
  

  

se =. Autarquia Municipal Criado pela Lei n? 269 de 25 de marco de 1.965 
Cc a DO Enderego: Av. 12 de Maio, 1879 — Centro 

C.N.P. J n2? 06.109.789/0001-08 

Fone: (99) 3661-1296 

wy SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE CODO Sess 

  

c1DADE DE TODOS 

Contrato n° 04/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/2022 
Ata de Registro de Precos n° 02/2022 

Contrato de fornecimento, que entre si celebram o 
SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE 
CODO e a empresa SANTOS DUMONT 
DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, mediante 
as clausulas e condigdes seguintes: 

O SAAE - SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO, Estado do Maranhdo, pessoa 

juridica de Direito Publico Interno, inscrito no CNPJ n° 06.106.789/0001-08, sediada na Av. 1° de Maio, 

n° 1879, Centro, Codd/MA, neste ato representado pelo seu Diretor Geral, o Sr. Francisco de Assis 

Paiva Brito, portador do RG. n° 042193352011-9 e CPF n° 272.190.893-68, doravante denominada 

CONTRATANTE, e a empresa SANTOS DUMONT DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, pessoa 
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 33.261.508/0001-00, estabelecida na AV. SANTOS 

a DUMONT, N° 762, CENTRO, CAXIAS — MA, representada pelo Sr. JOSE CRLOS SOUSA DOS REIS, 

portador do RG n° 290155420050 e CPF n° 335.038.773-04, doravante denominada CONTRATADA, 

celebram o presente Contrato de AQUISIGAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA 

SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO - MA, 
mediante a Ata de Registro de Pregos n° 02/2022, decorrente do Pregao Presencial n° 05/2022, 
gerenciada pelo Servic¢o Aut6nomo de Agua e Esgoto de Cod6, formalizado nos autos do Processo 

Administrativo n° 05/2022, com fundamento na Lei Federal n° 10.520/2002; Lei Complementar n° 

123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar n° 155/2016; Decreto 
Federal n° 3.555/2000; Decreto Federal n° 7.892/2013 alterado pelo Decreto Federal n° 9.488, de 30 

de agosto de 2018, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n° 8.666/1993 e 
demais normas pertinentes a espécie, mediante as seguintes clausulas e condic¢des: “SOB, ~ 
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CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDALES —— 
DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO - MA. \ 

” . Men PRU rica 

CLAUSULA SEGUNDA -—- DA VINCULAGAO lal 

2.1.0 CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente Contrato e aos 
De: documentos adiante enumerados, colacionados ao PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/2022 e 

que sao partes integrantes deste instrumento, independente de transcrigao: 

a) Termo de Referéncia; 

b) Pregao Presencial n° 05/2022-CPL; 

c) Ata de Registro de Precos n° 02/2022; 

d) Proposta de Precos da CONTRATADA e demais documentos apresentados no procedimento 
da licitagao. 

CLAUSULA TERCEIRA —- DA LEGISLAGAO APLICAVEL 

3.1. O presente Contrato rege-se pelas seguintes normas: 

a) Constituigao Federal de 1988; 

b) Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal n° 8.666, de 
21 de junho de 1993, bem como suas alteragces posteriores; 

c) Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 

de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar n° 155, de 27 de outubro de 2016; 

d) Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011; 

e) Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000; 
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f) Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013; {1s 

g) Decreto Federal n° 9.488, de 30 de agosto de 2018; \ 

h) Decreto Federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015; \ 

  

i) Edital do Pregao Presencial e seus anexos; 

j) Instrugao Normativa n° 005/2014-SLTI/MPOG, enquanto parametro de boa pratica; 

k) demais normas regulamentares aplicaveis 4 matéria; 

1) subsidiariamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposigdes de direito 
privado, em especial a Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do 

Consumidor). 

3.2. Na interpretagao, integracao, aplicagao ou em casos de divergéncia entre as disposic¢ées deste 
Contrato e as disposi¢des dos documentos que o integram, devera prevalecer o contetdo das 
clausulas contratuais. 

