte Contrâto so podeni ssr rêa,iust do duranlê o prazo de sua vigência. se houver aumcnto

auorizado pelo govcmo Fcdcnl.

CLAUSULA NONA - DA S OBRIGACÕES DÂ CO
A CONTR ?ANTE obrigar-se-á:

ai Açompanhar e fiscalizs! a execuçâo ô çontraio:
b) Designar um seridor da §ecretsria Municipal de Adminisn@ que seá responsável peh
acompanhamelto e fiscalizaçfu da Êx€cudo do objeto {to pres€ílte çontrato. Ao s€widor
designado, aompelê sfirc qulras otrigaç.õcs, verificar a qua,idâde, inviolabilidadc dr
cmhlagcns, estado de {onsercáo c vatidade dos pÍoduúo§ snorâÍrrto eín regisuo póprfu todas
as oconêncils rclscioflsdEs a çxcçt ção do conFato de&rminando o quc for oeç€ssário a

rcgularizaçâo das fatlâs ou defcilos obs€Ívadosi
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c) Fomecer I quElqu€. tcmpo c com o Maximo dc pcstêzs, mcdiante solicitaçlo escrirâ ds
CONTRÂTADA, informaçôes adicioneis, para dirimir dúvidas e oricntaJa cm toôs os çasos
omissos:
d1 As derisôcs c providencias que ultapassarem as competênciÀs, do Í€prescnt&te &verâo
ser solicitadas, a seus s0perioÍês em tempo hábil para adoção du mcdirlas convenientes;
e) Reclbcr o objcto do contito Ds forma do an. 73. inoiso Il, tlÍn€âs s e b da Lei t.ó66/93.

-DA
o prÊsant€ ContÍãlo não podeú ser objeto de cessão ou §a$§feÉncia, no todo &l em psÍle
Â CONTR {TADA úrigar-s€-á â:

!) EnkegsÍ os scryiç8s objeto drstc conFato mediante emisâo dc Not! d. Empenho ou Ordsm
de Serviços c cronograraa dc antrcga fornccido pela Sccrctarie Municipal de Administação, en
estrits observôrci8 I sus proposta e rc Ànexo Vl, observando a qualidade-

c) ManteÍ preposto com anuàcia da Administreçâo Municipal na loca.lidade da pre*ação do
serviço para rcpresená-lo m cxccuçro do contrrto c prcsrar crlareimeatos nrces§áÍios ao
scrvidor dcsignado para acompanhar e fiscalizar a execuçfu do fornecimento, e a Secrct&ia
Municipal de Ádminiíraçio, quado solicitado;
d) Observar o horário do expediente adminislrstivo, compreerdido e.úre 0t:00 h as l2:00 cono
sendo o horário adminigr8tivo paÍs ttâtrr sobre o contrato e serviços, de s€gündt 8 sêÍt8-feirs;
e) Cumprir ficlmçnte o €stabelecido nas clausllas e condiçõ€s do pÍ€s€ntê contalo c de s€us

documeotos inêgrantcs, com ôbservânais dos requisilos, bcm como dâ legislâ§!ô em ügoÍ parâ
p€rfcita cxccução do conbEto;

t Arcar com 1odâs as despesx, cxigidas por lci, rcl*ivas ao objcto do oontÍato Íespondendo
pelos encargos tr-abalhistas, Feyidcnciírios, e mmcrciais resullârtes da execução dô contrâto e

outros coÍÍespotdfi tcs:
g) Rcspondcr pelos dnnos causndos dirclameol€ s administÍaçio ou a tcÍssiros, decorr€nEs d€
sua culpa ou dolo na execüçâo do contrsto nilo excluindo ou rcdszindo cssa responsúilidade an
face da Íiscaliza@ ou acompanhamento efetuado pela §ectwria Municipal de AdmilistaÉo;
h) Reparar, conigir o! substituir, as süas exp€ns§, Ío totsl oü rm partr, o obj.to dlste con&aao

em que se veriÍicrem yicio§, dcfciios ou incoÍtÊçõas r6ultsntes dô ex€çuçfu.

cLÁsULÀ DÉCNA PRIMEIRÀ . DÁS PENÀLIDADES
O dexumpímeno, total ou parcial, por pafl€ ds CONTRATÀDA, dc qualqu* das obrign$cs org esúclccidas,
sqieilsÍâ . CONTRATA§A ss slnçõês previstas na Lei Federal n' t.666/93, aplicâÍdo nos rÍi8os 8l a 8t,

PARÁGRÁFO PRIMERO - O strsso injustificado no cumpdmento do ójito d.§te Cortrato §ujcitsrá s
CONTRÂTADA, à rnulta dc mora concspond«rle a 0,3% (b8s cênlésimos por ce{rb) a dia sobrc o valor do

fomecimenlo. alé o limite de t096 (dez por c-€oto).

PARÁGRÁFo §EGUNDO - Al,ém rta multa indicada no 9arágrafo anterior, a CoNTRÂTANTE poderá" gamntida

a pévia defesa, aplicar à CONTRÁTAIA, na hiStcsc de inexacuçlo iotal oü prÍçiâl do Conffio, as s€$intca
s$çõcs:

a) AdYertàrci4
b) Multa dc l0 % (dcz p§. ccnto) sobÍr o valor do Contrato;
c) SuspeÍlsão EmporóÍia & participsgãiJ em licira@ c irn@imeÍtúo de sotttÍalaÍ com a

Edminisraçãô, por p{azo nío sup€rior a 02 (dois) anos:

d) De€lalação de inidoneidade para licitar ou conralâr com a Administração Públicâ
enquanto perdurâÍsn os molivos detcÍminântcs da punição.

e) As sançõcs prcvistas nas alíneas 'a", "c" e "d" podçndo ser aplicadas conjunramcntc

com a prevista na âlinaa '$".

PÂRÁCRÁFO TERCETRO - Apos â aplioçào de qualquer p«ralidade seú feita comunicação escritE à

CoNTRATADA e publicada no jomal Oficial do Estado ou DOU, constando o flrndameno legal, excluídas os

carcs de aplicação das penalidades de advertêrcias e multa de mora.

CLÁSULÂ DÉCINIA SÊGIJNDA . DA RESCISÃO
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A in€x€cuçào tolal oll prrsial d€ste contrôto enseja a sua rescisio, com as conseqliências conffiuEis c as prgyistas
em lei.
Co{stin em motivos parâ a, rescisâo desae Contrsto;

a) - o nio cumprimãto de cláusulas cmuatuais, espccificações, prosos oü prâzos:
b) - o cumprimento inçgulr dc clàrsulas coütratuâis, especificrçõcs, projeos e prozos;
c) - a lc*idio do seu cumprimento, levando a CONTRÂTANTE a compmv3r a
impssibilidade da conclugo da obra, do serviço ou do fornccimento, nos prazos
cstipu lados;
d) - o &saso iljustific€do no inicio da óra, sewiço ou fo ocim€ntoi
e) - a pralisaçâo do fomecimcoto, scm jusa causa e PÍâia comunicqio à
CONTEâTANTE;
f) - a subcootre{io oal ou parciai do scu objcto, a associaçlo da CONTRÁTADA coÍn
outrem, s sessao ou transferência otal ou parcial, bem como a fusâo, cisào ou inmÍ9orâçâô
nio adrnitidas no editat c no cootraúo;
g) - o desatcdimcnto dâs delcrminações regulares ananadas pelo servidor a comissão
dcsignda para aoompaúar e fisaaliza, a sua exccuÉo, assim como es §ccrt*aria
Municipal dc Scrctaria Municipal de Administrago;
h) - o cooetim€írio reiterado de faltas n8 sua exccução, anotadas na forma do s lo do art.
ó7 rhsta tri Fedcral n' E.666D1-
i) - a decreaçâo ou a insauração dc insolvência civil;
j) - a dissoluçâo da sociedade ou o falecimento da CONTRÁTADA;
k) - a dtêração social ou a modifrcaçâo da finalida& ou da estrutüra da CONTRÂTADA,
quc pÍlMique a cx€cuçâo do contÍato;
l) - razÕes dc inteÍc*§e públicô, de âli. relevânciâ e ampb €oúccimônlo, justificadas e

daerminadas pela máxima autoridadc da csfera administrativl a que esú subordinado a
CONTRÁTANTE e exarsdss no procôsso adminisrativo a que se refeÍÊ o conssto;
m) - a supresstu, por parte dE CONTRAT^NTE, 6mprrs! ec.lretaldo modificação do
valor iniçial do soÍrú?to alvn do limitc pcrmitido no § l' do art- 65 desta lci;
n) - a susp€nsão dê sua exeerÉo, por ordem escritÊ da CONTRÂTANTE, poÍ prazo
sureÍior â 120 (cento e vint6) dias, s&lvo em caso de cdamidade pública, gÍ&ve p€Íiurbação

