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ANEXO II
PROCESSO ADMINISTRATTVO NO 

- 

CPL- PMSB/MA
Contrato no / - CPL- PMSB/MÁ

CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL QUE
ENTRE SI FAZEM, DE UM TÁDO, A PREFEITURÁ
MUNICIPÁL DE SÀO BERNARDO/MA E DO
OLITRO TÁDO A EVPRESA ,,,,,.....,.,..,,

A PREFEITURÁ MUNICIPÁL DE SÀO BERNÁRDO, Pessoa JurÍdica de Direiro
Público Intemo, inscrita no CNPJ r0 06.125.189/0001-88, com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 861
Centro - Sào Bemardo-Ma, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada por,

, .esidente e domiciliado na cidade _, no
uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes para ce]ebrar com a empresa xxlLrí'<,'<.Lxxxtrlreo(xx,
sediada na x,<-rxxxru<-r-'Lx inscÍta no C\PJ no xxxxxxxxxx e inscrição estadual n0 rxxxxxxxxxxxr., neste
ato representada pelo seu rxxxxrx, xxxxxx (a), xxxx»ct (a),xxxrrrxr, residente e domiciliado na
x)alxxxxlolLLx, MunicÍpio de xxxxxxxxx, inscrito no CPF no xx-rcxrcrpcx, Carteira de Identidade RG
no)LxxrLxx)L!.xx, doravante denominada CONTRATADA, têm enne si justo e pactuado, nos termos
contidos na proposta objeto da TOMADA DE PREÇO no 003/2019, e PROCESSO ADMI\ISTRATIVO No

201903004 que se regerá pela Lei n.o 8.666/91, mediante as cláusulas e condiçôes seguintes:

CIÁUSUÁ PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO
ADMINISTRATrVO No 201903004-CPL-PMSB, tendo por objeto os sen'iços de para Implanuçào de
uma Praça da Juventude na Sede do municÍpio de Sào Bernardo/\4A lntegram o presente conüato,
independentemente de transcrição, o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforrne preceituar o

artigo 55 inciso XI de vinculaçào ao edital de licitaçào ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao con\ite e a

proposta do licitante vencedor.

CIÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O Valor total pela aquisiçào do objeto contraüal é de ................(...... . ), qr. inclui os tributos,
encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do conuato.

CIÁUSUIÁ TERCEIRÁ - DOS RECURSOS FINANCEIROS
Ás despesas decorrentes da contrutaçào da presente licitação corleráo por conta de

Recursos Governo Federal - Proposta/Ano - 046968/12.
Dotação Orçamentária:
02.005. 15.451.0780.t.006
CONSTRUÇÀO, AMPLIAÇÀO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES EJARDINS
449051.00 - Obras e Instalações

CTÁSUIA QUARTA - DOS ACRÉSIMOS E SUPRESSOES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçÕes contratu.rrs. os acrescimos ou supressôes
que se fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25% (únte e cinco) por
cento do valor inicial atualLado do contrato. em ob,servância ao art. 65 § lo da Lei I 666/91.

CTÁUSUIÁ QUINTA - Do PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente contrato enftará em ügor na data de sua assinatun e findar-se-á no dia / I
podendo ser prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Adirivo, conforme artigo
57, inciso I, da Lei n§ 8.666/93, e suas alteraçôes.

crÁlrsurÁ sExTA - DA FrscArÁZA.ÇÀo
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A fiscalização do Contrato será efetuada pelo servidor que poderá a qualquer tempo,
determinar o que for necessário à regularizaçâo da folta do fornecimento obsenando, bem como propor a
aplicação das penalidades previstas deste insúumenrc.

CúUSUTÁ SÉTIMA - Do PAGAMENTo
O pagamento será efetuado após cada mediçào e apresentaçâo da Nota fiscal e planilha da medição
correslxxdente aos serviços já executados a Nota Fiscal deve esul deüdamente atestada pelo Setor
Competente e será efetivado no prazo de até l0 (trinta) dias contados da data do aresto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADÁ, medianre
transferência bancaria em conta corrente da CONTRATADA sob o n" , Agência _ do Banco _,
uma vez satisfeitas as condiçôes estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualqucr erlo ou omissâo ocorrida na documentação fiscal será motivo de
correçào por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensào do prazo de pagamento até que
o problema seja definitivamente sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO A cada pagamento realizado, a CONTRÁTADA deverá comprovar sua
regularizaÇão fisca] e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Sen,iço - FGTS. Tal
comprcvaçâo será feita mediante aprcsentaçào de Certidio negativa de debito - CND. Bem como, manrer
conforme artigo 55 inciso Xlll da obrigaçio da contratada de manter, durante toda execuçào do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habilitaçno e qualificaçào
exigidas na licitaçào.