3.3. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na 
Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas pertinentes as licitagdes e contratos administrativos e, 
subsidiariamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposigdes de direito privado, 

em especial a Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor). 

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR TOTAL ESTIMADO 

4.1. O valor total deste Contrato 6 de R$ 44.991,10 (QUARENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS 

E NOVENTA E UM REAL E DEZ CENTAVOS), conforme Planilha Orgamentaria, em anexo. 

4.2. No valor acima estao incluidos todas os custos diretos e indiretos, tributos, contribuigdes, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e@ comerciais incidentes, taxa de 

administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao. 

4.3. O prego permanecera fixo e irreajustavel durante a vigéncia do presente Contrato. 

CLAUSULA QUINTA — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA 

5.1. As despesas decorrentes desta licitagao correrao a conta de recursos consignados no 

orgamento do Servigo Aut6nomo de Agua e Esgoto de Cod6, em conformidade com as seguintes 
dotagdes orgamentarias: 

16 — SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE . 
17 122 0011 2.016 - MANUT. E FUNC. DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 
33 90 30 00 - MATERIAL DE CONSUMO 

CLAUSULA SEXTA — DO PRAZO DE VIGENCIA 

6.1. O prazo de vigéncia deste Contrato tera inicio a partir da data de sua assinatura e vigorara até 

31/12/2022, condicionada sua eficacia apdés a publicagao do seu extrato na imprensa oficial. 

6.2. O prazo de vigéncia expirara no final deste exercicio, considerando o principio da anualidade 

do orgamento previsto no artigo 57, ‘caput’, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

CLAUSULA SETIMA -— DO PRAZO DE ENTREGA 

7.1. A CONTRATADA fica obrigada a entregar os produtos deste Contrato no prazo maximo de 05 

(cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento. 

7.1.1. O prazo de entrega podera ser excepcionalmente prorrogado, desde que demonstrado 0 

interesse publico e a critério do CONTRATANTE, observado o disposto no artigo 57, § 1°, da Lei 

Federal n° 8.666/1993. 
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demandada pelo Orgao Participante, ficando o BENEFICIARIO obrigada durante a vigéncia da ATA 

a atender aos pedidos formulados em conformidade com os quantitativos estimados e precgos 

registrados. 

8.2. Quanto ao fornecimento dos produtos deverdo ser observadas as seguintes condicoes: 

8.2.1. O BENEFICIARIO, entao CONTRATADO, realizara o fornecimento dos produtos, de forma 
parcelada, mediante apresentagao da 02 (duas) vias da Nota de Entrega, emitido por servidor 
lotado no Departamento de Compras do Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Codo. 

8.2.2. A Nota de Entrega devera conter a identificagao e assinatura do responsavel pela 

emissac, assim como data, quantidade, e sera devidamente assinada apds o recebimento. 

8.2.3. A primeira via ficara em poder da CONTRATADA e a segunda sera arquivada pela 

Departamento de Compras. 

8.2.4. O fornecimento devera ocorrer em dia e horario de expediente do Servigo Auténomo de 
Agua e Esgoto de Cod6, de segunda-feira a sexta-feira, 24h por dia; podendo ocorrer 
excepcionalmente aos sabados, domingos e feriados. 

8.3. Quanto ao fornecimento dos produtos deverao ser observadas as seguintes condigdes: 

8.3.1. O BENEFICIARIO, entao CONTRATADO, realizara o fornecimento de produtos, de forma 

parcelada, mediante apresentagao de Ordem de Fornecimento emitida por servidor lotado na 
Departamento de Compras o Servi¢o Aut6nomo de Agua e Esgoto de Coda. 

8.3.2. No ato de entrega dos produtos devera ser apresentada a Nota Fiscal/Fatura e copia da 

respectiva Ordem de Fornecimento. 

