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MINTITA DO CONTR{TO

CONTRATON' /2020/PMÁAP

ÁBATXO:

I CÂITIU MTINICIPAL Df, SÃO BERNARDO/MA, jNSCNIA NO CAdASTTO
Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n" 07.629.520/0001_07, sediada na Rua Conego
Nestor no2ls-Centro, CEp 65.550-000, Sào Bemardo/MA, doravante designaãa
CONTRATANTE, neste aro representado pelo presidente o Sr. BERNAIfDO ,;OSÉ
TRIBUZI DE CARVALHO, brasileiro, casado, inscnto no CpF r. CpF n
961.230.523-49. ponador do RG n. 418326959 SSP/MA, residente e domiciliado na

TERMO DE CONTRATO QUE
ENTRE SI CELIBRAM A
CÂMARA MuNtcrpAL DE sÃo
BERNARDO/IItr{ tr

, NA FORMA

rnscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CNPJ do Ministério ü Fazenda sob o no_ estabelecida (i[serir endereço

completo), nest€ ato denominada CONTRATADA, íepresentada por (ioseriÍ o cârgo),
seúo(â) (qu.lificação do signatário do contrâto), inscrito no Cadastro de pessoa
Física - CPF, sob o_, ponador do R.G. no _de acordo com a representação legal
que. lhe é outorgada por _(inserir qual dos ústrumentos: procuraçâo/cotrtrsto
sociayestatuto social) RESOLVEM celebrar o presente Contrato decorrente da
licitação na modalidade Dispensa de Licitação n." e do processo
Ad-ministrrtivo n." 12020, com fundamento da Lei n. g.OOO, de 2l de juúo de

199^3, 
d1 L:i n' 10.520, de l7 dejulho de 2002 e na Lei n" 8.078, de 1990 - Código de

Defesa do ConsumidoÍ, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULÀ PRII,EIRA - Do oBJETo

l. Consritui objeto do presente contrato a prestação de s6viço de dedetização,
desratizaçâo, 

.dessupin 
ização, desinsetização, desalojamento de áves e mo.""gos, higi*i*çao e

incineraçâo de niúos nâs áreas iotemas e externás da Câmara Municipal"de' Sio UemarOo,
corrforme as especificações constartes do pÍojeto Básico, que integio, ohià ãf,AoaA;a"a"
Disp€nsâ de Licitaqào, proposta da CONTRATADA e dúnais-documentos constantes do
Processo r' 006/2020.

nestaCidadeeaempresa

1. 1. Discriminaçâo do obietol

E!p9qifiqâçs! I ."*
Prestaçào de serviço de dederizaçao I

conforme esp€€lficâÊo em proiero I

laem

,

2. LOTIT 0l
Vlr. Total

básico.
680.00
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3. CLÁUSULA Sf,CUNDA _ I,IGÊ,NCTA

3.l. A execuÉo se dârá em úl1icâ etapa durante o p€riodo de vigência do contrúo que será
âté 3l/ l212020. a contâr da dala de sua assinâtuÍa

4. CLÁUSULA TERCEIRA _ PREÇO

ES|ADO DO 
'IARANIT,4OCAMARA MIJNrcrpÁL DE rrío BERNARTX)

CNPJ:07429 52AUnt47
Ruo Conego Nestor n2l 5-( ehttu, CEP: ó5.550400

São Benat.loMA

4.1. O valoÍ do pres€nle Termo dô Contrato é de R$

4-2. Estiru-se que o cÍonogÍana de desembolso seÍá o valor global seÍá om etapa ünica em
aÉs a execuçâo do produto, nos termos da alinea "b", inciso XV do aÍ. 40, da Lei FedeÍal
n'8.666/93.
4.3. No valoÍ acimâ estão incluídas todas as despesas oÍdinárias diÍetas e indiretâs
decorrentes da execução sonÍatual, hclusive aibutos dou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comeÍciais incidentes, taxa de adminisEação, frete
seguÍo e outros n@essários ao cumprimarto integÍal do objeto da contrataçâo.

