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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Av. João Xxlll, S/N - Centro
CNPJ : 01.61 2 .83210001 -21

CONTRATO NA 1 4812021 IPMAAP
PROCESSO NO 1 66/202íIPMAAP

CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ENTRE
SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, E DE OUTRO
LADO A EMPRESA COSTA GONçALVES E
VIEIRA LTDA, CNPJ NO 40.369.479/000í-52, NA
FORMA ABAIXO:

O MUNICíPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MN, AtrAVéS dA SUA SÊCRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LMER, sediada na Av. João XXlll, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA,
CNPJ no 01.612.83210001-21, neste .ato representada respectivamente pela sua Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer, Sr. FLAVIO OLIVEIRA VIANA, brasileiro, casado, portador da Cédula do
identidade RG no 14632612000-6, e inscrito no CPF sob o n. 007 .125.423-45 residente e domiciliado na nesta
Cidade e a empresa COSTA GONÇALVES E VIEIRA LTDA, CNPJ N'40.369.479/0001-52, com sede na
Rua das Hortas,57, Centro, Sáo Luís/MA - CEP. 65020-270, fone/fax (98) 98234 - 0857/(98) 3271-5933, e-
mail plelus.dttútbulcao@mail.cqm, neste ato denominado CONTRATADO, representado por JEFFERSON
COSTA GONçALVES, brasileiro, portador do RG no 1074307990 - SEJUSP/MA, inscrito no CPF sob o no

978.543.103-78, RESOLVEM celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade Pregão
Eletrônico sob Sistema de Registro de Preço - SRP n.o 02212021|CPLIPMAAP e do Processo Administrativo
n.o 068/2021, com fundamento da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto no 10.024, de 20 de
setembro de 2019, aplicando subsidiariamente a Lei Federai n" 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
alteraçÕes e demais normas pertrnentes à especie, mediante as seguintes cláusuias e condiçÕes.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1 .1. O objeto do presente Terri.:o de Ccntrato Contratação de pessoa jurÍdica para a aquisição sob demanda
de materiais de limpeza, cozinha e higiene para atender as necessidades dos prédios públicos vinculados
à Administração Municipal, sob sistema de registro de preço, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no Eclital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram
este instrumento, independente de transcrição

1.2. Discriminaçáo do objeto.

AGUASANITARIA 1 LIT'RO

BANDEJA DE AÇO |NOX DE 30X20X4CM OU
TAMANHO SEIúELHANTE

R$ 74,00

eacrn prÁsrrcA DE 5 LrrRo

COLHER DESCARTAVÊ1. PCT C/ 50 UNIDS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Av. João Xxlll, S/N - Centro
CNPJ: 01 .612 .83210001-21

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de execução do objeto e a vigência contratual é até 3111212021 para os contratos
2021 e 3111212022 para os contratos firmado em2022, facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no
§ 'lo, art. 57 da Lei n." 8.666i93, devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o Contrato.

3. CLÁUSULA TERCETRA - PREÇO

3.1 . O valor do presente Termo de Contrato e de R$ 1.105,70 (mil cento e cinco reais e setenta centavos).
3.2. O cronograma de desembolso será rnensal, em valor correspondente conforme quantitativo solicitado,
nos termos da alínea "b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal no 8.666/93.
3.3. No valor acima estão incluÍdas todas as clespesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
contratual, inclusive tributos e/ou imposios, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAçÃO ORçAMENTÁRrA

4.1.4s despesas com a execução do presente Contrato ocorrerão à conta das DotaçÕes Orçamentária
seguintes:

020300.12122.0046.2012.0000.3.3.90.30.00 t020400.12.361.0012.2019.0000.3.3.90.30.00

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito pela PreÍeitura Municipal de Alto Alegre do Pindare, em moeda corrente nacional,
mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá ate no máximo de 30
(trinta) dias após a data do recebimento definitivo do material, mediante a apresentação da competente Nota
Fiscal ou Fatura;

5.1.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sede da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré a
solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel
timbrado, contendo o no do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como:
nome e número do Banco, nome ê número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal
devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, como
também as demais cedidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, Certidão Negativa
de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgáos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidôes negativas de débitos expedidas por orgãos
das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

5.2. Como condição para 'Prefertura Municipal de Alto Alegre do Pindaré efetuar o pagamento, a licitante
vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação',
5.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do material
fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido material,
5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria
inscrição no CNPJ, constante da Nota de Emperrho e do

, obrigatoriamente com o número de
nâo se admitindo frscais/faturas

emitidas com outro CNPJ, mesmo de Íiliais ou da matriz

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAÇOES

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.

Folhas n..--,4F __
Processo n:_J á 't
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6.2. Eventuais alteraçÕes contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA e obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressÕes
que se fizerem necessários, até o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4. As supressôes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
7. CLAUSULA SETTMA - EXECUÇAO E RECEBTMENTO DO OBJETO

7. 1. O fornecimento se dará sob demanda, de acordo com as necessidades e quantitativos solicitados pela
CONTRATANTE, mediante emissão de ordem de fornecimento emitido pela mesma, durante o período de
vigência do contrato.

