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Contrato n° 27/2022 

Processo Administrativo n° 13/2022 

Contrato de fornecimento, que entre si celebram o SAAE — SERVICO AUTONOMO DE AGUA E 

ESGOTO DE CODO, e a empresa A P BRANCO DA SILVA —- ME, 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, 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 A. P. BRANCO DA SILVA —- ME, pessoa juridica de 
direito privado, inscrita no CNPJ n° 07.178.993/0001-35, estabelecida na Rua Joao Muniz Bayma, n° 

1708-A, Centro, Cod6 — MA, representada pelo Sr. Anténio Paulo Branco da Silva, portador do RG 

n° 378337947 e CPF n° 842.377.913-00, doravante denominada CONTRATADA, celebram o 
presente Contrato de AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
ADMINISTRATIVAS DO SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO, decorrente do 
Pregao Presencial n° 13/2022-CPL, formalizado nos autos do Processo Administrativo n° 
13/2022, 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 pertinentes a espécie, mediante as seguintes clausulas e condicées: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem por objeto AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS 
cake ADMINISTRATIVAS DO SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE 
CODO/MA. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULACAO 

2.1. 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente Contrato e aos 
documentos adiante enumerados, colacionados ao Processo Administrativo n° 13/2022 e que sao 

partes integrantes deste instrumento, independente de transcri¢ao: 

a) Termo de Referéncia: 

b) Pregao Presencial n° 13/2022-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) Constituigdo 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 alteragédes posteriores; 

¢) 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 Federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015; 

g) Edital do Pregao Presencial e seus anexos; 
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h) Instrugao Normativa n° 005/2014-SLTI/MPOG, enquanto parametro de boa pratica; 

i) demais normas reguiamentares 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 interpretacdo, integracdo, aplicagao ou em casos de divergéncia entre as disposigées deste 
Contrato e as disposicdes dos documentos que o integram, devera prevalecer o conteudo das 
clausulas contratuais. 

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

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

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR TOTAL ESTIMADO 

4.1.0 valor total deste Contrato é de R$ 189.695,00 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL 

SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), conforme Planilha Orgamentaria, em anexo. 

4.2. No valor acima est&o incluidos todas os custos diretos e indiretos, tributos, contribuigées, 
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 licitagéo correraéo 4 conta de recursos consignados na seguinte 
dotagao orgamentaria: 

16 — SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE ; 
17 122 0011 2.016 — MANUTENGAO E FUNCIONAMENTO DO SAAE - MANUTENGAO DAS 
ATIVIDADES DO SAAE 
33 90 30 00 - MATERIAL DE CONSUMO 

CLAUSULA SEXTA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES 

6.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicées contratuais, os acréscimos ou 

supressées que se fizerem necessarios ao quantitativo do objeto contratado, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato, de acordo ccm 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 4 obtengao de precos e condicées mais vantajosas para esta Autarquia, limitada a 60 
(sessenta) meses, conforme dispée o 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 entregues em perfeito estado; 

b) a CONTRATANTE tenha interesse na continuidade do fornecimento; 

¢) o valor deste Contrato permanega economicamente vantajoso para a CONTRATANTE; e 
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d) a CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogacgao. 

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

Aditivo. 

7.4. A nao prorrogagao do prazo de vigéncia contratual por conveniéncia da CONTRATANTE nao 
gerara A CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenizagao. 

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUGAO 

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 
sancgdes administrativas cabiveis. 

CLAUSULA DEZ — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

10.1. Dentre outras atribuigdes decorrentes da celebracdo da contratagéo para o fornecimento dos 

materiais, a CONTRATADA, obriga-se a: 

a) Respeitar as normas e procedimento de controle interno, inclusive de acesso as dependéncias das 
unidades do SAAE — Servico Aut6nomo de Agua e Esgoto de Cod6; 

a.1) Dentre outras atribuicdes decorrentes da celebragao da contratagao, a CONTRATADA, obriga- 
se a: 

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

a.3) Ter as especificagées 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 fiscalizacdo do SAAE - Servico Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6, 
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 condi¢ées pactuadas; 

a.6) Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagées estabelecidas nas legislagées 

especificas de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do fornecimento 

dos gases, tais como salarios, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribui¢ées, indenizagées e 