8.3.3. O armazenamento e o transporte dos produtos deverao atender as especificagdes técnicas 
(temperatura, calor, umidade, luz) determinadas pela legislagado e estar acondicionados em 

embalagens de fabrica, compativeis e lacradas pelo proprio fabricante. 

8.3.4. E de inteira responsabilidade do Fornecedor no momento da entrega, o descarregamento 
dos produtos no local determinado pela Administragao. 

8.3.5. O produto adquirido devera ser entregue em embalagens habituais de venda, adequadas 
a sua conservacao, com todos os itens necessarios 4 sua utilizagao ou funcionamento e sem 
nenhum tipo de violagao ou danificagao, onde conste a identificagao do conteudo, a quantidade 
e validade do fabricante, sem prejuizo dos demais elementos determinados pela legislagao. 

8.4. O fornecimento devera ocorrer em dia e horario de expediente o Servigo Auténomo de Agua 

e Esgoto de Codo, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h as 12h e das 14h as 18h; podendo 
ocorrer excepcionalmente aos sabados, domingos e feriados. 

8.5. A simples entrega do objeto, nado implica na sua aceitagao definitiva, o que ocorrera apdos a 
vistoria e comprovacao da conformidade pelo Orgao Participante. 

8.6. Nao serao aceitos produtos que apresentem avarias de qualquer natureza, vicios de qualidade 

ou quantidade decorrentes de fabricagdo ou de transporte inadequado. 

8.7. Nao serao aceitos produtos diferentes das especificagdes estabelecidas neste Termo de 
Referéncia e na Proposta de Precos do BENEFICIARIO. 

8.8. Por ocasiao do fornecimento, os produtos deverao ser entregues de acordo como solicitado 

pelo Orgao Participante e atender as exigéncias no que diz respeito a prazos de entrega e de 

controle de qualidade, atentando-se, principalmente para as prescrigdes contidas no artigo 39, inciso 
Vill da Lei Federal no 8.078/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor e nos seus demais dispostos. 

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

9.1. O recebimento dos produtos sera efetuado por Fiscal de Contrato do quadro de técnicos o 
Servigo Aut6nomo de Agua e Esgoto de Cod6, aplicando-se subsidiariamente o artigo 15, § 8°, 
da Lei Federal n° 8.666/1993. 

\ °    
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9.2. A simples entrega do produto nao implica na sua aceitagao definitiva, o"que-otorrera somente 
apos a vistoria e comprovagao de conformidade, observados os seguintes procedimentos: 

a) Recebimento Provisério: os produtos serao recebidos provisoriamente pelo Fiscal de 

Contrato no ato da entrega, mediante Recibo, para efeito de posterior verificagao quanto a 
quantidade, qualidade e conformidade com as especificacdes constantes neste Termo de 
Referéncia, na Proposta de Precos do BENEFICIARIO e na respectiva Ordem de 
Fornecimento, bem como atendimento das obrigagdes estipuladas na Ata de Registro de 

Precos; 

b} Recebimento Definitivo: os produtos serao recebidos definitivamente apos a verificagao pelo 

Fiscal do Contrato quanto a quantidade, qualidade e conformidade do produto, bem como o 

cumprimento do prazo de entrega, mediante ateste, que devera ser expedido no prazo de ate 5 

(cinco) dias uteis, contado da data do Recibo que formalizar o Recebimento Provisorio. 

9.3. A Administragao rejeitara, no todo ou em parte, o produto fornecido em desacordo com as 
condigdes estabelecidas na Ordem de Fornecimento, ficando o BENEFICIARIO, entao 

* CONTRATADA, sujeita a substituigao do objeto rejeitado, conforme item 10 deste Termo de 
Referéncia. 

