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Contrato n° 25/2022 ans 
Processo Administrativo n° 11/2022 ae 

Contrato de fornecimento, que entre si celebram o SAAE — SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E 
ESGOTO DE CODO. ec 2 empresa IRRIMAR AMBIENTAL SERVICOS LTDA, mediante as clausulas 
@ condicées 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, 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 IRRIMAR AMBIENTAL SERVICOS LTDA, pessoa 
Juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 10.015.056/0001-73, estabelecida na Av. Antares, n° 

720, Sala 02, Recanto dos Vinhais, SAo Luis — MA, representada pelo Sr. Victtor Dutra Mendes, 
portador do RG n° 029406582005-3 e CPF n° 041.984.773-10, doravante denominada 

CONTRATADA, celebram o presente Contrato de AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA 

SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO, 
decorrente do Pregao Presencial n° 11/2022-CPL, formalizado nos autos do Processo 
Administrativo n° 11/2022, 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° 

§.666/1993 e demais normas pertinentes a espécie, mediante as seguintes clausulas e condicées: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. © presente Contrato tem por objeto AQUISIGAO, DE PRODUTOS QUIMICOS PARA SUPRIR 

AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAGAO 

2.1. 0 CONTRATANTE @ a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente Contrato e aos 

documentos adiante enumerados, colacionados ao Processo Administrativo n° 11/2022 e que sao 
partes integrantes deste instrumento, independente de transcri¢ao: 

a) Termo de Referéncia: 

b) Pregao Presencial n° 11/2022-CPL. 

¢) Proposta de Precos da CONTRATADA e demais documentos apresentados no procedimento da 

licitagao. 

CLAUSULA TERCEIRA — DA LEGISLACAO 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 alteragées 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; 

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

    

g) Edital do Prego Presencial e seus anexos: 

h) Instrucao Normativa n° 005/2014-SLTI/MPOG, enquanto parametro de boa pratica: 
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i) demais normas regulamentares aplicaveis a materia: cos 

J) subsidiariamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposicées de direito privado 

em especial a Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor} 

3.2. Na interpretagao, integragdo, aplicagao ou em casos de divergéncia entre as disposicdes deste 
Contrato e as disposicédes dos documentos que o integram. devera prevalecer o contelido das 
clausulas contratuais. 

3.3. Os casos omissos serao decididas pela CONTRATANTE, segundo as disposicées contidas na 
Lei Federal n° 8.665/1993 e demais normas pertinentes as licitac6es e contratos administrativos e 

subsidiariamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposicées de direito privado, 3m 
especial a Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor). 

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR TOTAL ESTIMADO 

4.1. O valor total deste Contrato 6 de R$ 251.352,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL 

TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS). conforme Planilha Orgamentaria, em anexo. 

4.2. No valor acima esto incluidos todas os custos diretos e indiretos, tributos, contribuicdé as. 

encargos socials, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administrag io, 
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 ORCAMENTARIA 

5.1. As despesas decorrentes desta licitagdao correrao a conta de recursos consignados na segu vie 
cotacao orcamentaria: 

16 — SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE : 
17 122 0011 2.016 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SAAE - SERVIGOS AUTONO! 10 
DE AGUA E ESGOTO 
33 90 30 00 - MATERIAL DE CONSUMO 

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, ate 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 a publicagao no Diario Oficial do Estado do Maranhao - 
DOE/MA. 

7.2. O prazo previsto no item anterior podera ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos com 
vistas a obtencao de precos e condicdes mais vantajosas para esta Autarquia, limitada a 60 

(sessenta) meses, conforme dispée 0 artigo 57, inciso Il, 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 materiais tenham sido entreques em perfeito estado: 

b) a CONTRATANTE tenha interesse na continuidade do fornecimento; 

¢) o valor deste Contrato permaneca economicamente vantajoso para a CONTRATANTE: e 

d) a CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorroga¢ao. 
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7.3. A prorrogacao do prazo de vigéncia deste Contrato devera ser formalizada por meio de Termo 
Aditivo 

7.4, A nao prorrogacao do prazo de vigéncia contratual por conveniéncia da CONTRATANTE nao 
gerara a CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenizacado 

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUGAO 

8.1. A CONTRATADA fica obrigada a iniciar a executar o objeto deste Contrato no prazo de ate 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 rescisdo e aplicagdéo das 
sancoes administrativas cabiveis. 

