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PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CIIIPJ: 06. 125.389/000f -gg

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 2O22O57CPL- PMSB/MA
CoNTRATO No 2023012000í cpL_ pMsB/MA
ATA n-F REGISTRO DE PREÇO: Ne 051/2022
PREGAO ELETR0N tCO : Ne O4B / 2O2Z

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM I.ADO, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, ATRAVÉS
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO BERNARDO E DO
OUTRO LADO A EMPRESA: THIAGO DO R LIMA.

CúUSULA SEGUNDA - Do VALoR
O Valor pela aquisição contratual é de R$: 540.798,00 (quinhentos e quarenta mil setecentos e noventa e
oito reais) que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto
do contrato,

Pelo presente instrumento, o Município de são Bernardo, Estado do Maranhão, com sede
administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de Almeida ne g63 - Centro - São
B€rnardo/MA, inscrito no CNPJ sob o nr.06.125.3g9/0001-BB, neste ato, representado pelo secretário SR.
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portador da cédula de tdentidade ff szr34} e do ciF nq 182.609.183-
15, residente e domiciliâdo na cidade de Magalhães de Almeida, no uso de suas atribuiçôes legais que lhe
confere poderes para celebrar com a empresa: THIAGo Do R. LIMA, cNp): 23.960.380/000i-01, seãiada na ev.
YTI/:r:itána n! 436 Bairro: Aninga Teresina - pl, cpE64.o49-550, por intermédio de seu representante legal
Srq(al Thiago do Rego Lima, portado da carteira de identidade no zi36g80 ssp-pl, e do CpF;01B.zzs.zz3-12,
doravante denominada c0NTRATADA, têm entre si ,usto e pactuado, nos termos contidos na proposta obieto
dO PE O4B/2022, C PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 20.2057 C dA ATA DE REGISTRO br.ENEIOS N'
057 /2022 que se regerá pela Lei n.a 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

crÁvsuLA PRIMEIRA - DO OBIETO O presente CONTRÁT0 iem por base legat o pRocESso ADMINISTRATIVO
Ns 2022057 - CPL-PMSB, tendo por Registro de Preço para execução dos serviços de sanitização e dedetizaçâo,
para atender as necessidades da secretaria de administração da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA,

lntegram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital seus anexos e a proposta da
Contratada e ATA DE RECISTR0 DE PREÇO. Conforme preceituar o artigo 55 incisos XI de vinculação ao edital
de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

LOTE I

ITEM ESPECIFICAÇÔES

1
DESINSETIZAÇÃ0, DESRATIZAÇÂO E DESCUMPINIZAÇÃO
DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS

M2 40.000 2,32 92.800,00

2

CONTROLE DE PRAGAS E ENDEMIAS EM AMBIENTES EX-
TERNOS CONTRA DENGUE, CHICUNGUNHA E OUTROS VE-
TORES COM MINI GERÁDOR VEÍCULAR IFUMASSÊJ

M 20.000 2,55 51.000,00

3

DESINFECÇÃO (SANITIZAÇÃO) CONTRA BACTÉRICAS,
FUNGOS, MOFOS, E VÍRUS DE AMBIENTES INTERNOS E
EXTERNOS

M2 71.100,00
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DESINFECçÃO (SANITIzAÇÃO) cONTRA BAcTÉRIAS,
FUNGos, MoFos E vÍRUs DE AMBTENTES EXTERNoS coM
MrNr GERADoR vEÍcuLAR 1FUMASSÉ;

PREFEITURA MUí{ICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARAilHÃO

Ct{PJ: 06.125.389/0001-88

R ubricá

2 0.0 00 2,55 51.000,0 0

licitação
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratâção da presente
correrão por conta de Recursos:

ADMINISTRAÇÂO
O4,L22.OO5O,2O7Z.OOOO - MANUTENÇÂO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
339O3OOO - MATERIAL DE CONSUMO