9.4. O recebimento provisério transfere para o Orgdo Participante a responsabilidade civil pela 
guarda do bem. 

9.5. O aceite/aprovagao do produto pela Administragdo nao exclui a responsabilidade civil do 

BENEFICIARIO, entao CONTRATADA, especialmente quanto a vicios de quantidade ou qualidade 
do produto ou disparidades com as especificagdes estabelecidas no Edital, verificadas, 

posteriormente, garantindo-se o Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6 as faculdades 
previstas no artigo18 da Lei Federal n° 8.078/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor. 

9.6. O recebimento definitivo nao isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto a qualidade 
dos produtos entregues, sendo que a data de sua assinatura inicia a contagem dos prazos de 

garantia e de pagamento. 

CLAUSULA DEZ — DA RECUSA E SUBSTITUIGAO DOS PRODUTOS 

10.1. O BENEFICIARIO, entao CONTRATADA, devera substituir, no todo ou em parte, as suas 

expensas, os produtos constantes no Anexo | — Planilha Orgamentaria, nas seguintes hipdteses:   a) reprovados no recebimento provisorio, quando o objeto fornecido estiver em desacordo com 

® as especificagdes contidas neste Termo de Referéncia, na Proposta de Pregos do 

BENEFICIARIO e na respectiva Ordem de Fornecimento; 

b) que apresentem vicio redibitorio que os torne imprdprios ou inadequados ao uso a que se 
destinam, dentro do prazo de validade. 

10.2. Em caso de recusa do produto sera lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarao as 

desconformidades, devendo o produto ser substituido pela CONTRATADA no prazo de até 5 (cinco) 
dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Notificagao. 

10.2.1. Caso a substituigéo do produto recusado nao ocorra no prazo determinado sera 

considerada inexecugdo contratual e CONTRATADA estara sujeita a aplicagao das sangoes 
previstas neste Termo de Referéncia, inclusive multa de mora. 

10.3. A CONTRATADA devera arcar com todos os custos decorrentes da substituigao, inclusive as 
despesas de remogao e do transporte. 

10.4. O vicio redibitério podera ser identificado apds o recebimento definitivo. 

CLAUSULA ONZE - DA RESPONSABILIDADE SOLIDARIA
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h) observar o prazo de garantia minimo de 90 (noventa) dias consecutivos> 
da assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo; 

dos a partir 

i) providenciar a seguinte documentagao para fins de instrugao do processo de pagamento, 

devidamente atualizados: 

i.1) Certidao Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Unido; 

i.2) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto a Fazenda Estadual: 

i.3) Certidao Negativa de Inscrigdo de Débitos na Divida Ativa, junto a Fazenda Estadual; 

i.4) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto a Fazenda Municipal; 

i.5) Certidao Negativa de Inscrigao de Débitos na Divida Ativa, junto a Fazenda Municipal; 

i.6) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

i.7) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

j) responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos produtos (fabricante, produtor ou 

importador) pelos vicios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperaveis, imprdprios 

ou inadequados a utilizagao a que se destinam; 

k) nao transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da contratagao; 

1) designar preposto e apresentar relagao com endereg¢os fisico e eletrénico (e-mail), telefones, 

fac-similes, nomes dos responsaveis, para fins de contato para os chamados de manutengodes 

corretivas; 

m) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos produtos; 

n) comunicar imediatamente qualquer alteragao no seu estatuto social, razao social, CNP, 
dados bancarios, enderego, telefone, fax e outros dados que forem importantes; 

0) responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos, sob pena de responder pelos 
danos causados a Administragao ou a terceiros; 

p) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, 

encargos, tributos, seguros, contribuigdes e obrigagdes sociais, trabalhistas e previdenciarias e 

quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento; 

q) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga da reparticao publica 

onde serao entregues os produtos; 

r) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga, higiene e medicina 

do trabalho; 

s) responder pela supervisdo, diregao técnica e administrativa e mao-de-obra necessarias a 
execucao do fornecimento, como unica e exclusiva empregadora; 

t) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em servigo, 
por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciarias |hes assegurem; 

u) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente a Administragao ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos produtos, nao excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento pela Administragao; 

v) manter, durante a validade da Ata de Registro de Pregos, enquanto condigao para futuras e 
eventuais contratagdes, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as 

condigédes de habilitagao e qualificagao exigidas. 

