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CON! RATO lN`" 28/2022 - ADI'.SÃ() A ATA DE REGISTRO) .DE PREÇOS 1\" 006/2022, ORIUNDO DO
PREGÃO PRES:%'.N(:'IAL Ne 3812i}21 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 7'IMBIRAS-143A
C;'ONTRAT(J DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE Si .
CELEBRAM, DE UM LA.I70 A PREFEITURA
1V[UNICIPAI_, DE PEDRO DO ROSÁRIO, P: DE (?l}'1R0
LADO, A F Lll.'RESA P AGONSIflROSKI SOARES.
Pelo presente instrumento, que entre si fazem, de um lado A PREFERTURA MUNICIPAL DE PEDRO DO
ROSARIO, sediada na Av, Pedro Cunha Mendes, 236:1, Centro, Pedro do Rosário -- Maranhao, inscrita no
('N Pi sob o n' 01.614.946/0001-00, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela.
Secretaria Municipal de. AdmnnistraçAo, Sr. JMLSON DA C"ONCFIÇÃO DOS SANTOS, brasileiro, inscrito
no C.PF sob o n° 078.226087-03, R() n° 055543472015-7, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado,
a empresa P A CONSIOROSKI SOARES, CNPJ N° 27, 729.38810001-12, com sede na Rua Quarenta e Cinco,
n° 17, Quadm 17, Conjunto .Alameda dos Sonhos, CEP 6..055- 365, Jardim Sz~o Cristovão II, São Liil 'MA,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. PARLO AURÉLIO
GONSIOROSKI SOARES, brasileiro, C'PP n" 045.926.83-40 RG n° 206307520023 SSP/MA, doravante
dono►minada simplesmente dc ("ON'] R.\TAl)A, tendo em vista o chie consta no P.RO(. i~.SSO
AUMINISTRATiVO N° 43/2022, e proposta apresentada. que passam a integrar este instrumento, independente
de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente
CONTRATO AI)MINISTRATIVO DE FORNECEDOR N" 2812022, regido pela Lei Federal n.° 8.666, dc
21 de junho dc .1993, mediante as clausulas e condiçíôes seguintes.

(J.AI su4A PRIMEIRA -1)O UBtI}.J()
O presente Contrato ten por objeta a CONTRATAÇÀO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
AQUISIÇÃO E)E MATERIAIS DE LIMPEZA, visando o bom desenvolvimento das atividades nelas
desenvolvidas em apoio a Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário/MA. em conformidade cotn
especifícaç<3es e quantidades constantes no Termo de Referencia (Anexo I) do edital.
CIA SI LASIGUNDA—DO1x:41<ORJOTAI,
O valor do presente contrato e de RS 797,572,70 (setecentos e sete mil, quinhentos e setenta e dais geais e
setenta centavo.), conforme planilha dos serviços abaixo descrito, extraída da proposta de preços vencedora
cto certame.
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UNIO
300
_........_~_:._.:__.rt.-:...___._..__._._..___.._.
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..:.:.......__...~..~~. ....
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_., .............._
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VALOR TOTAL

200
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300
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19 40
'4..___..._~___.._
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~

