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       CONTRATO CRMV – MA Nº 04/2020 

 
Contrato de prestação de serviços de capina, roçagem, 
poda de árvores, recolhimento e destinação de 
entulho e resíduos que celebram entre si CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO MARANHÃO 
e H.R ENGENHARIA, mediante cláusulas e condições a 
seguir convencionadas: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – PREÂMBULO  

 

1.1. CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO MARANHÃO, com 
sede na Rua Astolfo Marques, nº 57 – Apeadouro. CEP: 65036-070. São Luís – MA, inscrito no 
CNPJ sob o nº 07.059.025/0001-00, neste ato representado por sua Presidente, FRANCISCA 
NEIDE COSTA, médica veterinária, registrada no CRMV-MA nº 0539 VP e no CPF sob o nº 
252.033.983-72. 
 
1.2. CONTRATADA: H.R ENGENHARIA, com endereço na Av. Tiradentes, nº 06-A, Bairro: São 
Bernardo– São Luís - MA, devidamente inscrito no CNPJ nº 29.260.218/0001-67, neste ato 
representado por seu sócio administrador, o Sr. José Derivaldo da Silva Júnior, portador do CPF 
nº 763.715.492-00 e do RG nº 0427767120115 SESPMA. 
 

1.3. FUNDAMENTO LEGAL 

 

 Lei 8.666/93 e suas alterações, que regulamentam o art. 37, inciso XXI da Constituição 

Federal de 1988; 

 Ato de autorização para lavratura do Contrato pela Presidente do CRMV/MA; 

 Autos do Processo Administrativo CRMV/MA nº 280/2020.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO  

 

2.1. O presente contrato tem como objeto à contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de capina, roçagem, poda de árvores, recolhimento e destinação de 
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entulho e resíduos, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às 

necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão – CRMV/MA 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR E ESPECIFICAÇÃO 

 

3.1. Dá-se como valor global para o presente contrato a importância de R$ 3.840,00 (três mil, 

oitocentos e quarenta reais), 

 

3.1.1. Os valores unitários e especificações do serviço para efeito de pagamento constam no 

demonstrativo abaixo:  

 

Item Descrição do Item 
Quantidade estimada 

anualmente 
Valor 

unitário do 
serviço  

Valor Total  

1 

Serviço de Capina, 

Roçagem de 

aproximadamente 60 

m², com poda de 

árvores da área 

externa do CRMVMA 

e respectiva retirada e 

destinação de 

resíduos e entulhos. 

Até 3 (Três) serviços de 
capina, roçagem com 
poda de árvores, retirada 
e destinação de entulhos  
e resíduos no período de 
12 (doze) meses. 

 

 

 

 

R$ 1.280,00 

 

 

 

 

R$3.840,00 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

4.1. O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
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atualizado do contrato, limitado a R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), nos moldes 

do art. 65, §1º da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 

5.1. O pagamento unitário de cada solicitação do objeto será realizado ao término de sua 

execução, em parcela única, estando condicionada à apresentação da nota fiscal, fatura ou 

boleto correspondente e o seu recebimento dar-se-á através do pagamento do referido boleto 

bancário e/ou transferência bancária a conta de titularidade do CONTRATADO, cujos dados são: 

Banco do Brasil. Agência: 2954-8. Conta-Corrente: 58.580-7. 

 

5.2. O crédito acontecerá no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a conferência e aceite da 

nota fiscal/fatura/boleto correspondente, tudo de acordo com as demais exigências 

administrativas em vigor, incluindo outros documentos fiscais que poderão ser exigidos pelo 

CONTRATANTE. 

 

5.3. Os preços são fixos e irreajustáveis, podendo ser revistos quando comprovadas as 

situações descritas no art. 65, inciso I, alínea “b”, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

6.1. As despesas do presente contrato correrão a conta dos recursos previstos no orçamento 

alocado na dotação orçamentária de nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e 

Conservação - PJ. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO, PRORROGAÇÃO E RESCISÃO ANTECIPADA 

 

7.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. 
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7.2. O presente contrato não poderá ser renovado, sob pena de caracterizar fracionamento 

ilegal de despesas. 