CLAUSULA DEZESSEIS - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE 

16.1. O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO, pessoa juridica de direito publico 
interno, obriga-se a: 

a) emitir as Notas de Empenho e respectivas Nota de Entrega e/ou Ordem de Fornecimento 

quando de eventuais e futuras contratag6es; 
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b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos produtos; ’ f 

c) receber os produtos em conformidade com as especificagées, quantidade; qualidade, prazos 

e demais condigées estabelecidas neste Termo de Referéncia e na Proposta de Pregos do 
BENEFICIARIO; 

d) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos produtos; 

e) notificar o BENEFICIARIO, entao CONTRATADA, para a substituigao de produto reprovados 

no recebimento provisorio, conforme Termo de Recusa; 

f) notificar o BENEFICIARIO, entao CONTRATADA, para a substituigao de produto que 
apresentarem vicios redibit6rios apoés a assinatura do ateste que formalizar o recebimento 
definitivo, conforme Termo de Recusa; 

g) efetuar os pagamentos ao BENEFICIARIO de acordo com a forma e prazo estabelecidos, 
observando as normas administrativas e financeiras em vigor; 

h) comunicar 4 BENEFICIARIO toda e qualquer ocorréncia relacionada com o fornecimento dos 
produtos; 

i) prestar as informagoées e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados 

do BENEFICIARIO; 

j) propor a aplicagao das sangdes administrativas e demais cominagdes legais pelo 

cescumprimento das obrigacdes assumidas pelo BENEFICIARIO; 

k) fiscalizar para que, durante a validade da Ata de Registro de Pregos, sejam mantidas todas 

as condigdes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao. 

CLAUSULA DEZESSETE —- DO PAGAMENTO 

17.1. O pagamento sera feito em favor da CONTRATADA, através de deposito bancario na sua 
conta corrente, por intermédio de Ordem Bancaria, em até 30 (trinta) dias consecutivos, contado 

a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, acompanhado da Nota 

Fiscal/Fatura, desde que nao haja fator impeditivo provocado pela empresa, acompanhada dos 

seguintes documentos: 

a) copia da respectiva Ordem de Fornecimento; 

b) copia da Nota de Empenho; 

c) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Unido; 

d) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto a Fazenda Estadual; 

@) Certidao Negativa de Inscrigao de Débitos na Divida Ativa, junto a Fazenda Estadual; 

f) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto 4 Fazenda Municipal; 

g) Certidao Negativa de Inscrigao de Débitos na Divida Ativa, junto a Fazenda Municipal; 

h) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

i) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

17.2. A Nota Fiscal/Fatura sera conferida e atestada pelo Fiscal de Contrato responsavel pelo 

recebimento dos produtos, que também devera conferir toda a documentagao constante no item 
17.1. 

17.3. O pagamento sera creditado em nome do BENEFICIARIO, entéo CONTRATADA, mediante 
ordem bancaria em conta corrente por ela indicada. 

17.4. Na ocorréncia de rejeigao da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorregdes, 0 prazo para 

pagamento passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagao. 

17.5. Em caso de auséncia ou irregularidade nas Certid6es de Regularidade Fiscal e Trabalhista, oO 

prazo de pagamento sera contado a partir da sua apresentagao, devidamente regularizadas. 
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17.6. A Administragao se reserva ao direito de recusar 0 pagamento se, no a testacao, o 
objeto nao estiver de acordo com as especificagées apresentadas e aceitas. 

17.7. A Administragao podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizagdes devidas pelo BENEFICIARIO. 

17.8. Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estabelecido e desde que nao tenha 
sido ocasionado direta ou indiretamente pelo BENEFICIARIO e este tenha cumprido integralmente 
as obrigagdes contratuais, o Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6 fica sujeita ao 

pagamento do valor devido atualizado, até a data de sua liquidagao, conforme clausula especifica 
do contrato administrativo. 