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

a.7) Substituir os produtos recusados pelo SAAE — Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6, 
no caso de defeitos/vicios, erro quanto ao produto solicitado, quantidade solicitada; 

a.8) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Setor Solicitante, obrigando-se a 
atender, de imediato, todas as reclamacées a respeito da qualidade dos produtos, bem como 
providenciar a sua comprovagao, 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 execugao de cada 
servico ou atividade, observando as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a 
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos; 
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d) Admitir funcionarios que possua capacidade fisica e qualificagaéo 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 bom andamento do servico e/ou esteja em desacordo com as regras estabelecidas na 
execugao dos servicgos, obrigando-se a CONTRATADA a cumprir a exigéncia no prazo maximo de 48 
(quarenta e oito) horas; 

f) Nao transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Termo de Referencia, sem 
prévia autorizagdo 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. O SAAE - SERVICO 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 especificagdes, quantidade, qualidade, prazos e 
demais condigé6es 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 substituicfo dos produtos reprovados no recebimento 
provisério, conforme Termo de Recusa; 

e) Notificar a CONTRATADA, para a substituigao dos produtos que apresentarem vicios redibitérios 

apos a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, conforme Termo de Recusa; 

f) Efetuar os pagamentos &4 CONTRATADA de acordo com a forma e prazo estabelecidos, 

observando as normas administrativas e financeiras em vigor: 

g) Comunicar 4a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada aos produtos; 

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

i) Propor a aplicag&o das sangées administrativas e demais cominagées legais pelo descumprimento 
das obrigagédes assumidas pela CONTRATADA; 

j) Fiscalizar para que, durante a vigéncia do Contrato, sejam mantidas todas as condigdes de 
habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao. 

CLAUSULA DOZE - DO PAGAMENTO 

12.1. Prazo de pagamento n&o superior a 30 (trinta) dias consecutivos, contado a partir da data 
final do periodo de adimplemento de cada parcela, conforme disp5e o artigo 40, alinea “a”, da Lei 
Federal n° 8.666/1993, através de depésito bancario, na conta corrente da CONTRATADA, por meio 

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

a) Cépia do Contrato; 

b) Copia da Nota de Empenho; 

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

d) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto a Fazenda Estadual; 
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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 so 
efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também as subscrevem. 

CODO/MA, 11 de ABRIL de 2022. 

  

  

  

ANTONIO PAUL® BRANCO DA SILVA 
Contratado 

A NoPauLp DA SILVA —- ME 

  

  

  

  

TESTEMUNHAS: | 

Nome-( yn Mor HK, Cowden Penn: Nerrcung Qaguel th p) (hp. 
cpr: 44h, AX, KUS~Ou cPF: 036. 384. 443-B       
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ANEXO| 
PLANILHA ORGAMENTARIA 

   Formulario continuo, para impressdo de duas 
faturas, formato 210 x 297mm em apergaminhado 
75g, 4x4 cores, acabamento em impressao offset, MIL 500 R$ 227,00 R$ 113.500,00 

serrilha todas as vias, schrinck 
Formulario continuo, para impressdo de 
contracheque, dois por formulario, formato 210 x 

2 297mm em apergaminhado 75g, a_car.| MIL 15 R$ 213,00 R$ 3.195,00 
Acabamento em impressao offset, serrilha, todas 

as vias, schrinck 

Formulario continuo, para impressao de aviso de 
débito, dois por formulario, formato 210 x 297mm 

* 3 em apergaminhado 75g, a car. Acabamento em mil 200 Fet6,00 Be E0000 
impressao offset, serrilha, todas as vias, schrinck 

12 Adesivo sinalizadores impress4o digital M? 50 R$ 120,00 R$ 6.000,00 

Blocos de requisicdo e notificagao, 100 folhas 
13 papel ap 75 g, tamanho 16 x 21. UND 500 R$ 26,00 R$ 13.000,00 

  

  

  

  

          
  

VALOR TOTAL R$ 189.695,00       
  

 


