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CONTRATO N' 29/2022 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° U06/2)22, ORIUNDO D()
PRE(rÁO PRF.SP;NCIAL N' 381'2(l21 DA PREFEi'I'I.IRA MUNICIPAI. DE TiMt3.CRAS-MA
CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE Si
CELEBRAM. DE UM LADO A PREFEITURA
1VItJ1'dICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIt), FN UE OU"T`ItO
I..,AI)()
EMPRLSA P A GONSIOROSKI SOARES:.
Pelo presente instrumento, que entre si fazem, de um lado?.A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO
ROSÁRIO, sediada na Av. Pedro Cunha Mendes, 2361, Centro. Pedro do Rosário — Maranhao, inscrita no
C N PJ sob o n 0:1.614.946/0001-00, doravante denominada :M I iNI IPIO, neste ato representado pela Secretaria
Municipal de Assistenua Soeial, Sr. i:GON FF,RNANDO CAMPOS SOARES, brasileiro inscrito no CPF sob
o (Y 1.522.993-46, RG n° 043551.4331, residente e domiciliado nesta cidade, e de outra lado, a empresa P A
GONSIOROSKI SOARES, CNPJ N° 27.729.388/0001-1?_. com sede na Rua Quarenta e Chie , n° 17. Quadra
17, (:°onjunto Alameda dos Sonhos, CEP 65.055- 365, Jardim São Cristóvao II, Sio Luis/MA, doravante
denominada CONI'RATAI)A, neste ato representada pelo Sr. P'ABLO At1RIlLI() GONSIOROSKI
SOARES, brasileiro, CPF n' 045.926.483-40. RO n° 206307520023 SSP/MA, doravante denominada
simplesmente de CONTRATAC)A, tendo em vista o que consta no PROCESSo ADMINISTRATIVO N"
43/2022, e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independente de transcriçao, na parte
em que com este no conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente CONTRA'I'O
ADMINISTRATIVO DE FORNECEDOR N°29/2922, regido pela Lei Federal w° 8.666; de 21 de junho de
1993, mediante as cláusulas e condiçC3es seguintes:
CLÁUSULA PRR1 EjltA — Di) OILWTO
O pressente Contrato tem por objeto a COvTRATAÇÀt) DE.. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
:\QUISIÇ'<1() DE MATERIAIS DC:: LIMPFLA, visando o bom desenvolvimento das atividades nelas
desenvolvidas em apoio a Prefeitura Municipal de Pedro do Rosario/MA, em conformidade com
esl)ecifcaçe~es e quantidades constantes no Termo de Referencia (Anexa 1) do edital,

('l ktJSLI.ASEGL!N)AW-ºt)yA{.ORT()TA1,
C) valor do presente contrata c de KS 344.775,05 (trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e
cinto reais e cinto centavos), conforme planilha dos serviços abaixo descrito, extraída da proposta de preços
vencedora do certame:
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PAR.ACá:RAR.) PRIMEIRO: O preço aqui contratado náo solïre.t•á reaiuste e inclui todas as despesas
com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os, serviços
i1 5k7reitl e~.eCUtí1(IOti.
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fT`. Li[ISULA'TLR( t~.l lu— DAS (?BEt1LGAC'ÓES PQ ( UN Y'.
Paia a execuçáo deste contrata, entre outras, constituem n ©bngaçdes da CON `1'RAFADA. alena das contidas no
'l ermo de Referencia (ANFXQ 1) do edital:
a) manter-se durante toda excctiçãd do (:ontralo, cxrr- corsrpatiltilidttde com as obrigações por ela a.çsutrridatss,
relativamente as condiçôes de lrabilitaçáo e qualificação exigidas para a presente contratação, sob pena de
suspensão dos pagamentos estabelecidos na (.'lausula Nona;
b) A execução do objeto contratado não esgota a responsabilidade cia contratada quanto a eventuais quebras
ou avarias que serão cora•igidas de imediato,
c) .Manter seu pessoal devidamente uniformizado e identiGcado, bem como substituir dentro de 24 (vinte quatro )horas. mediante solicitação, qualquer empregado ou preposto cuja conduta seja julgada inconveniente pelo
contratante. independente dc apresentação dc justificativa;
d) Levar, imediatamente ao conhecimento da fiscalização do contratante qualquer fato extraordinário ou
anormal que occ>rra durante a execução dos ser%°iços, para adoção das medidas cabiveis, bem couro, comumcar pox escrito e da forma detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrei;
e) I'restau eticlau•ecirrr;.artos clue forem solicitados pelo contratante, atendendo de imediato as reclamações;
f) Preparar, corrigir, remoer, retarer ou substituir, no todo ou em parte, os serviços ou materiais. c.~aa que verificarem imperfeiç5es. vicios; defeitos ou inc(irreçí~es;
g)
Arcar cc>na eventuais pre1ur7os causados ao (:`.C)NTRATrAN'l'1r e'ou
os; provo'
cados por inefReicnc;ja ou irregularidade cometida na execução do contrato;
h) Naïo transferir a terceiros, por qualquer thrma, nem ntesrno p
gaçc~es assumidas, nem stibcdnuatar qualquer das prestações a que
nas condições autor:izadas no Termo de Reft re'ncia ou na minuta de contrato.
Responsabilizar-se
pelas
tributos,
despesas
dos
encargos
trabalhistas. previdencii)
{u•ias, fiscais, coitaercìais
t:axas,
íretes, seguros, deslocaunasnto de pessoa!, prestação de
garantia e quaisquer nutras ()ua irreídain ou verthartt a incidir na execução do contrato.
j) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto tias datas, quantidades e qualidades exigidas;
1) Prestar todos os escharecïnaentos gtte forem solicitados pela contrataurte, durante o periodo contratado:
in) Comunicar o tvlunicipio. I.ror escrito, qualquer anormalidade dc cal áter au•gente, que venha a prejudicar cr
cronogrataaa de eirtrega do ser iço, e, prestar os esclarecimentos julgados necessários:
tt) Cornunícar a C'ontratattte de eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 24 (vinte e
quatro) horas apôs aa venlicaçào do fato e apresentar c;> documentos para respectiva ;iprovaç,:ao, no tnesna.o
prazo sob pena de não serem cxansideraidos.