CLAUSULA DEZOITO - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS 

18.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigagdes ora estabelecidas, sujeitara a 
CONTRATADA as sangdes previstas na Lei Federal n° 10.520/2002, aplicando-se, 
sudsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666/1993. 

18.2. Aplicando-se o disposto no artigo 86, da Lei Federal n° 8.666/1993, o atraso injustificado na 
entrega ou substituigao dos produtos sujeitara a CONTRATADA as seguintes multas de mora: 

a) multa moratoria diaria de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total 
dos produtos entregues com atraso, até o limite de 10% (dez por cento); 

b) multa moratoria diaria de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total 
dos produtos reprovados no recebimento provisério ou que apresentem defeito de fabricagao ou 

impropriedades, até o limite de 10% (dez por cento). 

18.3. Diante da inexecugao total ou parcial do Contrato, aleém das multas aludidas no item anterior, 
a Administragao podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao BENEFICIARIO as seguintes 
sangoes: 

a) adverténcia; 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato; 

c) suspensao temporaria de participagdo em licitagéo e impedimento de contratar com a 
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a reabilitagao 

perante a propria autoridade que aplicou a penalidade. 

18.4. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” poderdo ser aplicadas conjuntamente com a 

prevista na alinea “b”. 

18.5. Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execucgao do certame, nao mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execugao da contratagao, comportar-se de modo inid6neo, fizer 

declaragao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficara impedida 

de licitar e contratar com o Servig¢o Aut6nomo de Agua e Esgoto de Cod6, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja 

promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo da 
aplicagao das multas previstas neste item e das demais cominag6es legais. 

18.6. Cabera ao Fiscal do Contrato, propor a aplicagao das penalidades previstas, mediante 
relatorio circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposicao. 

18.7. Apds a aplicagao de qualquer penalidade sera feita comunicagao escrita ao BENEFICIARIO e 
publicagao no Diario Oficial da Uniao e/ou Diario Oficial do Estado do Maranhao-DOE/MA, 

constando o fundamento legal, excluidas os casos de aplicagao das penalidades de adverténcia e 
multa de mora. 

18.8. As multas deverao ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis contados da data da 
notificagao, em conta bancaria a ser informada pelo CONTRATANTE.    
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18.9. Os valores das multas poderao ser descontados dos pagamentos devidos pela Administragao 
ou cobrados diretamente do BENEFICIARIO, amigavel ou judicialmente. 

CLAUSULA DEZENOVE - DA RESCISAO 

19.1. A rescisao deste Contrato ocorrera nos termos dos artigos 79 e 80, da Lei Federal n° 
8.666/1993. 

19.2. Os casos de rescisdo contratual serao formalmente motivados nos autos do Processo, 
assegurado o contraditorio e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrugao inicial, a 

CONTRATADA tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para se manifestar e produzir provas, sem 
prejuizo da possibilidade do CONTRATANTE adotar, motivadamente, providéncias acauteladoras. 

19.3. Arescisdo deste Contrato podera ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administragao; 

b} amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagao, desde que 

haja conveniéncia para o CONTRATANTE; 

c} judicialmente, nos termos da legislagao. 

19.4. Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, sera esta 
ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos 
pagamentos devidos pela execucao do presente Contrato até a data da rescisao. 

19.5. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a retengao dos créditos 

decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuizos causados ao CONTRATANTE, além das 
sancgoes previstas neste instrumento. 

CLAUSULA VINTE — DA PUBLICAGAO 

20.1. O extrato deste Contrato sera publicado pelo CONTRATANTE, conforme disp6e o artigo 61, 
paragrafo unico, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

CLAUSULA VINTE E UM - DO FORO 

21.1. Fica eleito o Foro da Justiga Estadual, da Comarca do MUNICIPIO DE CODO, Estado do 
Maranhao, para dirimir toda e qualquer questao que derivar deste Contrato. 