 

7.3. A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o contrato, nas hipóteses previstas 

na Lei n° 8.666/93. 

 

7.4. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe à 

contratada direito a qualquer indenização. 

 

CLÁUSULA OITAVA – EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

8.1. O CONTRATADO se compromete a fornecer os serviços, sob o regime de empreitada 

unitária, ao CONTRATANTE, dentro dos adequados padrões de qualidade, confiabilidade e 

validade. 

 

8.2. O serviço deverá ser efetuado pelo CONTRATADO na sede do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES  

 

9.1. São responsabilidades do CONTRATANTE: 

 

I. A observância das determinações legais, sendo em especial a da Lei 8.666/93  

II. Acompanhar, fiscalizar a execução do contrato e as características do objeto, através de 

um servidor designado, fazendo as anotações e registros de todas as ocorrências, 

conforme as diretrizes deste Termo de Referência e legislação vigente; 

III. Avaliar provisoriamente a prestação do serviço verificando minuciosamente, no prazo 

fixado, a conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na 

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
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IV. Atestar a nota fiscal/fatura correspondente; 

V. Notificar a CONTRATADA sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na 

prestação dos serviços, para que sejam adotadas as medidas cabíveis; 

VI. Cumprir e exigir o cumprimento do disposto nas cláusulas do contrato podendo aplicar as 

penalidades nele previstas, pelo descumprimento das obrigações contratuais ou execução 

insatisfatória dos serviços;  

VII. Prestar os esclarecimentos e as informações solicitados pela CONTRATADA, atinentes ao 

objeto do Termo de Referência; 

VIII. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais; 

IX. Rejeitar a prestação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, por terceiros sem 

autorização; 

X. Pagar o valor ajustado no prazo estabelecido na nota de empenho; 

XI. Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço que for executado fora das especificações 

contidas no Termo de Referência;  

XII. Zelar pelo cumprimento dos padrões definidos entre as partes. 

 

9.2. São responsabilidades do CONTRATADO: 

 

I. A observância das determinações legais, sendo em especial a da Lei 8.666/93 

II. Atender o objeto de acordo com as especificações do Termo de Referência e deste 

contrato;  

III. Atender a ordem de serviço, em até 24 horas, e a data apontada pelo CRMV/MA para 

início da execução, bem como concluir a execução da ordem de serviço em até 5 (cinco) 

dias úteis contados do dia de seu início. 

IV. Fornecer os materiais para prestação do serviço nas condições e prazo estipulado na 

proposta enviada por este e de acordo com o estabelecido neste contrato; 
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V. Realizar todo o processo logístico de retirada de entulho e resíduos decorrente do serviço 

de capina, roçagem e poda de árvores da sede do CONTRATANTE, dando destinação 

ambientalmente adequada a eles e sem alterar os preços constantes na proposta 

oferecida e constantes neste contrato; 

VI. Celebrar contrato após a homologação do certame, em até 3 (três) dias úteis, sob pena 

de desclassificação e penalidades previstas no termo de referência e neste contrato. 

VII. Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações 

decorrentes da inobservância da legislação em vigor; 

VIII. Atender os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais; 

IX. Assumir quaisquer despesas referentes à: impostos, taxas e contribuições sociais, 

obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, obrigações trabalhistas, tarifas, seguros, 

responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o 

objeto do Termo de Referência e deste contrato; 

X. Manter sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto 

contratado ressalvado os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos 

entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 

03 (três) dias úteis; 

XI. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE; 

XII. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

XIII. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, responsabilizando-

se, em qualquer caso, única e exclusivamente a CONTRATADA por todos os serviços; 

