
  

  

ay SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE CODO 
C3 es DO Autarquia Municipal Criado pela Lei n? 269 de 25 de marco de 1.965 fae 

Endereco: Av. 12 de Maio, 1879 — Centro 

C.N.P. J n? 06.109.789/0001-08 LZCHDO 

Fone: (99) 3661-1296 

Contrato n° 20/2022 

Processo Administrativo n° 09/2022 

Contrato de prestagao de servigos, que entre si celebram 0 SAAE — SERVIGO AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO DE CODO, e a empresa JOEL SANTANA DE MENEZES EIRELI, mediante as 
clausulas e condigées seguintes: 

O SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO, Estado do Maranhao, pessoa 

juridica de Direito Publico Interno, inscrito no CNPJ n° 06.106.789/0001-08, sediada na Av. 1° de 
Maio, n° 1879, Centro, Cod6/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 JOEL SANTANA DE MENEZES EIRELI, pessoa juridica 

de direito privado, inscrita no CNPJ n° 38.007.660/0001-77, estabelecida na Av. Santos Dumont, n° 

3361, Letra D, Sao Sebastiao, Cod6, representada pelo Sr. Joel Santana de Menezes, portador do 

RG n° 267350420036 e CPF n° 891.309.443-68, doravante denominada CONTRATADA, celebram o 
presente Contrato de CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVIGOS DE 
MANUTENGAO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE PEGAS DE APARELHOS DE AR 
CONDICIONADOS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO, decorrente do 
Pregao Presencial n° 09/2022-CPL, formalizado nos autos do Processo Administrativo n° 
09/2022, 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, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n° 8.666/1993 e demais 

normas pertinenies a espécie, mediante as seguintes clausulas e condi¢ées: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem por objeto CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE 
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE PECAS DE 
APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE 
cobo. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAGAO 

2.1. 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente Contrato e aos 
documentos adiante enumerados, colacionados ao Processo Administrativo n° 09/2022 e que sao 

partes integrantes deste instrumento, independente de transcricao: 

a) Termo de Referéncia; 

b) Pregdo Presencial n° 09/2022-CPL; 

c) Proposta de Pregos 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 alteragGdes 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; 
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e) Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000; 

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

g) Edital do Pregao Presencial e seus anexos; 

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

i) demais normas regulamentares aplicaveis a matéria; 

j) subsidiariamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposigées de direito privado, 
em especial a Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor). 

3.2. Na interpretagao, integragdo, aplicagao ou em casos de divergéncia entre as disposigdes deste 
Contrato e as disposig6es dos documentos que o integram, devera prevalecer o conteUdo 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$ 51.193,51 (CINQUENTA E UM MIL CENTO E NOVENTA E 
TRES REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), conforme Planilha Orgamentaria, em anexo. 

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

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 licitagdo correrao 4 conta de recursos consignados na seguinte 

dotagao orgamentaria: 

16 — SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE . 
17 122 0011 2.016 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SAAE - MANUTENGAO DAS 
ATIVIDADES DO SAAE 
33 90 39 00 - OUTROS SERVICGOS DE TERCEIROS — PESSOA JURIDICA 

CLAUSULA SEXTA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES 

6.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou 
supressdes que se fizerem necessarios ao quantitativo do objeto contratado, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato, de acordo com o teor do artigo 65, § 1°, da Lei 
Federal n° 8.666/1993. 

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA 

7.1. O Contrato a ser firmado em decorréncia desta licitagao tera vigéncia da data de sua assinatura 

até 31.12.2022, condicionada sua eficacia 4 publicagao no Diario Oficial do Estado do Maranhao - 

DOE/MA. 
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7.2. O prazo previsto no item anterior podera ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos com 

vistas 4 obtengao de pregos e condigdes mais vantajosas para esta Autarquia, limitada a 60 
(sessenta) meses, conforme dispée o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/1993, desde que 

preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultanea e autorizado formalmente pela 

autoridade competente: 

a) os servicos tenham sido prestados em perfeita organizagao; 

b) a CONTRATANTE tenha interesse na continuidade da prestagao do servigo; 

c) o valor deste Contrato permanecga economicamente vantajoso para a CONTRATANTE; e 

d) a CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogagao. 

7.3. A prorrogagdo do prazo de vigéncia deste Contrato devera ser formalizada por meio de Termo 

Aditivo. 

7.4. A n&o prorrogagdo do prazo de vigéncia contratual por conveniéncia da CONTRATANTE nao 

gerara a CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenizagao. 