21.2. E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, apdos lido e achado conforme, as 
partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para um so 

efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também as subscrevem. 

CODO/MA, 06 DE FEVEREIRO DE 2022. 

— 
Diretor Geral do SAAE — i nomo de Agua e Esgoto de Codd 

ssis Paiva Brito 

Contratante 

Lile (_ger-t-J7OP 
SANTOS DUMONT DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 

Jose Carlos Sousa dos Reis 

Contratado    
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ANEXO | . if 
PLANILHA ORGAMENTARIA 
     

   

         Desorisador de ar, tipo aerossol, produto com 

composigao capaz de neutralizar ou reduzir a 
percepgao de odoros desagradaveis em ambientes 

1 fechades. Composigao basica: agua, alcool, UND 200 R$ 12,00 R$ 2.400,00 
ingrediente tivo, solubilizantes, coadjuvantes, 
fragrancia e butano/propano. Frasco com 360 mi, 

fragrancias variadas 
  

Esponja de ago, em formato anatdmico para limpeza 
2 de uiensilios domésticos, em embalagem plastica UND 300 R$ 1,97 R$ 591,00 

contendo 08 unidades de 60 g 
  

- Desinfetante liquido, produto com agao desinfetante e 
desengordurante, para limpeza de pisos, banheiros, 
cozinhas. Aspecto fisico liquido, 4 base de agua, com ND 150 RE 6,60 Fae 25/00 

principio ativo e fragrancia 
  

Inseticida em spray. Possuir valvula de seguranga, 
formula com agua, inodoro, multi inseticida, inclusive 

+ para mosquito da dengue, nao conter CFC, fraco com GAIXA 5 Re 108,00 ee ene 

300 a 400 mi. CX 10X1 

Pedra sanitaria, odorizante sanitario. Substancias 
perfumante, em aspecto solido, com furo no meio para 

5 engate do suporte plastico, acompanhada de suporte UND 200 R$ 3,40 R$ 680,00 
plastico para prender ao vaso sanitario. Fragrancias: 

eucalipto, floral, lavanda ou jasmim 

  

  

Flanela de algodao para limpeza, material 100% 
algodao, embainhadas, sendo nas cores amarela ou 
vermelha, medidas: 28 a 35 cm de largura x 39 a 59 ane ao Rae Ri 828,50 
cm de comprimento. 

  

Pano de chao em tecido, tipo saco, alvejado para 

? 7 limpeza de pisos. Medidas: 45 a 55 cm de largura e 60 UND 200 R$ 3,53 R$ 706,00 
a 75 cm de comprimento. 

8 Pano de prato 40 x 68 cm, 100% algodao. UND 100 R$ 4,80 R$ 480,00 

Sabao em barra, composigdo basica: sais e acidos 
graxos, principios ativos, tipo com _ alvejante, 

9 perfumado, fragrancia neutra, limao ou citrus, barra UND 100 R$ 8,80 R$ 880,00 

com 200g, formato retangular, barras acondicionadas 
em pacote plastico com 05 unidades 

Sabao em pd, com tenso ativo biodegradavel, com 

  

  

  

  

  

10 aroma agradavel, inofensivo 4 pele, embalagem de UND 50 R$ 6,97 R$ 348,50 
500g. 

