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(a ser impresso em papel timbrodo da empresa)
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MODELO DE AVISO DE

solrcrTAÇÃo pE REMESSA

Anexo 6B
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MODELO DE RELATORIO DEANDAMENTO DE OBRA

Anexo 6C
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PROCESSO

MCDALIOADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO VISTO:

ÉSTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

OBSERVAÇÔES:
(a) - Transcrever o item eqüvalente na planilha orçamentâia-
(b) - Tolal de dias úteis previstos no cronogama §sico-ínanceiro da empreiteira.
(c) - Total de dias úeis trabalhados efetivamente na execxção do serviço descrito no item.
(d) - üferença entre os dias trúalhados e prcüstos,
(e) - Citar os números que mais expressam o moüvo do atraso de acordo com a tabela abaixo.

Independente do presente relatório, câda motivo deveú serjustifrcado em folha a paíe.

t l

OBRÁ:

l"ds TOTAL DE DIAS ÚTEIS NO MÊS; ANO

ITEM

DESCRIÇÂO

ITEM (a)

DIAS SALDO

(d)

% sERVrçO

RÊÂLIZADO

MOTÍVO

(c)
PRTVISTOS

o)
TRÂBALHÂDOS

(c)

Serviço reaiizado a contento
0l Demora na mobilização de pessoal, material e equipameltos para início da obra
02 Ternporais, inundações, ou decretação de estado de calamidade pública no município
03 Greve no serviço de transportes urbano municipal
04 Greve dos empregados da consrução civil
05 Pouco cfetivo de mão{e-obra durante a execuÉo do serviço descrito no item
06 Pouco ferramenlsl de mão{e-obra durante a execução do serviço descrito no item
07 Mâ+de-obra inadequada para realização do serviço descrito no item
08 Ferramenta.l inadequado para realização do serviço descrito no item
09 Atraso na aqüsição de material para realizagil,o do serviço descíto no itern
l0 Atraso no recebimeoto ds material para realização do seÍviço descrito no item
l1 Incompatibilidade entre o pÍ€visto no proieto e a realidade no local da obra (no caso de rcforma)
t2 Ataso no esclarecimento de dúvidas por pâÍte dos proietistas
l3 Acéscimo na quantidade do serviço devido a erro no quantitativo da planilha
t4 Acréscimo nâ quânüdade do serviço devido à solicilação dâ enüdade
15 Acréscimo na quantidade do serviço deüdo à solicitação da emprsiterra
16 Mudança de especificação de mareíal componente do serviçc devido à solicilação da entidade
17 Mudança de especificação de material componente do serviço devido à solicitação da empreiteira
18 Incapcidade da empreiteira ern realizar o serviço ê contento
l9 Refzzimento de servigo devido a erro no desenho técnico que o detalha
20 Refâzimento de sêrviço devido a eno de execução por pate da empeiteira
21 Refazimeirto de serviço deüdo a acabamento abaixo do padrão dc qualidade solicitâdo pela fiscalizagão
')) Refazimento de serviço a pedido da entidade
)1 Ou&os (descrever) :
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PREFEITURA MUNICIPAI DE SÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.12s.389/0001-88

PM .FOLHANO

PROCESSO

MODALIDADE

VISTO:

Anexo 7

PROCESSO ADMINISTRÂTIVO NS - CPL. PMSB/MA

Contrato ne ------------------ - CPL- PMSB/MA

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A PREFEITURA

MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÀO DE SÀO BERNARDO E DO

OUTRO LADO A EMPRESA:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO/MA, ATRÁVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÀO/ FUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE SÂO BERNARDO, inscrita no CNPJ sob o 30.728.420 /0001-50, com sede na Rua

Cônego Nestor S/N- Centro - São Bernardo/MA, dorâvante denominada CONTRATANTE, neste ato,
representada pela Secretária de Educação Sra CPF: ......................., residente e domiciliado na cidade

no uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa:
......-...........................; Inscrita no CNPf: ........................, estabelecida na ..............-.......1 - Bairro: ...................Cidade:

neste ato representada pelo Sr. (a) .......... do RG: ......