5. CLÁ[ SULA QUARTA - DoTAçÂo oRçAMfNTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes desta conaataçâo estão pÍogranadas em dotaçâo oÍçâm€ntária
própri4 pÍevista rlo orçarnento do Mlmicípio, paÍa o exercicio de 2020, na classificaçâo
abaixo:

01 03 t 0020 2107 0000 3.3.90.39.00

6. CLÁUSULA QUINIA _ PAGAMENTO

6.1. O pâgaÍnelto será feito pela CànaÍa Municipal de Sâo Bemardo,4úA, em moeda
coÍente nacional, mediante TransfeÍênciâ Bânqióa EletÍônica direto na Conta da
Contratada e ocorrfii alé no mriximo de 30 (trintâ) dias âÉs a data do recebimanto
definitivo do material, mediânte a apressntaçâo da competente Nota Fiscâl ou Faturq

6.l.l.A CONTRATADA deveÍá pÍotocolaÍ na sede desta Câmara a solicitação de
pagamento, assinada e ca.imbada pelo representaÍte legal dâ empresa em papel timbrado,
contendo o no do processo licitatório, ss informaçôes para crédito em conta corrente
como: nome ê númeÍo do Bânco, nome e número da Àgência e número da cont4
aÍrexando a Notâ Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasuÍÀ em letra bem legivel,
juntamente com ópia do contsâto, ópia da nota de empeÍúo como tarnbán as deÍnais
c€(idôes aoalizadasi Certificado de Regulâridade de Situação do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trúalhistas CNDT, Ceíidão Negativa
de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidâo Conjunra Negativa d€ Débitos
Relativos a Tributos FedeÍás e à Divida Ativa da Udâo, expedida poÍ óÍBãos da
SecretaÍia da Receita Federal do BÍasil e da PÍocuÍadoria Gsral dâ Fazenda Nacional. e
certidões negativas de débitos expedidas por óÍgãos das S€€Íetarias de Fazenda do Estado
e do Municipio.

6.2. (.onn con lição para Ádilihtltrução efetuar o paga,rrento, a lÍtahíe whcedom dewni
manrer as mesmos cordt\õ.r de habtl oçào'.



6.3. O rec€bimento não exclui a respoNabilidade da Contratada pelo peÍfeito deseúpeúo
do material fomecido, cabendo-lhe s:mar quaisqueÍ irregulâÍidades detectadas quando da
utilização do referido malerial:
6.4. A nota fiscal-/fatura deverá ser ernitida pela pIópía ContÍatadq obrigatoriametrte mm o
número de i:rscrição no CNPJ, constante dâ Nota de Empenho e do ConlÍalo, nào se

adÍniúdo notas fiscaiJfaturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da mafiz.

7. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAçÕIS

7.1. O preço contrarado é fixo e iÍÍeajustável.
7.2. Eventuais alteraçôes contratuais reger-se-ão pela disciplina do an. 65 da Lei n" 8-666,
de 1993.
7.3. À CONTRATADA é obrigada a aceltar, nas mesmas condições cotrtÍaluais, os
acÍéscimos ou supÍessões que se fizerem necessários, até o limite de 25olo (vinte e cüco por
cento) do valor iniciâl âtualizado do irontrato.
7.4- As supressôes resultanles de acordo celebrado entÍe as paÍtes conüatântes poderão
exceder o limite de 25% (vinr€ e cinco por c€nto) do valoÍ iniciâl atualizdo do corltrato.

8. CLÁUSULÀ SÉTIMA . OXECUçÃO E RECI,BIMENTO DO OBJETO

7. 1 . após a solicitaçâo de fomecimento, a CONTRATADA deverá proceder a execuçiio do
s€Íviço, em sra totalidade, em até no nxíximo 30 (trinta) dias consecutivos contados da da& da

assiflatura do contrato, em uma única etapa independertemsnte do quantrtativo e valor
solicitado.

7.2. As condiçôes de execução e recebimetrto do objeto são aquelas previstas Íro TeÍmo de

RefeÍência, documento intêgÍânte e âpensô a eÍe contÍato.

9. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAçÃO

9.1. A fisoalização da execuçáo do objeto será efetuada poÍ RepÍes€ntarte designado pcla
CONTRATANTE.

IO. CLÁUSULÂ NONÀ- OBRICAÇÔES DÀ CONTRÀTANTE E DÀ CONTRATÀDÂ

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA sâo aquelas previstas no

Tenno de Referência.