CC~Á(1,4I1LAOltJÀ1ZTA , DASOBI2IC,A!✓rÕE<S DAC'1)tij'1fiA)I'AN'i'1r
Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste (,'.ant:rato, .i (.`()N"I' RÃ]'AN'1'I3 se comprometo a, akm das
contidas no Termo de Referência (ANEXO I) do edital.
a) ("abe3a a (ontratante a mais ampla e waxrplcta ti,caliraço sobre o fornecimento de M~T.FRi.'\l.: PER
MANIwN'I"I; , cíe acordo corn o pactuado, corn araìrno no artigo 67 da Lei ljederal ll.(itïô!93 e a7teraçoes posterìores, c.r que não exonera nem diminui a cïrizil,aleta responsabilidade da ('nntratttxda, por qualquer inobservancia, ou omissão de qualquer das clausulas contratuais aqui estabelecidas
A Fiscalização fca assegurada o direito de:
b)', I'.xi;gir o ciuttprimcnto dc todas as clausulas contratuais;
e) controlau{ as rellutsiçdes e cloeurrretttas as ocorrencias hav:tda.ti no período de vigência do contra
d) proceder as advertencias, tniaJtas e denrais aflmirtaçbcs lcgaic. pelo descaantp.rinnento cias obriga.çc3
daspela Contrata
e} comunicar a CPontrirtada toda e qualquer ocon=encïa aelaciont3.da com a prestação dos serviços, objeto dcste contrato.
f) fornecer atestados de
ide técnica quando sol lei nado, desde que atendidas a brigações contratuais.
g) atestar os documentos fiscais peai rentes, quando comprovada a prestação de s! viços realizada de for-
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ma satisfatória, objeto deste contrato, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos
deste Contrato.
h) Examinar todos os veículos fornecidos pela contratada, antes dc sua utilizaçáo, e decidir sobre sua aceitação ou rejeição;
i') Rejeitar toda e qualquer veículo de má conservação;
j) solicitar a substituição de qualquer empregado, cuio comportamento ou capacidade técnica, seja julgadoinconveniente;
1) A presença da fiscalização alio altera ou diminui a responsabilidade da contratada na exceção dos serviços;
in) Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em
scusanexos, inclusive, no contrato;
n) Notificai°, por escrito à ('0N'1"RA'TADA, ocorrenua dc eventuais itnperfeições nocutsode execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.
CLÁuíSULA OUINTA - DOS ACIUISCIMOS OU SUPRESSÕES
A Contratada obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato.
CLAUSUJ ASE_XTA- DOS j)OCIIM LATOS ESSENCIAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos,
a) a proposta da contratada datada de_07.0 12022; e,
b) as, eventuais, correspondências entre as partes decorrentes deste contrato.
CLA SUL.ASÉT1Mj.- DA PUBLJC t( OL E DOltjEC1STRt)
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE,
nalmprensa Oficial, após o que deverá ser providenciado o registro da instrumento pelo setor competente.
ÇLÁUSi1LAOITAVA- DO Pjj~ZO DE VIGÊNCIA DO CONJRATO
O contrato fumado entre as Partes terá a sua vigência até 311.2.2022, contados da data de sua assinatura
CLÁUSULA NONA— CONDIC ÕESDE J'AGA IENT()
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da
efetiva entrega dos itens elou prestação do serviço com aceitação, mediante apresentaçao de Nota Fiscal
devidamente testada, assinada c datada por quem for de direito.
0 pagamento dos serviços a que se refere esta cláusula será ektuado na conta corrente n° 50241-3,
agência 1319, de titularidade da CONTRATADA, na Banco Bradesco.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA apenas o valor dos
serviços prestados e das peças fCirneeidas, depois de conferidos e aprovados pelo setor competente.
(;LÂUSULA DI C'LMA - DA CLASSIFICACs Q OItÇA 1 ENTARIA E L13PElk11O
As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município da seguinte dotação
orçamentária:
02.05.05- Sec. Mim. De Assistência Social e Comunitária
08 122 0003.20090000 •-- Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa
3.3.90.30,00 -.Material de Consumo
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02.09.01-Fundo Municipal de Assistência Social
08 122 0003.2009.000() Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
02.09.01- Fundo Municipal de Assistência Social
08 243 0025.2096.0000 Manutenção do Programa Criação Feliz
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
02,09.01.. Fundo Municipal de Assistência Social
08 244 0025.2048.0000 Mn. Serv. Proteção Básica-ORAS e Cony. E Fortis!. De Vincuios
3.3.90.30.00 Material de Consumo
02.09.01- Fundo Municipal de Assistencia Social
08 244 0025.2048.0000 -- Man. Serv. Proteção l3ásica-CRAS e Cony. E Fortal. De Vínculos
:.3.90.30.00 - Material de Consumo