4.332,00
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PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as despesas
corn impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os serviços
a serem executados.
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£ LAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA COiN~RATADA
l'ara a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA, atem das contidas no
Termo de Referència (ANEXO I) do edital:
a) manter-se durante toda execuçio do (ontrato, em compatibilidade com as obngaç&s por ela assumidas,
relativ<unente ás condições & habilitação e qualificação exigidas para a presente contratação, sob pena de
suspensão dos pagamentos estabelecidos na Cláusula Nona;
b) A execução do objeto contratado não esgota a responsabilidade da contratada quanto a eventuais quebras
ou avarias que serão corrigidas de imediato;
o) Manter seu pessoal devidamente umfomuzado e identificado, bem corno substituir dentro de 24 (vinte quatro)horas, mediante soliutaçao, qualquer empregado ou preposto cuja conduta sept julgada inconveniente pelo
contratante, independente de apresentação de justificativa;
d) Levar, imediatamente ao conhecimento da fiscalização do contratante qualquer fato extraordinário ou
anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para adoção das medidas cabíveis, bem como, comunicar por escrito e de forma detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrer;
e) Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo contratante, atendendo de imediato as reclamações;
f) Piepnrar, corrigir, remover, refazer ou substituir, no todo ou em gaite. os serviços ou tmtteriais, em que'. enui.carem itnperfeições., vicios, defeitos ou incorreções;
g)
Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e%u a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;
li)
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto
nas condições autorizadas no Teimo de Referencia ou na minuta de contrato.
i)
Responsabilizar-se
dos
pelas
despesas
tributos,
encargos
trabalhistas, prevideneiai os,
fiscais, comerciais,
trctes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de
taxas
garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
¡) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto nas datas. quantidades e qualidades exigidas;
1) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, durante o período contratado;
rn ) Comunicar o Município, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, que venha a prt;judicar o
cronograma dc entrega do serviço, e, prestar os esclarecimentos julgados necessários:
n) ('ornunicar a C>ontratante de eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 24 (vinte c
quatro) horas apús a '.et iftcaç~ro do fato e apresentar os documentos para _respectiva aprovação; 'no mcsrno
prazo,sob pena de não serem considerados.

CLAJISULAOUARTA-- I)AS OI$JUGACÕES DACONTRAT4NTJi
Para ,garantia o fiel cumprimento do objeto deste (.;ontrato, a O ON`IR k 1' N`I"E se compromete a, alënt das
contidas no Termo de Referencia (ANEXO 1) do edital.
a) Caberá a Contratante a mais ampla e completa fiscalização sobre o fornecimento de MATERIAL PERMANENTE , de acordo como pactuado, com animo no artigo 67 da Lei Federal 8.666193 e alterações posteriores, o que não exonera nem diminui a completa responsabilidade da Contratada, por qualquer inobserváncia, ou omissão de qualquer das clausulas contratuais aqui estabelecidas;
A .Fiscalização fica assegurada o direito dc:
b) Exigir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
c) controlar as requisições e documentar as ocorrências havidas no período de vigência do contrato;
d) proceder ás advertências, multas e demais cominações legais pelo descwnprimento das obrigações assumidaspela Contratada.
ç} comunicar á Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação dos serviços, objeto deste contrato.
#) tornccer atestados de capacidade técnica quando sielicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.
g) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a prestação de serviços realizada de fora~
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rnx satisfatória, objete deste contrato, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos
deste Contrato,
ti.) rxammai todos os veiculos fome idos pela contratada, antes de sua utilização, e decidir sobre sua aceita
ção ou rejeição;
i) Rejeitar todo e qualquer veiculo de má conservado;
j) Solicitar a substituição de qualquer empregada, cujo comportamento ou capacidade técnica, seja julgadoínconveniennte;
1) A presença da tiscalizaçâo ntlo altera ou diminui a responsabilidade da contratada na execução dos serviços;
in) Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em
seusanexos, inclusive, no contrato;
n) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeiçes nacursode execução do objeto, fixando prazo para a sua cnrredo.
CL 1L SULAOIl1NT1~- DOS ACRÉSCIMOS 043 Sj7PRESSÕES
A Contratada obriga-se a aceitar nas mesmas c ondiçes contratuais, os acréscimos ou
supressl es que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato.
CI,ÁIISC LA SEXT4= DOS DOCUMENTOS FSSFNC4A1 ,
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
a) a proposta da contratada datada de Ú7,t? I.2Ú22; e,
b) as, eventuais, crarrespondéncias entre as partes decorrentes deste contrato.
ÇJ L.JSt1LA$Éj` A - DA PIJB(,IÇ.gÇ:ÂO E Do RFGLSTRO
A efçácia do Contrate fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE.
nalmpreusa Oficial, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.
CJAI)SIJLA OrIAyA- Io PK LZQ DE Vjj=ÊNfIADO C"ONTRÀTO
O contrato firmado entre as Partes terá a sua vigência até31.12,2022, contados da data de sua assinatura.
ci,ÁJ S!;I,A NONA -CONDICÕIFS1WPAG4MFNTC)
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE na prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da
efetiva entrega dos itens eou prestaçao da serviço com aceitação, mediante apresentação de Nota Fiscal,
devidatriente atestada, assinada e datada por quem for da direito.
() pagamento dos serviços a que se refere esta cláusula sere efetuado na conta corrente n° 50241-3,
agência 1319, de titularidade da CONTRATADA, no Banco l3radesco.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA apenas o valor dos
ser iços prestados e das peças Iomccid is, depois ele conferidos c aprovados pelo setor competente.