PARÁGRAFO OUARTO - A CONTRÁTANTE nào pagará juros de rnora por atraso no pagamento,
cobrado através de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou
descumprimento de LondiÇões contrarias

CIÁUSULA OTTAVA - DO REAIUSTE
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua ügência, se houver aumento
autorizado pelo governo Federal.

CLÁIISTIIÁ NONA - D,{S OBRIGACÕES DA CONTRATANTE
A CONTRÁTANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execuçào do conrrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administrâçào que será responsável
pelo acompanhamento e fiscalÉação da execução do objeto do presente contrato. Ao
servidor designado, compete encre outras ob gaçôes, verificar a qualidade, inviolabilidade
das embalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotando em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas a execução do contrato determinando o que for
necessáfio a regularização das faltas ou defeitos observadosl
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Maximo de presteza, mediante solicitação escrita
da CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duüdas e orienta-la em todos os

casos omissos,
d) As decisoes e proüdencias que ultrapassarem as competências, do representante
deverào ser solicitadas, a seus superiores em tempo habil para adoção das medidas

convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 71, ilciso II, alÍneas a e b da Lei
8.666/91.

CTÁUSTIL{ DÉCIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTL{TAI)A
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessào ou transferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou
Ordem de Fornecimento e cronogramâ de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de
Ádministraçâo, em estrita observância a sua proposta e ao Anexo Vl, observando a

qualidade.
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c) Manter preposto com anuência da Admi straçào Municipal na localidade da prestaçào
do serviço para represenú-lo na execução do contrato e prestar esclarecimentos
necessários ao servidor designado para acompanhar e fiscaljzar a execução do
fornecimento. e a Secretaria Municipal de Administraçào, quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente adminisüativo, compreendido entre 08:00 h as 16:00
como sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a
sexta-feirai
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente conrrato e de
seus documentos integrantes, com ob,serváncia dos requisitos, bem como da legislação em
vigor para perfeita execuçào do contrato,

Q Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato
respondendo pelos encargos trabalhistas, preüdenciários, e comerciais resultantes da
execução do contrato e outros correspondentes,
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçào do concrato não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade em face da fiscalizaçào ou acompanhamento eferuado pela Secretaria
Municipal de Adminisraçâo;
h) Reparar, cofiigir ou sub,stituir, as suas exp€nsas, no total ou em pate, o objeto deste
contrato em que se verificarem úcios, defeitos ou incorreçÕes resultantes da execuçào.

CLÁSI]LA DÉCIMA PRI\{EIP,{ - DAS PE\ALIDADES
O descumprimento, totàl ou parcial, por parte da CONTRA.TADÁ, de qualquer das obrigações ora
estabelecidas, sujeitará a CONTRÁTADA as sançôes preüstas na Lei Federal n! 8.666/93, aplicando nos
artigos 8l a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO O atraso injustificado no cumpdmenro do objeto deste Conrraro sujeitará a

CONTRÁTADA, à multa de mora correspondente a 0,3% (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do
fornecimento, até o limite de lO% (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da mulu indicada no parágrafo ânrerior, a CO\TR{TA\TE poderá,
garantida a préúa defesa, aplicar à CONTRÁTADA, na hipótese de inexecuçâo total ou parcial do ConÍato,
as seguintes sanções:

a) Advenência;
b) Multa de l0 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensào temporária de particjpação em licitação e impedimento de contratar
com a adminisüaçào, por prazo nâo superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Ádministração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçào
e) As sançôes preüstas nas alineâs'a",'c" e'd" podendo ser aplicadas conjuntamente
com a preüsta na alinea "b".

PARÁGRÁFO TERCEIRO Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à

CONTRÁTADÁ e publicada no jornal Oficial do Estado, constando o fundamento legal, excluídas os casos

de aplicaçào das penalidades de advertências e multa de mora.