CLÁUSULADÉcIMA 1'RlMEIRA -- D ,S PEN ALIDAL)l *
O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos veículo su
aplicação das seguintes multas de mora,

a CONTRATADA à

a) 0,33% (trinai e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em
atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;
ts) 0;66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a
partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% is iate por cento) do calor do Contrato.
PARÁGRAO:) PRIi1iEIRO - Alan das multas aludidas no item anterior, a. CONTRATANTE.
poderá aplicar as seguintes sançies à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas
hipóteses de inexecuçâo total ou parcial do Contrate:
a) advertência escrita;
b) multa de 1.0% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Municipio de PEDRO DO
ROSARIO pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) declaração de inidone dado para participar de licitação e assinar contratos com a
Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que a CONTRATADA cumpra
as condições de reabilitação;
PARÁGRAFO SEGUNDO
As sanções previstas asas alíneas "a", "c" e "d" poderão
siar aplicadas conjuntamente cora a prevista na alínea "b"
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE
propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas
que justifiquem a proposição,
PARÁGRAFO QUARTO - A C ON'l"RA'TAD.
administrativas, dentreoutras hipóteses legais, quando:

~ ~~

estará sujeita à aplicação de sanç t c

a) prestar os serviços ou entregar os veículos em desconlbrniidade cor► o especificado e aceito;
b) não substituir, no prazo estipulado, o veiculo recusado pela (',ONTRA'TANTE;
c) descurnprir os prazos e condições previstas neste Contrato.
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IARÁGRAFO QUINTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo dc l5 (quinze) dias
consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada péla
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO

SEXTO

-

O

valor

da

multa

poderá

ser

descontado

pagamentos

oucobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.
40
PARÁGRAIO SÉ7'1l1O A licitante que ensçjar o retaidaniutto d execuçi) do certune, 11
mantiver a proposta, firlhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo,
f tier declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garanndo o direito prévio da citação e da ampla
defesa, ficará impedido de licitar e contratar corn a Administração, pelo prazo de até U5 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e até que seja promovida a reabilitação
lxxante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

t`LÁUS

LADjÇlMA SI GI 1 )

— QA .RES( ISAO

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequéncias
contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente
Contrato. as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei Federal n° 8.666193 e ocorrerá nos termos do art.
79, do mesmo diploma legal.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato
unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a X11 e XVII do art. 78
da Lei Federal n." 8.666193, devendo ser procedida dc autorização escrita e fundamentada da
autoridade superior.
PARÁGRAFO TERCEIRO - .Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, sem
qualquer sanção ou penaldade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja
conveniéncia para a CONTRATANTE.
PARÁGRAFO QUARTO — Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito á rescisão
unilateral deste Contrato indepetadentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos
seguintes casos:
a) Iara atender o interesse e conveniencia administrativa, mediante comunicação à Contratada ciam
antecedênciantínima de ?0 (trin.ta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto efetivamente
entregue até a data da rescisão;
b) deseumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual;
c) transter ucia do objeto deste Contrato a terceiros; no todo ou em parte, sem autorização piévia e
expressa da CONTRATANTE;
d.) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela CON
t'RA'TAN'l'E para acompanhar, na qualidadedc fiscal, a entrega do objete,
e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.
PARÁGRAFO QUINTO Em caso de rescisão Administrativa ficam reconhecidas os direitos da
Adtnmisnaçao, prevista no art. 77 da I,ei Federal n° 8666x`93, bem como na legislação especial no que
couber.
CLÁVSIJLA DÉCIMA TEfCETRA- FISCAL I