CLAUSULA OITAVA — DO PRAZO DE EXECUCAO 

8.1. A CONTRATADA fica obrigada a iniciar a executar 0 objeto deste Contrato no prazo de até 05 
(cinco) dias uteis, contado a partir da data da assinatura do Contrato. 

CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATAGAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA 

9.1. A CONTRATADA nao podera subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem 

como cedé-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisao e aplicagao das 

sangdes administrativas cabiveis. 

CLAUSULA DEZ — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA 

10.2. Prestar os servigos, nos prazos e locais determinados nos termos de referéncia, em dias Uteis, 
no horario das 08:00 as 12:00 horas; 

10.2.1 Prestar os servicos, rigorosamente nas especificagées, prazos e condigées neste instrumento; 

10.2.2 Os servigos deverao ser prestados, de acordo com a Ordem de Servico, durante o prazo de 

vigéncia deste contraio; 

10.2.3 Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessarios para o adimplemento das 
obrigagdes decorrentes deste Contrato; 

10.2.4 N&o transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato; 

10.2.5 Sujeitar-se 4 mais ampla fiscalizagéo por parte da contratante, prestando todos os 

esclarecimentos solicitados a e atendendo as reclamagoes procedentes, caso ocorram; 

10.2.6 Comunicar a contratante os eventuais casos fortuitos ou de forga maior, dentro do prazo de 02 
(dois) dias Uteis apds a verificagao do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovacao, 

em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorréncia, sob pena de nao serem 

considerados; 

10.2.7 Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da 

execuc¢ao do presente contrato; ~) 
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10.2.8 Manter durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes 
assumidas; 

10.2.9 A Contratada respondera, de maneira absoluta e inescusavel, pela perfeita condigao dos 
servicos prestados, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a dos produtos 
que nao aceitos pela fiscalizagao da Contratante deverao ser trocados; 

10.2.10 Serao de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que 
porventura ocorram na prestagao dos servicos. 

CLAUSULA ONZE - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE 

11.1 Fiscalizar e acompanhar a execugdo do objeto deste Contrato; 

11.2 Efetuar o pagamento conforme estipulado na Clausula do Pagamento; 

11.3 Comunicar a contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucao do Contrato. 

CLAUSULA DOZE - DO PAGAMENTO 

11.1. Prazo de pagamento nao superior a 30 (trinta) dias consecutivos, contado a partir da data 
final do periodo de adimplemento de cada parcela, conforme disp6e o artigo 40, alinea “a”, da Lei 
Federal n° 8.666/1993, através de depdsito bancario, na conta corrente da CONTRATADA, por meio 

de ordem bancaria, mediante apresentacao de Nota fiscal/Fatura, em 02 (duas) vias, atestada pelo 
Setor de Fiscalizagao de Contrato, acompanhada da: 

a) Copia do Contrato; 

b) Copia da Nota de Empenho; 

¢) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Uniao; 

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

e) 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. 

11.2. A nota fiscal/fatura sera conferida e atestada pelo Setor de Fiscalizagao de Contrato 
responsavel pela fiscalizacao dos servigos, que também devera conferir toda a documentagao 
constante no item 12.1. 

11.3. Em caso de equivoco na Nota Fiscal, auséncia, validade expirada ou qualquer outra 
irregularidade identificada nos documentos indicados no item 12.1, o Setor de Fiscalizagao de 

Contrato ira notificar a CONTRATADA para apresentagao de novo documento. Nesta hipotese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-A apds a reapresentagao do documento, nao acarretando qualquer 

6nus para a CONTRATANTE. 

11.4. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, diretamente na Conta Corrente 

indicada pela CONTRATADA. 

11.5. A CONTRATANTE se reserva ao direito de recusar 0 pagamento se, no ato da atesta¢ao, os 

servicos nao tiverem sido prestados de acordo com as especificagdes estabelecidas e aceitas. 
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11.6. A CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas 
ou indenizacdes devidas pela CONTRATADA. 

11.7. Nenhum pagamento sera efetuado 4 CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo 
qualquer obrigagao financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, pelo 

descumprimento das obrigagées contratuais, sem que isso gere direito ao reajustamento do prego ou 
a atualizagao monetaria. 

11.8. Caso 0 pagamento seja efetuado em data além do prazo estabelecido e desde que nao tenha 

sido ocasionado direta ou indiretamente pela CONTRATADA e este tenha cumprido integralmente as 

obrigagoes contratuais, a CONTRATANTE fica sujeita ao pagamento do valor devido atualizado, até a 
data de sua liquidagao, observada a corregdo monetaria. 