CTASUIÁ DECIMA SEGUNDA - DA RESCISÀO
A inexecução total ou parcial desle conErato enseja a sua rescisão, com as conseqüências conüaruais € as

preüstas em lei.
Constituem motivos para a rescisâo deste Contrato:

a) - o nào cumpúmento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou pmzosi
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, eslxcificaçôes, projetos e

prazos;
c) - a lenridão do seu cumprimento, levando a CONTRATÁNTE a comprovar a

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;
d) - o atraso injustificado no inicio da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisaçao do fornecimento, sem justa causa e préüa comunicaçào d

CONTRATANTE;

)
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f) - a subcontratâção total ou parcial do seu objeto, a associaçào da CONTRATADÁ
com ouÍem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisào ou
incorporação não admitidas no edital e no contrato,
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissào
designada para acompanhar e fiscaljzar a sua execução, assim como as Secretaria
Municipal de Secretaía Municipal de Adminisrração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, aflotÀdas na forma do s lo do
art. 67 desta Lei Federal no 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissoluçào da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) , a alteração social ou a modificação da finalidade ou da esrrutura da
CONTR-{TÁDA, que prejudique a execução do contratoi
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado a CONTRÁTANTE e exaradas no processo adrninistrativo a que se

refere o conrrato:
m) - a supressão, por parte da CO\-IRATANTE, compras, acarretando modificaçào
do valor inicial do contrato além do limjte permirido no § l! do art. 65 desta leil
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensôes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento ob gatório de indenizaçôes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilüações e mobilizaçôes e outras previstas, assegurado a
CONTRÁTADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumpírnento das
obrigaçõ€s assumidas até que seja nonnalizada a situaçào,
o) - o atraso supe or a 90 (noventa) dias dos pagamentos deüdos pela
CONTRATANE decorrentes dos fornecimentos já recebidos salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbaçâo da ordem interna ou guerra, assegurado a
CONTRATADA o direito de optar pela susp€nsão do cumprimento de suas
obrigaçôes até que seja normalizada a situaçào,

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisào contratual seráo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisào deste Contàto poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumetados
nas alÍneas 'a a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitaçào,
desde que haja conveniência para a CO§TRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CL{SUTA DÉCIMA TERCEIRÁ - DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverào ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias,
pârte integrante deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO O objero do conrraro será recebido conforrne Cláusula Décima, sendo que os

serviços que nào satisfÉerem as condições citadás na prolrcsta e no edital serào recusados e colocados a

disposiçao da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entr€ as pdrtes;

PARÁGRAFO SEGUNDO Á crirério da Pre[eirura Municrpal de SÃO BERNARDO poderá ser concedido
novo prazo para recebimento dos serviços rejeitado. Oco[endo a rejeição pela 2r vez, o conrrato poderá ser
rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularÉar no prâzo MÀximo de 15 (quinze) dias
corridos, sob o risco de incidir nas penalidades previstas no Art. 87 da tti n' 8.666/93;

CtTiSUIÁ DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇoES
Este conüato podeÉ ser alterado, com as deúdas justificativas, no caso preüsto no art. da Lei n' 8.666/91.

P
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I ]I-A DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICACÀo
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, conudos da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a

publicaçào emresumo, do presente Contrato.

CITiUSUIÁ SÉTIMÁ - DO FoRo
O foro da Cornarca de SÀO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúüdas ou
pendências resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento
lawado em 3 (tres) vias de igual teor e forma, assinado pela partes e testemunhas abalro

SAO BERNARDO(MA), de cle

CON-TRATA\TI: CO§TR.ATADA

TESTEMU].IHAS

CPF

tÀ

CPF
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TOMADA DE PREÇO No 003/2019
ANEXO NI

DECLARAÇAO DE VISTORIA

Declaramos para fins de participaçào na Licitaçào TOMADA DE PREÇO no

003/20l9junto a PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SÁO BÉRNARDO/MA- que a

ernprcsa............ ......... representada pelo Sr(a). ....portador do RG
n0................ ...... .. efetuou vistoria na unidade onde deverá ser Implantaçào de uma Praça da