7.2. As condições de execução e recebimento do objeto são aquelas previstas no Pseto Básico,
documento integrante e apenso a este contrato.

8. CLAUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÂO

8.1. A fiscalizaçáo da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA - OBRTGAÇÕeS OA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.I . As obrigações da CONTR,ATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico.

í0. cLÁusuLA DEctMA- SANçÕES ADMTNTSTRATTVAS

1 0.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei no 8.666, de 1gg3 e da Lei no 10.520, de 2002, a
Contratada que:

10.1 .1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contrataçáo;
10.1.2. ensejar o retardamento da execuçáo do objeto;

10.1.3. fraudar na execução do contrato;
10.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

10.1 .5. cometer fraude fiscal;

10.1 .6. não mantiver a proposta.

10.2. A Contratada que cometer qualquer das Infraçoes discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.2'1 . advertência por Íaltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuÍzos
signiÍicativos para a Contratante;

10.3. multa moratÓria de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até a data do efetivo inadirnplemento, observando o limite Oé SO ltrlntal Oias;

10.3.1. multa compensatória de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;

10.3.2. em caso de inexecução parciar, a
acima, será aplicada de forma proporcional à

do subrtem

Folhas no.
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10.3.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o orgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré opera e atua concretamente,
pelo prazo de ate dois anos,

10.3.4. impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré com
o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Proprio da PMAAP/MA pelo prazo de até
cinco anos;
10.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Alto Alegre
do Pindare, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitaçâo perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

10.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, lll e lV da Lei no 8.666, de 1993, a Contratada que:

10.4.1. tenha sofrido condenação deÍinitiva por praticar, por meio dolosos, fraude;
10.4.2. fiscal no recolhimento de quaisquer tributos,

10.4.3. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitaçáo;

10.4.4. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Prefeitura Municipal de Alto Alegre do
Pindaré em virtude de atos ilícitos praticados.

10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo admlnistrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei no
8.666, de 1993.

10.6. A autoridade competente, na aplicaçáo das sanções, levará em considera$o a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Prefeitura Municipal de Alto Alegre clo
Pindare, observado o princÍpio da proporcionalidade.

10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Proprio da PMAAP/MA.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

11 .1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipoteses previstas no art. 78 da Lei no 8.666,
de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesnra Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

11.2. Ê admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada comlem outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitaçáo exigidos na licitaçáo original;
sejam mantidas as demais cláusulas e condiçÕes do contrato; não haja prejuízo à execuçáo do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré à continuidade do
contrato.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.

11.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisáo administrativa prevista
no art. 77 da Lei no 8.666, de 1993.
11.5. O termo de rescisáo será precedido de Relatório

11.5.1 . Balanço dos eventos contratuais já ou parcialmente

seguintes aspectos, conforme o caso:

;

11.5.2. Relação dos pagarnentos já efetuados e devicios;
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11.5.3. lndenizaçõês e multas.

í2. cúusuLA oÉcmA SEGUNDA - vEDAçôEs

12.1. É vedado à CONTMTADA'

12.1.1 c€tucionar ou utilizar estê Termo de Contrato para qualquer operação ínanceira;
12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplernento por parte da
CONTRATANTE, sâlvo nos casos previstos em lei.

13. CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTMTANTE, segundo as disposições contidâs na Lei no
8.666, de '1993, nâ Lei no í0.520, de 2Oo2 e dêmais normas geraisle licitações ê óntratos edminisÍativos
e, subsidiariâÍnante, sêgundo as disposições conüdas na Lei no 8.07g, dà 1990 - código de Deíasa do
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

í4. CLÁUSULA DÉCnm QUARTA - PUBL|CAçÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE proüdenciar a publicação desto instrurnento, por sxtrato, no Diário Oficial
da Pref6itura Municipal de Alto Alêgre do PindâÍé, no prazo previsto na Lei no 8.666, de í993.

15. CLÁUSUTÁ DÉCN|A QUINTA_ FORO

í5.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerêm de execução deste Termo de Contrâto sêrá o da
Comarca de Santa Lula/MA.
Parâ firÍYBza e validade do pactuado, o presente Termo dê Contrato foi lavrado em três (três) üas de igual
teor, que, depois de lido e achedo em ordem, vai assinado p6los contraêntês.

JEFFERSON COSTA

GONCALVES:978543 I 03 78

Â§sinado de forma dlgltal por J€IFEÊSON COSrÂ
GONCÂLVES:g785í31 0378
Dâdos 202'l O53l 22:0430 {3'00'

Responsável legal da CONTRATADA

NoÍne:
cpr:

AIto Alegrê do Pindaré - MA, 28 de Maio de 2021.

Responsável legal da CONTMTANTE
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