CLAUSULA TREZE - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS 

12.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigacées ora estabelecidas, sujeitara a 
CONTRATADA as sangées previstas na Lei Federal n° 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, 
a Lei Federal n° 8.666/1993. 

12.2. Aplicando-se o disposto no artigo 86, da Lei Federal n° 8.666/1993, o atraso injustificado na 
prestacao dos servicos sujeitara a CONTRATADA as seguintes multas de mora: 

a)multa moratéria diaria de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total dos 
servicos prestados 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 
servicos prestados reprovados no recebimento provisorio, até o limite de 10% (dez por cento). 

12.3. Diante da inexecuc4o total ou parcial do Contrato, além das multas aludidas no item anterior, a 
Administragao podera, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangées: 

a) adverténcia; 

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

c)suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a 

Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

d) declaragaéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragado Publica enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a reabilitagao perante a 

propria autoridade que aplicou a penalidade. 

12.4. As sangGdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” poderdo ser aplicadas conjuntamente com a 
prevista na alinea “b”. 

12.5. Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execugao do certame, nao mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execugdo da contratagao, comportar-se de modo inid6neo, fizer 
declaracgao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficara impedida 
de licitar e contratar com o SAAE — Servigo Aut6énomo de Agua e Esgoto de Cod6, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja 

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

12.6. Cabera ao Setor de Fiscalizagao de Contrato, propor a aplicagao das penalidades previstas, 
mediante relatério circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposigao. 

12.7. Apds a aplicagdo de qualquer penalidade sera feita comunicagao escrita a CONTRATADA e 
publicagéo no Diario Oficial do Estado do Maranhao — DOE/MA, constando o fundamento legal, 
excluidas os casos de aplicacao das penalidades de adverténcia e multa de mora. 
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12.8. As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis contados da data da 
notificagao, em conta bancaria a ser informada pelo CONTRATANTE. 

12.9. Os valores das multas poderdo ser descontados dos pagamentos devidos pela Administragao 
ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigavel ou judicialmente. 
CLAUSULA QUARTOZE - DA RESCISAO 

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

13.2. Os casos de rescisAo 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. 

13.3. A rescisao 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. 

13.4. Quando a rescisao 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. 

13.5. A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a retengado dos créditos 
decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuizos causados ao CONTRATANTE, além das 
sancées previstas neste instrumento. 

CLAUSULA QUINZE - DA PUBLICAGAO 

14.1. O extrato deste Contrato sera publicado pelo CONTRATANTE, conforme dispée o artigo 61, 
paragrafo Unico, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

CLAUSULA DEZESSEIS - DO FORO 

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

15.2. E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, apds lido e achado conforme, as 
partes a seguir firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um so 
efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também as subscrevem. 

CODO/MA, 14 de MARCO de 2022. 

Diretor Geral do SAAE iuténomo de Agua e Esgoto de Codé 
F CO DE-ASSIS PAIVA BRITO 

Contratante 

A DE MENEZES EIRELI 
/ Joel Santana de Menezes 

Contratado 
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ANEXO|] 
PLANILHA ORGAMENTARIA 
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a TST 

44 | Instalagao Split 9.000btus UND 12 R$ 242,37 R$ 2.908,44 

45 | \Instalagado Split 12.000btus UND 12 R$ 242,37 R$ 2.908, 44 

46 |Manutencdo para Freezer UND 10 R$ 169,93 R$ 1.699,30 

47 |Manutengdo para Bebedouro UND 10 R$ 169,93 R$ 1.699,30 

48 |Manutengao para Split 9.000btus UND 35 R$ 161,60 R$ 5.656,00 

49 |Manutengao para Split 12.000btus UND 56 R$ 161,60 R$ 9.049,60 

50 | Manutengao para Split 18.000btus UND 12 R$ 161,60 R$ 1.939,20 

51 | Manutengao para Split 24.000btus UND 12 R$ 210,60 R$ 2.527,20 

52 | Manutengao para Split 36.000btus UND 8 R$ 210,60 R$ 1.684,80 

53 | Troca de Gas para Split 9.000btus UND 28 R$ 196,20 R$ 5.493,60 

54 |Troca de Gas para Split 12.000btus | UND 46 R$ 196,20 R$ 9.025,20 

55 =| Troca de Gas para Split 18.000btus | UND 12 R$ 227,67 R$ 2.732,04 

56 | Troca de Gas para Split 24.000btus }| UND 9 R$ 227,67 R$ 2.049,03 

57 | Troca de Gas para Split 36.000btus | UND 8 R$ 227,67 R$ 1.821,36 

‘VALOR TOTAL R$ 51.193,51             
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