Juventude na Sede do municipio de Sào Bemardo/MA, conforme especificaçôes constantes do
'ANEXO I - Termo de Relerêncid { PLA\ILHA ORCAVT\TARIA)- do Edital-o qual deu origem a

TOMADA DE PREÇO, Os serviços serão realizados na Sede do Municipio de SAO BERNARDO'MA,
temos conhecimento das peculiaridades da regiào, pam aferiçào das condiçôes Écnlcas e operâcionâis,
quanridades, equipamentos e técnicas necessários a perfeito e integral desenvolvimento/execução da obra
e/'ou serviços e previu, na planilha orçamentária apresentada, todos os custos inerentes à execuçào do

Municlpio, (dia, mês e ano)

Obs.: Este atestado deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante, para assinatura do Senidor
responsável

objeto deste Ediul

Ássinatura e nome do representante legal da empresa
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ANEXO IV

DECIÁRAÇÀO DE INÊXISTÊNCLA DE FATO
IVPEDTTTVo DA HABILTTAÇÀo

TOMÁDA DE PREÇO na 00j/2019 CPL

A Empresa... ........... ..,CNPJ No ................, sediada
(endereço completo), . , d.clara, sob as penas dâ Lei, nos termos do § 20 do art

32, da Lei n.8.666/91, que até a presente data inexistem fatos imp€ditivos para sua habilitaçào no
presente processo licitatório TOMADA DE PREÇO n0 001/2019, e que contra ela não existe nenhum
pedido de insolvência/falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Local e Data

(assinatura do responsável pela empresa)
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ANEXO V

CAII-fA CRhl)E\CIAI-

À
Prefeitura Vunicipal de SÀO BERNARDO
Atc Comissão PermÀnente de Ucitaçào - CPL
TOMADA DE PREÇO no 003/2019- CPL

Na qualidade de representante legal da empresa
inscrito no CNPJ sob o no _,credenciamos o Sr (A) porudo da RG
no _ e do CPF no _, para nos representar na licitaçào em referência, com poder
para formular ofertas, lances de preços, recorrer, renunciar a recurcos e puticar todos os demais atos
pertinentes âo certame em nome da representada.

Local c Data

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO \TI

DECTARAÇÀO DE ENQLTADRÁMENTO COMO MICROEMPRESA
OII EMPRESA DE PEQTIENO PORTE

A empresa ................. ...., signatária, inscrita no CNPJ sob o
n.o ........................., sediada na........................(endereço completo)..................., por intermédio de seu
representante legal, o Sr. (r) . . portâdor do Documento de Identidade no

.......................... ... e do CPF no ............... .............. .. DECLARA, para os fins do disposto no subitem ...... ..... do
edital, do TOMADA DE PREÇO no 003/2019, sob as sanções adminisoaüvas cabíveis e sob as penas da
Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

I. ( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do an. 3o tla I'ei Complementar no l2f , de 14/1212O06;

II. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. lo da Iri Complementar no

l2l. de 1411212006.

Declara, ainda, que a empresa está excluÍda das vedações constantes do § 40

do art. 3a da Lei Compiementar no 121, de 14 de dezembro de 2006.

Local e Data

Assinatura do Representante Lcgal

OBS

l) Assinalar com um'X' a condição da empresa

2) 2) Esta declaração deverá ser entregue à Comlssào, após a abertura da sessào, antes e

separadamente dos envelopes (Habilitação e Proposta de Preços) exigidos nesta licitaçào, pelas

empresas que pretenderem se beneficiar nestà ]icitação do regime diferenciado e favorecido
previsto na Lei Complemenur na t2312006.

I

I
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Prezados Senhores,

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, que não irantemos em nosso quadro de

lxssoal menores de l8(dezoito) anos em horário noturno ou em seryiços perigosos ou insalubres, não
possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de l6(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendÊ, a

partir de l4(quatorze) anos se for o caso.

,A.tenciosamente

_(assinatura autorLada)-

-G-. 

. .u.go do .ignrtáú-o1---
__ (nome da empre>a) 

-
lende-er,o)_

SAO BERNARDO, em l0 DE NOVEMBRO DE 2019

8.1

I

PREFETTURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJr 06.125.389/0001-88

ANEXO VT

DECLALAÇÀO DE CUMPRIMENTO DA LEGISIÁÇÀO TRABÁLHISTA DE MENORES

À Local e data