CúSULA QUARTA - DoS AcRÉsIMoS E SUPRESSÕES

A CoNTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários nos serviços, obieto deste conkato, até 25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial
atualizado do contrato, em observância ao art 65 § 1a dã Lei 8.656/93.

cúUSUTÁ QUINTA . Do PRAzo DE VIGÊNcIA
O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no prazo de 12 meses, podendo ser
prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso l, da Lei
nq 8.666/93, e suas alterações.

cLÁUSULA SEXTA. DA FISCALIzAÇÂo
A fiscalizâção do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de administração: Manoel de |esus
Silva de Sousa que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta dos serviços
observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

cI,ÁIISIII,A sÉTIMA . Do PAGAMENTo
0 pagâmento será efetuado após apresentação da Noa fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a Nota
Fiscal deve está deüdamente âtestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da datâ do atesto.

PARÁGRAFO PRtr\,Gn O - Os pagamentos, serão credltados em nome da CONTRATADA, mediante
transferência bancaria em conta bancária: Agência 1640-3 C/C 108330-9 Banco do Brasil. Thiago do R. Lima -

ME, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Cor.tÍato.

PARÁGRAFO SEGUND0 - Qualquer erro ou omissão ocorridâ na documentaçâo fiscal será motivo de correçào por
parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
defi nitivamente sanado.

VALOR TOTAL 265.900,OO

LOTE II

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNIDADE
P.

UNIT
P, TOTAL

1 M3 400 181,91 72.764,00

2 M3 100 775,68 17.568,00

3

LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS E TUBULAÇOES

LIMPEZA DE POÇOS TUBULARES COM ANALISE DA QUALI-
DADE DA ÁGUA

LIMPEZA FOSSAS SÉPTICAS

M3 200 512,01 702.402,O0

4 LIMPEZA DE CAIXA D'Á6UA M3 400 205,41 82.164,00

VALOR TOTAL 274.858,O0

QTD.
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PREFETTURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARAN!{ÃO

CNPJ: 06.125.389/OO0r-88

PARÁGRÁFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, â CONTRATADA deverá comprovar sua regularização fiscal
e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feitâ
mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XIII da
obrigação da contratada de manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes
por eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Iicitação.

PARÁGRAFO QUART0 - A CONTRATANTE não paganá juros de mora por atraso no pagamento, cobrado através de
documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de
condições contrárias.

CLÁT'ST'LA OITAVA . DO REAIUSTE
0 valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento
autorizado pelo governo Federal.

A CONTRATANTE obrigar-se-á:
aJ Acompanhare fiscalizara execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretâria Municipal de Administração que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor
designado, compete entre outras obrigaçôes, verificar a qualidade, inviolabilidade das
embalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas
as ocorrências relacionadas à execução do contrâto determinando o que for necessário a
regularização das faltas ou defeitos observâdos;
cJ Fornecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediânte solicitação escrita da
CONTRATADA, informaçôes adicionais, parâ dirimir duvidas e orientiíla em todos os casos
omissos;
d) As decisões e proüdencias que ultrapassarem as competênciat do representante deverâo
ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientesj
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 7 3, inciso ll, alíneas a e b da Lei 8.666 /93.

CLÁUSULA DÉCIMA. DAs oBRIGACÕES DA CoNTRATADA
0 presente Contrato nâo poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou Ordem
de Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Administraçâo, em
estrita observância a sua proposta e aô Anexo Vl, observando a qualidade.
c) Manter preposto com anuência da Adminisração Municipal na localidade da prestação do
serviço para representáJo na execuçâo do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, e a Secretaria Municipal
de Administração, quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente adminisEativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00 como
sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condiçôes do prcsente contrato e de seus
documentos integrantes, com obseruância dos requisitos, bem como da legislação em vigor pãra
perfeita execução do contrato;
fJ Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao obieto do contrato respondendo
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e
outros correspondentesi
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 responsâbilidade em
face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Administraçâo;
hJ Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou inco[eções resultantes da execução.