CLAUSULA DEZ ~- DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA 

10.1. Dentre outras atrinuig¢des decorrentes da celebracdo da contratacdo para o fornecimento dos 
materiais, a CONTRATADA, obriga-se a: 

2) Respeitar as normas e procedimento de controle interno, inclusive de acesso as dependéncias das 
unidades do SAAE — Servico Aut6nomo de Agua e Esgoto de Codo: 

a.1) Dentre outras atribuic6es decorrentes da celebracdo da contratacao, a CONTRATADA. obriga- 
sea 

a.2) Os materiais a serem fornecidos devem estar devidamente embalados, de forma a nao serem 
danificados durante a operacao de transporte e de carga e descarga. 

a.3) Ter as especificacdes técnicas em explicita conformidade com a qualidade preconizada em 

compéndios oficiais reconhecidos pela ABNT; 

a.4) Cumprir com os prazos de fornecimento determinados neste Termo de Referéncia; 

a.5) Submeter-se a fiscalizacao do SAAE - Servico Auténomo de Agua e Esgoto de Codd. 
através do setor competente. que acompanhara a entrega dos itens ofertados para verificagao da 

qualidade e quantidade, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a 
finalidade de garantir o exato cumprimento das condicées pactuadas: 

a.6) Responsabilizar-se por todas as providéncias € obrigagées estabelecidas nas legislagées 
especificas de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decarrentes do fornecimento 
dos gases. tais como saldarios, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuigées, indenizagdes € 

outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, 

a.7) Substituir os produtos recusados pelo SAAE — Servico Auténomo de Agua e Esgoto de Codo. 
no caso de defeitos/vicios, erro quanto ao produto solicitado. quantidade solicitada., 

a.8) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Setor Solicitante, abrigando-se a 

atender, de imediato, todas as reclamacdes a respeito da qualidade dos produtos, bem come 
providenciar a sua comprovacao, devendo arcar com as despesas resultantes. 

b) Proceder com a entrega dos produtos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados a partir do 
recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento: 

c) Utilizar todos os funcionarios e prepostos da CONTRATADA os equipamentos de seguranga 
individual-EP| necessarios e/ou equipamentos de protecao coletiva-EPC para execu¢ao de cada 

servico ou atividade, observando as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a 

salubridade € a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servi¢os;    
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d) Admitir funcionarios que possua capacidade fisica € qualificacao que os capacitem a executar os 
servicos inerentes deste Contrato: 

e) Substituir, a pedido da CONTRATANTE, o empregado ou preposto da empresa cuja conduta seja 
prejudicial ao bem andamento do servigo e/ou esteja em desacordo com as regras estabelecidas na 
execucao dos servicos, obrigando-se a CONTRATADA a cumprir a exigéncia no prazo maximo de 48 
(quarenta e oitey horas: 

f) Nao transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Termo de Referencia. sem 
previa autorizagao da CONTRATANTE., 

g) A contratada se responsabilizaraé por qualquer dano que venha causar a terceiros no 
desenvolvimento das atividades, bem como aos veiculos do Municipio. 