IT. CLÁUSULA DóCIMÁ_ SÀNÇOES ÀDMINISTRATIVAS

to.l Comete inftaçâo administrúiva nos termos da Lei
10.520, de 2002, a Contíatada que:

10.1.1 inexecuta.r total ou pâÍcialrnente qualquor

deconên cia Íla conlÍataçãa ;

n' 8.666. de 1993 e da Lei no

das obrigaçôes assumidas em

(NPJ 07429.520'ONt47
Ruã Coneqo Nestot n'2 15i:ekttu, CL]': ó5 550-UA

Sao B.mardo,^,íA
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ESIADO DO MAMNIT,IO
C4NL4M LTUNIAPAI, DE §iO BERNARD{)

CNPJ: A7429 520o(n|47
R@ Cú.Bo Nesrot n2l5-Certtu. ( EP:ó5 5504N

Sôo Be aÀô.MA

I 0. L 2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.3 ftaudar na execução do contrato;
10. t.4 comportâr-s€ de modo úidôneo;
I 0. L 5 cometer frâude fiscal:
10.1.6 nào mafltiver a proposta.

10.2 A Contratada que cometer qualquer das hÊaçôes discriminâdás no subitem
acims ficâÍá sujeita sern pÍejuizo da responsabilidade civil e ctiminal, À seguintes

sanções:

l0-2-l advertência poÍ faltas leves, assim artendidas aquelas que não

asarretem prejuízos significativos para a Contratante;
multâ moÍatóía de 0,3% (zeÍo virgula Íês por cmlo) poÍ dia de afaso

újustificado sobre o vâ.loÍ da pdcela inadimplid4 até a daÍa do efetivo iÍadimplemento,
observando o limite de 30 (únta) dias;

10.3.1 multa compensâróriâ de l0o/" (dez poÍ cento) sobÍe o valor total do
contrato, no câso de inexecução total do objeto;
10.3.2 em câso de inexecuçâo paÍcial, a multa compensalóri4 oo mesino
perc-êntual do subiteÍn âcimâ, será aplicadâ de forma proporcional à obriSação
inadimpüdâ;
10.3.3 suspeÍsào de licitar e impedimento de conúatar com o óÍgão, entidade
ou utridade administrâtiva pela qual a Admidsúaçâo Pública op€Ía e atua

concretmmte. pelo prazo de ale dors anos.
10.3.4 impeúmento de licitar e contÍata com a Ciârnam Municipal de São

BemaÍdo,&íA com o consequente descrêdenciâmenlo no Sistoma ds Cadasúo
Proprio da CÀMARÀ pelo piazo de até cinco aÀos;

10.3.5 declaração de inidoneidade pâra licitar ou conÍatar com a

Admidshaçâo Públic4 enquanto p€Ídurarern os motivos deteÍminmtes dâ puniçâo
ou até que seja promovida a reÚilitação pera[te a pÍópria autoridade que âplimu a
penalidade, que seÍá cotrcedidâ sempre que a Contralada Íessarcir a Contratante
pelos prejuízos câusados;

10.4 Também ficaÍn sujeitas à poralidades do art. 87. lll e IV da Lei n'8.666, de

1993, a Contratadâ que:

10.4.1 tenha softido condenação definiúva por praticaÍ, poÍ meio dolosos,

Êaude fiscal no recolhimento de quaisqueÍ tributos;
10.4.2 lenha pÍaticâdo aÍos ilicitos visândo a fiustÍâr os objetivos dâ licitação;

lo.4.3demonstse nôo possuir idoneidade para coflÍalaÍ com a AdmüisFação em
viÍtude de atos ilicitos pmticados.

10.5 A aplicaçâo de qualqueÍ das penalidades previstas realizaÍ-ssá em pÍoc€sso

aalÍninistrativo que asseguÍaÍá o contraditório e a &npla defesa à Conkalada observando-se
o procedimento previsto na Lei n" 8.66ó, de 1993.
10-6 A autoddâde comp€tentq na aplicação das sançôes, levarii em consideÍâçâo a

gravidade da condutâ do infiâtor, o câÍÍer educativo dâ peÍr4 bem como o dano câusado à

Administração, observado o princípio dâ propoÍcionalidade.
l0-7 As penalidades seÍão obrigatoriâmente ÍegistÍadas no Sistema de CadastÍo

PÍóprio da CAMARA.

II. CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ RESCISÀO

10.3
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ESTADO DO MARÁNHÀO
CAMAM LTUNICIPÁL DE SÃo BERNARDO

('NPJ: 07429. 520fin147
Rua Coheqo Nestor n9ls-(.entru, ClrP: 65-55A4A0

Sa,o Bemak ,MÀ
I I . I . O presente Teíno de Contrato poderá seÍ rescindido nas hipóteses previstas no
aÍ. 78 da Lei n'8.6ó6, de 1993, com as consequências indicadas no aÍ. 80 dâ mesma Lei,
sem prejuizo das sançôes aplicáveis-
ll.2. E admissível a fusão, cisâo ou incorporação da contratada coÍn/em outra pessoa
juridicÀ desde que sejam obssrvados p€la nova pessoa juídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitâção original; sejaÍn mântidas as demais cliáusulas e condiçôes
do contÍalo; não hâja prejuizo à exscuçâo do objeto pactuâdo e hajâ a ânuênoa expÍessa da
AdministÍação à continuidade do contrato.
I1.3. Os casos de rescisão contrâfual serão fomalmente moúvados, asseguÍândo-s€ á
CONTRATADA o diÍeito à pÍévia e ampla defesa
11.4. A CONTRATADÀ reconhece os diÍeitos ds CONTRATANTE em câso de
rescisâo âílministrativa pÍeüsta no aÍ. 77 dâ Lei ro 8.666, de 1993.
ll-5. O teÍÍno de rôscisâo será precedido de Relatório indicâtivo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

ll.5.l. Bâlânço dos evenros conüatuais já cumpídos ou parciajment€
cump.idosj
| | .5 .2. Relação dos pagaÍnentos já efetuados e ainda devidos;
I 1.5.3. Indenizaçôes e multas.

CLÁUSULA DúCIMA sf,GUNDA _ vEDÁÇÔES

t2.1. É vedado à CONTRATADA:
l2.l.l. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato pâm qualqueÍ operação
financeira;
12.1.2. inteÍromper a execuçâo conüâtual sob alegaçâo de inadioplernento por
paÍe da CONTRATANTE, sâlvo nos câsos previstos em lei.
12.1.3. Subcontreter.

CLÁUSULA DÉCrIu,{ TERCEIRA_ Dos cAsos oMlssos.

13.1. Os casos omissos serâo decididos pela CONTRÁTANTE, segundo as
disposiçôes contidas na Lei n" 8.666, de 1993, na Lei n" 10.520, de 2002 e dernais normas
geÍais de licitaçôes e contratos administrativos q subsidiariamente, segundo as disposiçôes
contidas na Lei n" 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - " nà*r^ 

"princípios gerais dos conhatos.

cLÁUsULÂ DÉCIMÂ QUARTA _ PUBLICÂÇÃo

14. I. lncumbiÍrá à CONTRATANTE providsnciaÍ a publicação deste instrumento, poÍ
extrato, no üiirio Oficial do Estâdo, no prâzo pÍevisto na Lei no 8.666, de 1993.

CLÁ.USULA DÉCIMA QUINTA _ FoRo

15.1. O FoÍo paia solucionâr os litigios que decorerem dâ execuçâo deste TeÍmo de
Confato seÍá o da Comaroa que abrango o Município do São BsmardoMA.

13.

14.

t5.
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ESTADO DO MAruNH,íO

CÁ}íAM MUNICIPAL DE ldJO BERNARDO
CNH: A7429. 52A/0N1-07

Rua Conego Nesar n2l5-Centu. Cl:P: 6t.550400
Sào Bêhqdo,MÁ

Para flrmeza e validade do pactuado, o pÍesente Termo ds Contato foi tâvrado em três (tÍês)
viâs de igual teor, que, depois de lido e achado em oÍdem, vai assinado pelos conEaentes.

.......... de............ ............................ de 20.

Responúvel legal da CONTRATANTE

CPF:

TESTEMLINHAS:

CPF:


