
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ N231.342.177/0001-08

Secretaria Municipal de Educação

CONTRATO NS030506003/2021

uriiCcr^J

0{A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida
Getúlio Vargas, 135 - Centro, Inscrito no CNPJ (MF) sob o ns 31.342.177/0001-08, representado pelo Sra. Secretária
Municipal de Educação, Marlanna Lyra da Rocha Santos Teixeira, portadora do CPF ns 986.676.024-34, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a firma CONSTRUMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
EIRELI, Inscrita no CNPJ (MF) sob o ns 29.497.557/0001-61, estabelecida à Av. Antonio Marques, N" 117, Centro,
Presidente Dutra - MA, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) Jairo
Xavier Reis Carnlb Filho, portador do{a) CPF 224.756:803-34,—tem entre sl-justo e-avençado,'e celebram o presente
Instrumento, do qual são partes Integrantes o Edital do Pregão n^ SRP-06/2b2l!e a proposta apresentada pela
CONTRATADA, sujeítariclo-se CONTRATANTE e CONTRATADA.às normas discipllríares da Lei ns 10.520/02 e da Lei n®
8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem: j ' '
CLÁUSULA PRIMEIRÀ-DO OBJETO K .

I -, I , . •

1. Opresente Contrato tem como objeto a contràtação".de empresa para a prekação de serviços de Desinsetização,
Desratização, Descüpinização, Roço, Capina, F?oda'de Árvores, Limpeza'de Caixa,d'água e Limpeza de Cisterna para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal.de São João dos Patos - MA.

i • . . . 1 I : í

Item 1 Especificação - Unid. jQuãnV V. UNIT. V. TOTAL

1

Serviçode Desíhsetização, para èliminare prevenir a proliferaçãode
mosquitos, formigas, baratas,' e/outros insetos,' aracnídeos,
quiolópodese,|dlplópodes, através da-utilização de pulverizadores,
gel, pó seco, armadilhas adesiva e/oú'outros produtos necessários;
com baixa toxidade aò homem e atendimento às normas ambientais'

vigentes. ! '

• m^

• •; i

1 i ; •

Í7p00
t t 1

í. .

'r$ 0^65
' í

L l

.1 L

RS 4.550,00

2

Serviço de Desratização, eliminar e prevenir a proliferação de ratos,
através da utilização de pròdutos-ròdenticidas de efeito e cóm
sistemas de porta iscas normatizadós;' com'baixa toxidade ao
homem e atendimento às normas arhbientais vigentes.

, m'

1 1 \

u •,

' ^7000

1•' i '

i

;R$ 0,65 RS4.550,00

3

Serviço de Descüpinização, para eliminar e prevenir a proliferação
de cupins e focos diversos nas'áreas de rhadeiramento, àivoredos,"
mobiliários, cbm a utilização de produtos 'em àtendimentõ às
normas ambientais vigentes.

- > .

1

• 7000

: ]

1
i

RS 0,80 RS 5.600,00

4 Serviço de Limpeza de Caixa d'água m^ ' - 200 RS 74,00 RS 14.800,00

5 Serviço de Limpeza de Cisterna m' 200 RS75,00 RS15.000,00

i TOTAL ' 'i .
/ RS44.500,00

CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR DO CONTRATO - - — • 1—i. t.,- '-

1. O valor deste contrato, é de RS 44.500,00 ( quarenta e quatro mil e quinhentos reais).

2. Os quantitativos Indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela
CONTRATADA no Pregão SRP-06/2021 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do
CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
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1. A iavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão n^ SRP-06/2021, realizado com fundamento na
Lei n9 10.520, de 17 de julho de 2002, na Leins 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CIÃUSUIA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei ns 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do
mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA-DA VIGÊNCIA EDA EFICÁCIA- - r--'" ~

I •

1. O prazo de vigência^desté Contrato terá início em 03 de maio de 2021'extinguindq-se em 31 dé Dezembro de 2021,
com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento errí dia de expediente,
devendo-se excluir ó primeiro e incluir o último.

{ ••

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTIWTANTE: .

j I ' • ^ ' ' ' *' j »
1.1 - permitir acesso'dós..em'pregãdos da CONTRATADA às dependências^ do'CONTRATANTE para a entrega

dos produto/serviço; ' * •.%' L'
1.2 - impedir que terceiros forneçam os produto/serylço objeto deste Contrato;
1.3 - prestar as informações, é os esclarecimento"s que venham a sen solicitados pelos empregados da

CONTRATADA; i , ', • [
1.4- devolver òsproduto/serviço quenão apresentarem condições desererri usados; ' 1
1.5 - solicitar a tróca dos produto/serviço devolvidos mediante"comunicação a ser feita pelo Serviço de

Almoxarifado; I - " 11 | I • ' '
1.6 - solicitar, por intermédjo^de Autorização de Fornecimento expedidalpelo Sehriço; de Almoxarifado, o

fornecimento dosproduto/serviço objeto deste Contrato; - ; , iW-' ^
1.7 - comunicarà CONTRATADA, qualquer irregularldade nó fornecimento;dos produto/serviço e interromper

imediatamente ofornecimento, sefor o caso. • - i' 'I I
' ^ . . , í ; í :

CLÁUSULA SÉTIMA i DOS ENCARGOS DÁ CONTRATADA / '

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes :dos produto/serviço,
tais como: [

a) salários;
b),seguros.de acidentes; .
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vale-refeição;
f) vales-transportes; e
g) outras que porventuravenham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disclplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer
vínculo empregatício com o órgão;
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unícôí^

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado Inconveniente à boa ordem e às normas disdpiinares do
CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto/serviço, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda,-por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE,
quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto/serviço;

1.7 - efetuara entrega do produto/serviço objeto da Autorização de"Fornecimento, de acordo com a
necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após p recebimento da Autorização de
Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;"

I

j . ^

1.8 - efetuara troca dos produto/serviço cons[dèfados sern condições de"consumo, nó prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, contadas do rècebimento-dacomunicação expedida peloServiço de Almoxãrifado;

1.9 - comunicar ao Serviço deAIrnox^ifado do CONTRATANTE,'por escritó/qualqueranormalidade de caráter
urgente eprestar os esclarecimentos que júlgar necessário; e- ' j.';, , , ' > ;

i '' • " ' 'i ' ' '
1.10 - a obrigação de manter-se, durante.toda a.execuçãodo contrato,''ení compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as|condiçÕes de habilitação equalificação exigidas no Pregãoins SRP-06/2Ó21.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SÒCÍAIS, COMERCIAIS EFISCAIS

1. ÀCONTRATADA caberá, ainda:
i 1

, A

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos'pfevidénciáHósjê obrigaçõestsociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor,: obfigandò-se ã saldá-los ná época própria;, vez que os seus empregados não
manterão nenhum vínculo empregatício com o'CONTRATANTE;' , i

! . ' '1'
1.2 - assurnir, também, a responsabilidade por todas as providências e'obrigações éstabelecidas na legislação

específica de acidentes de trabalho, quando, emocorrência dà''éspécie,''foremjVÍtirnas osseus empregados quando do
fornecimento do produto/serviço ou em conexão com eie/aihda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil bu penal, relacionadas ao fornecimento
do produto/serviço,^originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e' /

1.4 - assumir, ainda,.a^responsabilidade pelos encargos fiscais e cometiciais^resültántes da adjudicação deste
Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a
responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato,
razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para
com o CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
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1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoaldo CONTRATANTE
durante a vigência deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veículação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia
autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto/serviço objeto deste
Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO EDA FISCALIZAÇÃO
y'

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o
CONTRATANTE, perniitida a contratação de terceiros para assistí-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa
atribuição. ) >

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência, do servidor, designado para esse fim deverão ser
solicitadas aAutoridade Competente do(a) CpNTftóTÁNTE,.em.térTipo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. ACONTRATADA Ideverá manter prèpostõ) aceito pela-Administração do CONTRATANTE, durante o período de
vigência do Contrato, para repre^ntá-lá administrativamente sempre que"for'necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DA ATEStÁÇÃO ' '

1. Aatestação das; faturas correspondentes ao fornecimento^ do produto/serviço caberá ao Chefe do Serviço de
Almoxarifado do CONTRATANTE, ou aoutrò servidor designado para epe fim.j ;̂ !

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-DA DESPESA L ! I
: . J.- !Í;4' ;

1.Adespesa com ofornecimento do produto/serviço de que trata dobjeto, está acargo da dotação orçamentária;

PODER: 02 PODER EXECUTIVO , • . ' í i
ÓRGAO: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . ; • ' '
UNIDADE: SECRETARIA DEeducação'^ 'i i) '
12.361.0003,2010.0000- MANUTENÇÃO é'fÜNCIÒNAMENTÓ DA SEC DE-EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00-ObTROSSERViÇOSDETERCElRÒS-PKSOA-JÜRÍDlCAT -'j: " -

CLÁUSULA DÉCIMa|tERCE1RÃ -DO PAGAMENTO

1. Acontratada!deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento,da despesa'pelo CONTRATANTE,
mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias
contados da apresentação dos documentos junto a{o) CONTRATANTE. |

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da
regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede
do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produto/serviço
fornecidos nãoestiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e
aceitas.
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4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira, sem que Issogere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima
referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

EM = IxNxVP •

Onde;

EM = Encargos moratóriòs;
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I= índice de compensação financeira =0,0001644, assim "apurado:
I={TX) í • , , ÍV

365 ! - '

l = (6/100)
365 i ' • ' • '

1=0,0001644 I " • '
TX = Percentual da taxa anual = 6%. {"

l-.i
,.. :• ,l •

i.,í;

6.1-A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura'a ser apresentadaposteriormente.

j •. ; - . - • ;
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-DA ALTERAÇAO DO CONTRATO- ; 1 ; j.

; I I , , _
1. Este Contrato poderá ser alterado nós casos previstos no art. 65 da Lei. 8.666/93, desde que haja interesse da
Administração do CONTRATANTE,'com aápreséritação das devidas justificativas.'-'

CLÁUSULADÉCIMAjQUINTA-DOAUÍyiENTOOUSUPRESSÃO . I.j' '̂ ;
1. No interesse da Administração do CONTRATÂNTE, ovalòr iniciàratuaüzado^deste Contrato poderá ser aumentado
ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cincp porcêhto), conforme disposto nó artigo 65, parágrafos 12 e 2®, da Lei
n2 8.666/93. ! " Ti'

I I . i l

2. ACONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que sefizerem
necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valora ser contratado.' ' , /

3. Nenhum acréscimo ,ou supressão poderá, exceder o limite estabelecido...nesta..cláúsula, salvo as supressões
resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DASPENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações
assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções:

1.1-advertência;
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1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo
de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficiai;
1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento)
sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo
CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens
1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação
oficiai;
1.4 - muita de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento)
sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo
CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8
da Cláusula Sétima deste Contrato,-recolhida no prazo máximo de-15 (quinze) dias,-contado da comunicação oficial;

,4' • ! ' '
1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimentõ de contratar com a Administração do do(a)
PREFEITÜRAMUNIC|PALDESÃOJOÃOPATOS/MA,poraté2{dois)anos. , ' ;

1 ' i
2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (anos) anos, garantido o
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto-perídürarem òs motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própriaautoridade qúè aplicou a penalidade,a CONTRATADA que:

! . - : - ' ^' •
2.1-ensejar o retardamento daexecução do objetodesteContrato; ) _• '
2.2-não mantiver aproposta, injustificadamente; j . ' i
2.3-comportar-sede modo-inidôneo; ,•

2.4-fizer declaração falsa; ;) . J!•
2.5-cometerfraudefiscal; \ ' '
2.6-falhar|ou fraudar na execução do Contrato;-,
2.7 - não celebrar o contrato; ,• . 1^
2.8-deixarde entregar documentação exigida no certame;"" ' •=; .
2.9-apresentardocumentação falsa. ^ '

3. Além das penalidades citadas, aiCONtRATADA ficará sujeita, ainda, ao cançéíamento de sua inscrição no Cadastro
de Fornecedores do CONTRATANTE é; nq| que couber, às demais penalidades referidas ho Capítulo IV da Lei n.s
8.666/93. í --- • ' 1-V ' ' í

! • í
4. Comprovado impedimento ou recònhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do
CONTRATANTE, em'relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das
penalidades mencionadas. 1• ' -

i • ! li
5.As sanções deadvertência e de Impedimento de licitar e contratar com a Adrnihistração doCONTRATANTE, poderão
ser aplicadas à CONTRATADA juntamente coma de multa,descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

l

CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA- DA RESCISÃO ^ '

1. Ainexecuçâo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei ns
8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1- determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I
a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta)
dias;
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2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência
para a Administração do CONTRATANTE;
2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório
e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DA VINCULAÇÃO-AO EDITAI;; À-PROPOSTA-DA CONTRATADA E AO TERMO DE
REFERENCIA '

1

1. Este Contrato fica^vlnculado aos termos do Pregão ns SRP-06/2021, cuja realização decorre da autorização do Sr(a).
Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira, e da proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA DÉCIMA NONA • DO FORO

I - t - ^ * '

1. As questões decorrentes da execução destè Instrumento,"que não-póssam ser dir[midas administrativamente, serão
>rocessadas e julgac' " " '•»- -..-i
privilegiado que seja.
processadas e julgadas no Fòrò .do" Município'"de São João dos Patos, com-èxcíusão dé qualquer outro por mais

E, para firmeza e validade do quefoi'pactuado, lavrou-se ó presente Contrato''em ,3 (três);vias dé igual teor e forma,
para que surtam um sóefeito, às quais,,depois de lidas; são assihadas.péias representantes das parte, CONTRATANTE
eCONTRATADA. \ j"! •1' •• i

' I

SÃÒ JOÃO DOS PATOS - MA, 03 de maio de 2021'
... ' . i I '

PREFEITURA MU

' . : CNPJ(MF) 31.342Í1IZ/0Q01-08
CONTtó\tÁNTE,

O JOÃO PATOS/MA

CONSTRUMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 29.497.557/0001-61
CONTRATADO(A)
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