da ordcm i[tsrna ou gue§!, ou ainda poI rcp<lída3 suspensõcs qu€ totâ]izcm o mesÍro
prazo, indeperdentemente do
pagamarlo obrigaório de indcnizaçôes pelas succssivas € cortraüralmentc impÍevislss
desmobilizações e mobilizaçôes e outras pÍ.yistaE sssegurâdô a CONTRATADA, ncss€s

casos, o dircito de opter pela suspflsão do cumprincnto das okigaçôes assumidas âre qu€

seja normalizada a situç§o;
o) - o asaso superbr a 90 {novents) diss dos psgam€ntos &vidos pels CONTRÂTÂNE
dccorrent€s dos forn€cimentos jâ reçeàidos salvo cm clrô dc câlt ridsde públir:a, gravc
penurbsção da ordcm int.ma ou guelra assegurado I CONT&{TADA o ditBito de optsr
pêla suspenslo do cumprirncnto de suas ob,rigsçôca âté qtre sajâ rcrmalizâde o siturçãoi

PÁRÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos dc rescis§o contralual scr6o formalmcnt moliyados nos autos do FÍoccsso.
âssagürando o conMditôÍio c a rmpls dêfesâ.

PARÁGRAFO SEGLTNDO A ÍÊscisão deste Contr8to podêrá sêr:
a) dctermiÍadâ por alo unilatêrd c escrito ds Administração nos c8§os enuma.ados rtâ§

alíneas'a' a 'i' desa cláusula:
b ) âmigávcl, por aaordo etrtÍe as psÍes, ÍEduzidas a temlo no pÍocesso de licitaçío, dcsde
que haja conveoiência psra 8 CONTRÁTANTE;
judicialmcnte, nos termos da legi§laçro.

CLÁSULA DÉCIMA IERCEIRA - Do RÉCEBIMENTo Dos PRoDUToS
Os serviços deverão ser Êotrsgucs coílformc CrcnogÍa'rta constantc nos arcxos planilhas organ€ntáriss, p6rc
iÍttrgrante dcsle.
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PARI|TCRÁFO PRIMEIRO - O objelo do contreto soó reccbido Çorforme Cláusula Décim4 sendo qu€ os scryiços
qü€ nb sâiisfizê.em as cordiçõcs citadas na pmposta e no edital ser& recusados e mlocados a disposiçãô d8
CONTRATADA, para serem conigidos, dcnlro do pra-a csêbclecidos ent e âs paÍ§;

PARÁGRÁFo SEGLNDo - A crirério dâ Prefeitura Municipal dc SÃO BERNARm podÊá ser concedido novo
prêzo pâra recebimel}to dos sewiços rcjciado, Ocorrendo a rejeiç.ío pela I vez, o cortrato poderÁ ser rescindido.
Â CONTRATADA sená notificada para regulâriz8r no prszo Máximo de l5 (qúnzc) dias çorridos, sob o risco de
incidir nas penalidades previs8s no Art. 87 d8 Lci n" E.ó6ó,93;

CLÁSULA DÉCÍMÂ QUINTA - DAs ÀLTERAÇÔES
Este coútraio podcÉ s* alteÍado, com as dcvidas justificaüvas, no caso previsto no sí da Lci n" 8.66683.

CLÁUSULA DÉCIMÂ SEXTA - DA PUBLICACÃO
DsntÍo & pÍazo d€ 20 (úote) di§, coítsdôs da sua assinúura, a CONTRATANTE pmvidenciani a prblicaçâo

cn rcsumo, do prcscnÉ Co tralo.

CLÁUSULA SÉTIMA . DO FORO

o foro da comarça de sÃo BERNARDo no Eslado ib MaranlÉo, §êrá o cômpcEnte psra dirimir dúvidas ou

pcndôncias resuÍtrntes dsstc Cs Íaro.

E por estâftm de acordo, depois de lido e achado conformc' foi o Prcscote inrtunento
lsvlado em 3 (tÉs) via,s dc igual teor e form4 assiíado pela§ paÍ1es e leslemunhàs abaim.

SÀ DE MARÇO DE 2022.

CALM
J n". 07.892.1 l910001'65

José Coelho Almeida
CPF n". 617.347.133-72

CONTRÁTÂDA.

ARDO(MA),