CLAUSULA ONZE - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE 

11.1. 0 SAAE - SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO, pessoa juridica de 
direito publico interno. por intermédio da, obriga-se a: 

a) Acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos por intermédio do Setor de Fiscalizagao de 
Contrato, 

b) Verificar os materiais em conformidade com as especificagées, quantidade, qualidade, prazos e 
demais condicSes estabelecidas neste Termo de Referéncia e na Proposta de Precos da 

CONTRATADA, 

c) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovado o fornecimento dos produtos: 

d) Notificar a CONTRATADA, para a substituiga€o dos produtos reprovados no recebimento 
provisorio, conforme Termo de Recusa: 

e) Notificar a CONTRATADA, para a substituigao dos produtos que apresentarem vicios redibitorios 
apos a assinatura do aieste que formalizar o recebimento definitivo, conforme Termo de Recusa, 

f) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA de acordo com a forma e prazo estabelecidos. 

observando as normas administrativas e financeiras em vigor: 

g) Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada aos produtos: 

h) Prestar as informagées e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA; 

i) Propor 2 aplicag&o das san¢gées administrativas e demais cominagdes legais pelo descumprimento 

das obrigacées assumidas pela CONTRATADA; 

J) Fiscalizar para que, durante a vigéncia do Contrato, sejam mantidas todas as condicédes de 
habilitagao € qualificagao exigidas na licita¢ao. 

CLAUSULA DOZE - DO PAGAMENTO 

12.1. Prazo de pagamento nado superior a 30 (trinta) dias consecutivos, contado a partir da data 
final do periodo de adimplemento de cada parcela, conforme dispde 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 apresentagao de Nota fiscal/Fatura, em 02 (duas) vias, atestada pelo 
Setor de Fiscaiizacdo de Contrato. acompanhada da. 

a) Copia do Contrato 

b) Copia da Nota de Empenho: 

ce) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Triputos Federais, Divida Ativa da Uniao’ 
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d) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto a Fazenda Estadual: ae aoe 

€) Certidao Negativa de Inscrig&o de Débitos na Divida Ativa. junto a Fazenda Estadual: i. , 

f) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto a Fazenda Municipal. 

g) Certidao Negativa de Inscrigao de Débitos na Divida Ativa, junto a Fazenda Municipal: Rubrics” 

h) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

1) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

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

12.3. Em caso de equivoco na Nota Fiscal. auséncia, validade expirada ou qualquer outra 
irreguiaridade identificada nos documentos indicados no item 12.1. o Setor de Fiscalizacao de 
Contrato ira notificar a CONTRATADA para apresentagdo de novo documento Nesta hipdtese. o 
prazo para pagamento iniciar-se-a apds a reapresentacao do documento, nao acarretando qualquer 

onus para a CONTRATANTE 

12.4. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, diretamente na Conta Corrente 
indicada pela CONTRATADA. 

12.5. A CONTRATANTE se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacao, os 
produtos nao tiverem sido fornecidos de acordo com as especificagées estabelecidas e aceitas. 

12.6. A CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas 

ou indenizacées devidas pela CONTRATADA. 

12.7. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagao 
qualquer obrigacao financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, pelo 
descumprimento das obrigacgées contratuais, sem que isso gere direito ao reajustamento do preco ou 

a atualizagao monetaria. 

12.8. Caso o 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 
obrigac6es contratuais, a CONTRATANTE fica sujeita ao pagamento do valor devido atualizado, até a 
data de sua liquidacao, observada a corregao monetaria 

CLAUSULA TREZE - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 

13.1. O descumprimento, total ou parcial. de qualquer das obriga¢gées 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 

13.2. 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 moratoria 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): 

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

13.3. Diante da inexecugao total ou parcial do Contrato, alem das multas aludidas no item anterior, a 

Administragado podera, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes san¢goes: 

a) adverténcia:; 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato; 
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c) suspensao temporaria de participagao em licitacgdo e impedimento de Contratar com a 
Aaminisiragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos: 

d)} declaragaéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagao perante a 
propria autoridade que aplicou a penalidade. 

13.4. As sangées previstas nas alineas “a”, “c” e “d” poderao ser aplicadas conjuntamente com a 
prevista na alinea “b” 

13.5. Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execucao do certame, nao mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execucgao da contratacao. comportar-se de modo inidéneo, fizer 

declara¢ao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficara impedida 
de licitar e contratar com o SAAE — Servico Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6, pelo prazo de 
ate 05 (cinco) anos. enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja 
promovida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo da 
aplicag¢ao das multas previstas neste item ¢ das demais cominagées legais. 