XIV. Os seus empregados, tanto que estes não terão nenhum vínculo com o CONTRATANTE, 

ficando sob a inteira responsabilidade da CONTRATADA os pagamentos e os ônus 

relativos a taxas, tributos, contribuições sociais, indenização trabalhista, vale transporte, 
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vale refeição e outros encargos previstos em lei, incidentes ou decorrentes deste 

Contrato; 

XV. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação; 

XVI. Responder pelos danos causados culposa ou dolosamente ao CRMV/MA ou a terceiros, 

não se eximindo ou transferindo a sua responsabilidade ao CONTRATANTE, desde que 

fique comprovada sua responsabilidade, de acordo com o artigo 70 da lei nº. 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DEZ – DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1. A fiscalização do cumprimento do contrato será exercida pela Secretária Geral do 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Maranhão, Sra. Ana Fabíola Linhares 

Fontenele (CRMV/MA Nº 9012 VP), que atuará como fiscal de contrato a quem competirá 

dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e apontará as deficiências 

verificadas, se houver, as quais deverão ser sanadas pelo CONTRATADO, devendo este proceder 

às correções e aperfeiçoamento dos serviços prestados. 

 

10.2. A fiscalização pelo CONTRATANTE não exime o CONTRATADO, na forma da lei, da fiel 

execução do objeto contratado, ficando sob a responsabilidade da última todas as despesas 

diretas e indiretas cabíveis. 

 

CLÁUSULA ONZE – DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL E PENALIDADES 

 

11.1. A inexecução total ou parcial do contrato pelo CONTRATADO terá procedimentos e 

consequências, assim como as hipóteses de rescisão, na forma estabelecida na Seção V – Da 

Inexecução e da Rescisão dos Contratos – Capítulo III, da Lei 8.666/93. 
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11.1.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato pelo CONTRATADO, fica estabelecida a 

possibilidade de aplicação das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 (advertência, multa, 

impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade), devendo a multa 

corresponder ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor global/total do contrato, se a 

inexecução for total, e 10% (dez por cento) do valor global/total do contrato, se parcial, que 

ainda poderá ser exigida em conjunto com as demais penalidades. 

 

11.2. As multas serão recolhidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da notificação 

oficial e poderão, após regular processo administrativo, ser descontadas do pagamento 

eventualmente devido à CONTRATADA ou cobradas judicialmente. 

 

11.3 Desde que devidamente justificado pelo CONTRATADO e aceito pela Administração do 

CONTRATANTE, ou reconhecida força maior, as penalidades poderão deixar de ser aplicadas. 

 

11.4 Na ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo 

CRMV/MA, o valor devido será acrescido de atualização financeira e juros de mora até a data 

do efetivo pagamento, estes últimos calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% 

(seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: I=(TX/100)365 e EM = I x N 

x VP, onde  I = Índice de atualização financeira; TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento e; VP = Valor da parcela em atraso. 

 

CLÁUSULA DOZE – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1. Os casos omissos porventura existentes no presente instrumento serão sanados em 

comum acordo entre as partes, mediante Termo de Aditamento Contratual. 

 

12.2. Fica eleito o foro da Justiça Federal de São Luís – MA para dirimir os conflitos decorrentes 

do presente contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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12.3. E, para firmeza e como prova de assim haverem contratado, fizeram este instrumento 

particular, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes contratantes na 

presença das testemunhas abaixo, a tudo presentes. 

São Luís – MA, 23 de abril de 2020 
 

 

 

_______________________________________________________________ 
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO MARANHÃO 

Med. Vet. Dra. Francisca Neide Costa – CRMV MA 0539 
CONTRATANTE 

 

 

_______________________________________________________________ 
H.R ENGENHARIA 

CNPJ: 29.260.218/0001-67 
CONTRATADO 

 

TESTEMUNHAS: 

NOME: ______________________________   NOME: ______________________________ 

CPF: ________________________________   CPF: ________________________________ 
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