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta dc recursos próprios do mtinicipio da seguinte dotado
orçamentária:
PREF. MUN. 'iJF PEDRC) D() Rt)5ARI()
(12 POD! R r xi CLITivC:)
02 02 SRC. DI ADtif. i'l..f\NFJAM.I:N'1'(J F INFRA 1~S'TRU'I'URA
02 02 01 SI'X. DE A:DM. l'.(jAlvl,,á.tAMLM`1O f INFRA ESTRUTURA
04 ADMI?v1STRAÇÃO
S
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04 122 ADM1N[STRAÇA(7 CiERAl.
04 122 C)003 S:.TF'ORT"1? ADM1N15TRA'TtVO) C)PERA('tONA1
4 122 C10Q3 2009 t}(X)t) M,ANUTFNÇ'A.O E FUNCIONAMENTO DA Ul`3IDADF? ADMINIST"F
339C13C) MAT7ïR1AL.1JlM CONS!. MO

(:'LAtISIlJ4A D .'C APWML1RA-

YENALU)~D><1S

O atraso injustificado na prestação das serviços ou entrega dos veículos sujeitará a. CONTRATADA à
aplicação das seguintes multas de mora:

a) 0,33% (trinta e tres centésimos por cento) ao, dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em
atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;
b) Qéti% (sessenta e seis ceotesiinos por cento) ao dia, incidente .sobre n valor da parcela em atraso, a
parar do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20°ro (vinte por cento) do valor do Contrito.
PARAGRAI~O PRIMIIRO - Alein das multas aludidas no item anterior, a CONI RATAN I'F
poderá aplicar as seguintes san.çAes a CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas
hipóteses de inexecuão total ou parcial do Contrato:
a) adverténcia escrita:
h) multa de 10% (dez poi cento) sobre o valor total do Contrato;
c) impedimento ra parúcipni de licitação e assinar contratos com o Município de PEDRO} DO
ROSÁRIO pelo prazo dc até 02 (dois) aios;
d> declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a
Adniimstraçao Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que a CONTRATADA cumpra
as condiçi)es de reabilitação;
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sançcôes previstas nas alíneas "a", "e„ e "d" poderio
ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato, deli gado pela CONTRATANTE
propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas
que justifiquem a proposição:
P.IRÃGRAFO QLAR"I'O - A (ONTRAI"ADA estam sujeita á aplicação de sançc3es
administrativas, dentreoutras hipóteses legais, quando:
a) prestar os serviços ou entregar os veiculos ent desconfbnnidade com o especificado e aceito;
b) não substituir, no prazo estipulado, o veículo recusado pela CONTRATANTE'
e) descumprir os prazos e condições previstas neste Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO - As muitas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias
eonsecuttvos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO

SEXTO

-

O

valor:

da

muita

oucobrado diretaie nte da CONTRATADA, amigável ou

poderâ

ser

descontado

pagamentos

judiciatmente.