13.6. Cabera ao Setor de Fiscalizacao de Contrato. propor a aplicagdo das penalidades previstas 
mediante relatério circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposicao. 

13.7. Apos a aplicagdo de qualquer penalidade sera feita comunicagao escrita a CONTRATADA e 
publicagao 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. 

13.8. As multas dever€o ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis contados da data da 
notificagao, em conta bancaria a ser informada pelo CONTRATANTE. 

13.9. Os valores das multas poderao ser descontados dos pagamentos devidos pela Administracao 
ou cobrados diretamente da CONTRATADA. amigavel ou judicialmente. 

CLAUSULA QUARTOZE - DA RESCISAO 

14.1. A rescisao deste Contrato ocorrera nos termos dos artigos 79 e 80, da Lei Federal n 

8866/1993 

14.2. 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 

14.3. 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) ;udicialmente, nes termos da legisiacgao. 

14.4. Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme 0 caso, sera esta 

ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos 

pagamentos devidos pela execucgao do presente Contrato até a data da rescisao. 

14.5. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a retencao dos creditos 

decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuizos causados ao CONTRATANTE, alem das 

sancoes previstas neste instrumento. 

CLAUSULA QUINZE - DA PUBLICAGAO 

15.1. 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 

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

16.2. 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 sé 

Gerran 
fx 4, ‘3 % 

e*eito, perante 02 (duas) testemunhas que também as subscrevem. 

   
CODO/MA, 29 de MARGO de 2022. i 
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  Onomo de Agua e Esgoto de Codd 
SSIS PAIVA BRITO 

Contratante 

KEE BEE 
_” IRRIMAR AMBIENTAL SERVIGOS LTDA 

, VICTTOR PUTRA MENDES 
ontratado 

Diretor Geral do SAAE 

FR     

_TESTEMUNHAS: oo | 

Nome: GIDBOMW NVOSR Cartes Nome Daeng Rogue) 0. oa 
cPF: ARN AR US OK oP: 36 ADF YLT -36 _| 
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C.N.P. J n? 06.109.789/0001-08 Me DO 
Fone: (99) 3661-1296 Toone yams 

—— ey 

ANEXO | ee 
PLANILHA ORGAMENTARIA 
  

DISCRIMINAGAO uno _| QUANT. | VALOR UNIT. VALOR TOTAL 
! I 

      ACIDO TRICLOROISOCIANURICO, EM TABLETES | | | | 
DE 200 GRAMAS CONTENDO 90% DE TEOR DE) | | 

“CLORO ATIVO INCLUINDO COMODATO DE 40 | 
‘CLORADORES COM CAPACIDADE MINIMA DE KG 
3.0 KG E PRESSAO DE TRABALHO MAXIMA 

_ADMISSIVEL DE 10 KG/CM?. COTA PRINCIPAL 
“| ACIDO TRICLOROISOCIANURICO, EM TABLETES | 

DE 200 GRAMAS CONTENDO 90% DE TEOR DE | | 
CLORO ATIVO INCLUINDO COMODATO DE 40 i | | 
|CLORADORES COM CAPACIDADE MINIMA DE 8 | sé | 6850 61.6500 
(3,0 KG E PRESSAO DE TRABALHO MAXIMA 
| ADMISSIVEL DE 1¢ KG/CM’. COTA RESERVADA 
PARA ME e EPP | 

| : | 6850 | 184.950,00 

  

    

[DICLOROISOCIANURATO DE SODIO (ATIVO) | 
GRANULADO, COM NO MINIMO 42% PIP, | 

  

|REGISTRADO NA ANVISA E EMBALADO EM KG = 60 = 79,20 4.752,00 
BALDES DE 10 KG NO MAXIMO : | L | : 
VALOR TOTAL | | | 251.352,00 
    

  

 