CLASUI,A DÊCIMA PRIMEIRA - DAS PENAI,IDADES
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0 descumprimento, total ou parcial, por parte da C0NTRATADA, de qualquer das obrigações ora estabelecidas,
sujeitará a C0NTRATADA as sanções previstas na Lei Federal nq 8.666/93, aplicando nos artigos B1 a 88.
PARÁGRÁFo PRIMERO - 0 atraso injusüficado no cumpúmento do objeto deste Contrato sureitará a

CONTRÁTADA, à multa de mora correspondente a 0,30/o [três centésimos por cento] ao dia, sobre o valor do
serviços, até o limite de 100/o (dez por cento).
PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CoNTRÁTADÀ na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes
sanções:

a) Advertência;
b) Multa de 10 0/o (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedinento de contratar com a

administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sânções preüstas nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente com a
prevista na alínea "b".

PAúGRAFo TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CoNTRATADA
e publicada no jornal 0ficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das
penalidades de advertências e multa de mora.

E D

A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas
em lei.
Consütuem motivos para a rescisão dêste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulâs contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, proietos e prazos;
cJ - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do serviços, nos prazos estipulados;
d) - o atraso injusüficado no início da obra, serviço ou serviços;
e) - a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;

0 - a subcontratação total ou parcial do seu objetJ, a associação da CONTRATADA com
outrem, â sessão ou transferência totâl ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporaçâo
não admitidas no edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secret2ria Municipal
de Secretaria Municipal de Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1q do arl 67

desta Lei Federal ne 8.666/93;
i) - a decretação ou a instâuração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecinento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CoNTRATADA, que

preiudique a execuçâo do contrato;
l) - razôes de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a
C0NTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
mJ - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § 1e do arl 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 calamidade pública, grâve perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspe)sões que totalizem o mesmo prazo,

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizaçôes e outras previstâs, assegurado
a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das

obrigaçôes assumidas até que seja normalizada a situação;
oJ - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela C0NTRATANE
decorrentes dos serviços já recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave

Í)
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CNPJ: 06.125.389/0O01-88
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

PARÁGRAFo PRIMEIR0 - 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) determinada por ato unilateral e esc'.'ito da Administração nos casos enumerados nas
alÍneas 'a' a 'i' desta cláusulai
bJ amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do RECEBIMENTO Dos PRODUTos
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, pane
integrante deste.

PARÁGRAFo PRIMEIRo - 0 objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os serviços
que nâo satisfizerem as condiçôes citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a disposição da
CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

PARÁGRAFo SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÃo BERNARDo poderá ser concedido novo prazo
para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2a vez, o contrato poderá ser rescindido. A
CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Máximo de L5 (quinze) dias corridos, sob o risco de
incidir nas penalidades previstas no ArL 87 daLei f 8.666/93;

CLÁSULA DÉcIMA QUINTA - DAs ALTERAÇÔEs
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no art. da Lei n. s,666/93.

Dentro do prazo de 20 (üntel dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicaçào em
resumo, do presente Contrato.

CLÁUSULA sÉTIMA. Do FoRo
0 foro da Comarca de SÃ0 BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente pâra dirimir dúvidas ou
pendências resultantes deste Contrato.

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

SÂo BERNARDo(MA), 2o DE JANEIRo DE 2023

FRANCISCO DAS

CHAGAS

A5slnadô dê aorhâ diqitôl poÍ
FFANCISCO DA5 CHAGAS
CÁBVALHO;18260918315

CARVALHO:1 8260918315 Dado§:2023.01.20 I t:01:00

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO

cPF N' 182,609.183-15

THIAGO DO R_ asinàdô de Íô,mà
.l'ô àlMÍTHrÀao no R

LIMA:239601 Lrúe,:ls6ormoooro'

sooooror ffi#:;i,.J-
THIAGO DO R. LIMA

CNP]: 23.960.380/0001-01
Thiago do Rego Limâ

CPF ne 018.225.723-12