CONTRATO

A CONTRATANTE designará o fiscal do Contrato, para promover a acompanhamento dos serviços e
a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos c quantitativos, prazos e demais especificações
necessário na execução plena dos sers iços contratos, comunicando a CON FR.A'l'ADA as ocorreenuas
7
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Cvnsttrulnd4n► r.errwa nova história com dnròt,

povo»
mesma

de quaisquer [atoa que, a seu critério, exijam medidas corretivas pat
l° e 2" da l.,ci I°cderal n° 8.(?fi6r91.
,\itigo 58; ïneiso ill, cJc Artigo 67

Aplicam-se. subsidiariamente as disposiçCïes constantes da SEÇÃO V dLi LL.i ledexal n" 8.Eì(ì6/9i, que
tïi5 adinmistratt4'C1s Cc'lebrados corn a.\dministração
versa sobre ïncxccuç(at3 e rescisão dos
Pública.
Ficam ressalvadas as demais sançoes administrativas aplicáveis aos Con
7 e 88 da Lei Federal ti° 8.666/t.
ci~tifötartedisciplinatn aos arts.

t

Administrat vos,

CL USÇLADÉC;LMhQUARTA-.I)A AJJERACAOCONIRA'I'I'AI c
Este contrato pode ser alterada nos casos previstos nu art. 65 da Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993,
desde queliaia t terress da C'ONT`RA"I AN'ITT , corn a apresentaçâo das devidas justificativas.
C'I.S~IISt=i.A »F;CIMA, Sl[1INTA , DA St1I3CQN'I`RACÂO. Cift;SSjAU ()1` `I'RANSFk.RÊNC'IA

jQSn>iRr.><-rs2$ Qk3IJ(.A(-,Ok', (:ON1RMi1A«

A CONTRATADA. não poderá subeontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem
conto cedê-lo ou n'atl.sfcri-lo, tio todo ou em parte, sob polia de imediata
cisão e aplicação das
sançocs administrativas cabiveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SFX1'A— DA Pt) BLiCAÇÃO
O extrato do presente Contrato sem íï publicado pela (ON"IRA'rANI'I.á. na imprensa oficial; obedecendo ao
disposto no art. 61, pat agrafo na ico da Lei Federal 7i" 8,66611993, sendo a publicação condição mdispensavcl
ã sua eficácia.
L LÁi.1..4iILA1)&ÇIMtt► SE"i'I:

tiOS t}MI,;4`r4'OS

Os casos omissos serào resolvidos à luz da Lei Federal rr° 10.520/2012, da Lei Federal n" 8.666/93, e
dospriricípios gerais de direitc>.

O presente contrato vincula-se ao Processo do PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 038/2021, TERMO DE
RI;I I, RI NCIA disposto no Anexo 1 do I dual e à proposta vencedora, conforme exposto n.o inciso Xl do
artigo 55 da Lei Federal n`' 8 666/93.

ÇI, 1!~III.A 4~{:1M9 QNA

K4S1'fJN$ARiIJDAi?H CIVIL

.1 C. ()\'I'RATAIJA resl onderã por perdas e danos que vier a slafrc i' a C`ON"1'R.ATAN FE. ou terceiros,
razão d.e ação ou ainissáo, dolosa ou culposa, da ( ON'rRATr1L)A ©u de seus propostos,
independentemente de outras combinaçães centratuais ou legais, a que estiver Sujeita.

:SiMA m 1)O FORO
liça eleito o foro da Cidade de Pinheiro - MA, corn renn(rncia expressa, de qualquer outro, por mal
pi ivilegiudo que seja pata dirmur quaisquer duo idas ou litigios oriundos da execução deste Contrato.

PRtEr`Erirll3.[L
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~ ~ ~ ~`1~~ ~~► rc

I'Is.1V°
a M1"' 43/2022
~
rtubnca _______

~wrlr

__
:otmtrr.rirtdo uma nove história cr.trrt Dt~us e corn ta povo.
E, para firmeza e corno prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, fla3vrado o presente
instrumento em ()3 s;trc~s) 'vias dc; ïgYral teor, gite, depois cie lido e achado conforme, sr assinado pela
t'oiitratada c Exla estcrnunhas abaixo nome4tla5:
Pedro do Ro

~

08 de março de 2022.
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