Detergente liquido com tenso ativo biodegradavel, com 
11 aramo agradavel, inofensivo, fraco de 500 ml com bico| CAIXA 100 R$ 53,33 R$ 5.333,00 

dosador CX 24X500ML 

42 Papel higiénico folha simples neutro, rolo de 30 metros FARDO 35 R$ 50,00 R$ 1.750,00               em pacotes com 04 unidades, nao reciclavel 
  

11    
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Vassoura em cerdas, tipos piagava, cepa medindo de 
20 a 23 cm comprimento das cerdas e 10 cm o cabo 

em madeira. 
UND 

{x 
   

\ 
250 

[ "rs ) 
aN 

   

  

R$ 11,00 

Suet 
R$ 2.750,00 

  

14 

Vassoura em cerdas, tipo pelos, cepa plastica, 
medindo entre 25 cm a 30 cm, comprimento das cedas 
minimo de 5 cm, cabo em madeira, tamanho padrao, 

plastificado, rosqueado 

UND 100 R$ 12,77 R$ 1.277,00 

  

15 
Vassoura de pelo sintético de nylon, cabo de madeira, 
medida da base entre 24 a 27 cm, com base de 

madeira pintada, contendo rosca para cabo 
UND 50 R$ 17,97 R$ 898,50 

  

16 
Saco plastico para lixo, capacidade 100 itros, 
contendo pacote com 05 unidades 

UND 200 R$ 2,00 R$ 400,00 
  

£ 17 
Saco plastico para lixo, capacidade 30 litros, contendo 
pacote com 10 unidades 

UND 180 R$ 2,10 R$ 378,00 

  

18 
Saco plastico para lixo, capacidade 15 litros, contendo 
pacote com 10 unidades 

UND 200 R$ 2,00 R$ 400,00 
  

19 
Limpa vidros, a base de agua, alcool, solvente, 

fragrancia, principios ativos, embalagem plastica com 
bico dosador, com 500 ml 

UND 50 R$ 2,10 R$ 105,00 

  

20 
Agua sanitaria, tendo na sua composicao teor de cloro 
ativo minimo de 2 a 2,5%, hidréxido de sddio e agua 
potavel, fraco de 100 ml 

CAIXA 20 R$ 9,32 R$ 186,40 

  

21 
Alcool etilico hidratado, 92,8 inpm, uso doméstico, 

frascos de 1 litro 
CAIXA 50 R$ 110,00 R$ 5.500,00 

  

22 Soda caustica 1KG UND 30 R$ 13,50 R$ 405,00 
  

23 Vassoura para vaso sanitario UND 40 R$ 9,28 R$ 371,20 
  

* 24 

Café puro torrado e moido, procedente de grdos saos, 
limpos e isentos de impurezas, acondicionado em 

pacote aluminizado, integro, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo, embalagem 250g, validade 
minima de 03 meses 

PACOTE 400 RS 6,17 R$ 2.468,00 

  

25 
Agucar cristal empacotes em pacotes de 01 kg, 

validade minima de 03 meses 
KG 400 R$ 5,98 R$ 2.392,00 

  

26 
Garrafa térmica para café, com capacidade para 01 
litro, com tampa de rosca e alga 

UND 80 R$ 32,50 R$ 2.600,00 

  

27 

Copo descartavel, estriado, branco, com _ borda 

redobrada, em polipropileno atdxico, forte, de 1° 

qualidade, com capacidade para 180 ml, embalado em 
pacotes de 100 unidades com peso minimo de 198 g 

CAIXA 50 R$ 150,00 R$ 7.500,00 

  

28 

Copo descartavel, estriado, branco, com  borda 

redobrada, em polipropileno atdxico, forte, de 1? 
qualidade, com capacidade para 50 ml, embalado em 

pacotes de 100 unidades com peso minimo de 75g 

CAIXA R$ 144,00 R$ 1.152,00 

  

29     Fosforo acondicioando em caixa com 40 palitos, 
comprimento do palito de 04cm, mago com 10 caixas   UND   140   R$ 6,00   R$ 840,00 
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Isqueiro corpo revestido em plastico, dimensoes 
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Guts 

R$ 4,00 R$ 320,00 

  

    
  

    

30 7,5cm, peso aproximadamente de 10 g, com 

acendedor, gas embutido, descartavel 

VALOR TOTAL REGISTRADO 
R$ 44.991,10 

W¢.00D 
i a ae x 

Fis. 

= Rubrica 
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