PARA('.RAFO SI!I'i?M:O - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não
niantr ei a proposta. Inibir ou fraudar na execução do Contrato, comportar-stï de modoinidôneo,
titer declaração talsa ou coniuer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla
defesa, ficara impedido de licitar e contratar corn a AdrnnnstiaçHo, pelo prazo de até OS (cinco} anos,
enquanto perdurareni o5 motivos determinautes da puniçtio e até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade:
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGi,~' \lDÀ -- DA RESCI$ÁO
A inexecuçào, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências
contratuais e as previstas em Lei ou regulainento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente
Contrato, as hipoteses elencadas no art. 78 da Lei Federal. n° 8,666/93 e ocorrerá nos termos do art.
79, do mesmo diploma legal.
PARÁGRAFO SEGUMX) - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato
umlatcral e escrito da (ON'IRA"I'kN"t'F:, tios casos enumerados nos incisos l a XII e XVII do art. 78
da !.ei Federal n.° 8.666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e tìindamentada da
autoridade superior.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, sem
qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja
conveniência para a CONTRATANTE
PARÁGRAFO QIiARTO — Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito á rescisão
tunlateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos
seguintes casos:
a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada com
antecedêneianiírwnna dc 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto efetivamente
entregue até a data da rescisão;
b) descumpnmento dc qualquer detcmmnação da COEI RA I ANTE, feita em base comi atual
e) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização previa e
expressa da CONTRATANTE;
d) desatcndimenro das detenninações regulares de representantes que forem designados pela- CONI'RA"I'AN'I'I Iara acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto;
e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.
PARÁGRAFO QUINTO Em caso de rescisão Administrativa ficam reconhecidos os direitos da
Administração, prevista no art. 77 da Lei Federal ri° 8666(93, bem como na legislação especial no que
couber.

A CONTRATANTE designará o fiscal do Contrato, para promover o acompanhamento dos serviços e
a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos. prazos e demais especificações
necessário na execução plena dos serviços contratos, comunicando à CON'IRA'FADA as ocorren.clas
dc quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas ..orntYvas por parte da mesta, con.fonne
Artigo 58, inciso Ill. c/c Artigo 67, §y :I° e 20 da Lei Federal n° 8.666/93.
Aplicam-se, subsidiariameute as disposiçcïes constantcs da. SEÇ AC) V da Lei I'ederal n° 8.666/93, que
versa sobre inexecuçào e rescisão dos contratos administrativos celebrados corn a Administração
Pública.
Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos
contornzedíscipbnam aos arts, 86, 87 e 88 da i..:ei .federal .n° 8.6tí6193,
C'LLU JJLA DÉCLM~& Qt

AlUA - DA ALTERACÁO (:ONTRA'l~UAI

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art, 65 da Lei Federal n° 8.666, de 21106/1.993,
desde quehaja interesfie da CON"IR \.llAN'I L!, com a apresentação das devidas justificativas.
R
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rlcartstrF.tlxtcto txrrta rt+csva história corn f:kE.
CLÁtJSI LA IirE:Cl l % (fJJNTA - DA SUB(:ONTRACÃO. CESSÃO O1,F TItANSFER 'NCI ~
pOSIMkI1I l OS E ORR1C1AÇÕLS C'CLN'I`RA'I'I AIS
A CONTRATADA no poderá subcontratar total ou parcialmente d objeto deste Contrato, bem
como cede;-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das
sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSLLA1)C1MA SEXTA-DA PUIILICACA
O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE na imprensa oficial, obedecendo ao
disposto no art. 61, paragrafo unico da l.ei Federal n° 8.6Ó6/I99' sendo a publicação condição indispensável
ã sua eficácia.
CI,Á[JSIJLA DÉCIMA SLTI 11A - DC)5 CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos á luz da Lei Federal n° 10,S20T2t)12, da Lei Federal n° 8.666193, e
dosprincipios gerais de direito.
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t-DpVINCIJJ.AC'ÃO DO CONTRATO

presente contrato vincula-se ao Processo do PREGÃO PRESENCIAL SRP N° U3$T202I, CERM( OF
REFERENCIA disposto no Anexo l do Edital e à proposta vencedora, conforme exposto no inciso XI do
artigo 55 da Lei Federal n° 8.666/93.

('LÁUSIJI.A DÉCIMA NONA - I)A RESPONSAHiLIIMUL Clv Il.
A CONTRATADA respondera por perdas e danos que vier a sofrer a. CONTRATANTF., ou terceiros,
tnzão dc aç.10 ou oniisslo, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepotos,
independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.
£'LÁ11SGLA VIGÉSLMA-1)O QORQ
Fica eleito o foro da Cidade de Pinheiro MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.
F:, para firmezas e como prova de assim haverem, entre st, ajustado c: contratado, é lavrado o presente
instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e agrado conforme, é assinado pela
Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.
Pedro do Rosário -MA, 08 de março de 2022.

,IAiLSON DA C'CltNt"EIÇÃC) DOS SANTOS
~
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