residente e domiciliado na ............................................., doravante denominada C0NTRATADA, têm entre si justo e

pactuado, nos termos contidos na proposta objeto da Concorrência ne 004/2018, e PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nq ................ que se regerá pela Lei n.e 8,666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA

OBIETO. LOCALIZAçÃO. DESCRIçÃO E FORMA DE EXECUCÃO DOS SERVICOS

0 presente CONTRATO tem por base Iegal o PROCESSO ADMINISTRATIVO Ns ...................... - CPL-PMSB,

tendo por objeto para Serviços Construção de 03 Prédios de Unidades Escolares no município de São Bernardo do

Maranhão- Ma, conforme o projeto, as especificações e toda a documentação da licitação e que se declara em

condições de executar âs obras, em perfeita e completa observância ao estipulado no projeto, nas especificações

e na documentação da licitação, de acordo com as instruções, sob a fiscalização do CONTRATANTE. Integram o

presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada.

Conforme preceituar o artigo 55 inciso xl de vincula
inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CLAUSULA SEGUNDA

DOCUMENTACÂO CONTRATUAL

ção ao edital de licitação ou termo que a dispenso

53
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Fazem parte inte$ânte deste contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos,
cuios teores são do conhecimento da C0NTRATADA:

1. edital de licitação e anexos;
2. critérios de medição;
3. especificações;
4. proposta da contratâda;
5. plano geral de trabalho;
6. relação dos equipamentos;
7. planilha de quantidades e preços;
8. cronograma físico-financeiro;
9. proietos;
10. legislação, normâs e instruçôes vigentes no país e no que lhe seiam aplicáveis.

CúUSULÁ TERCEIRA

REGIME DE EXECUCÃO. PRECO E CONDICÔES DE PAGAMENTO

1. A obra será executada no regime de empreitada por preço global de material e mão de obra,
irreajustável.

2. O valor global do presente contrato é de R$ _ ( ), que o C0NTRATANTE
pagará à CONTRATADA, já inclusas todas as despesas referentes à salários, adicionais, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e securitários, uniformes, equipamentos, fiscalizaçào
e demais despesas diretas e indiretas. O valor global será fixo e irreajustável. Os pâgamentos serâo

efetuados com base em medições mensais e proporcionalmente aos serviços executados em cada

etapa ou atividade desenvolvida no período, de acordo com o cronograma contratual.

As parcelas terão seus vencimentos até o décimo dia útil a contar da apresentação ao CONTRATANTE

dâ fatura mensal referente ao serviço executado, cujo pagamento ficará condicionado à apresentaçào
de cópia xerográfica da última guia de recolhimento de encargos previdenciários, trabalhistas e

sociais (CND FEDERÁlS, FGTS, RE do FGTS), relativos aos seus empregados na obra, como também de

seus subempreiteiros também locados na obra, sem o que não será processado o pagamento, mesmo
que o serviço tenha sido reâlizado e aprovado.

3

3.2 Os recolhimentos relativos ao últüno mês de prestação de serviços serão efetuados so

mediânte entrega ao C0NTfu\TANTE dos seguintes documentos: 1l requerimento de dev çao

54

3.1 O pagamento da primeira fatura independerá da comprovação dos recolhimentos acima
especificados, que serão exigidos para o pagamento da segunda fatura e das subseqüentes; no

entânto, é necessário para esse recebimento apresentar o comprovante de matrícula no Câdastro
Específico no INSS (CEII, além de cópia xerográfica da guia de recolhimento da Anotação de

Responsabilidade Técnica (ARTJ da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA), bem como do seu responsável técnico, atendendo a Lei fol
6496/77 nos seus artigos 1q e 2q. 

,l ,l
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 5ÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

VISTO:

da garantia efetuada pela C0NTRATADA; 2) protocolo do pedido de "habite-se" junto à Prefeitura
Municipal; 3) protocolo do pedido de encerramento no Cadastro Específico do INSS (CEI); 4)
entregâ em mídia digital (CD-ROM) de todos os desenhos da obra conforme executado - as built -
acompanhado de parecer do engenheiro-fiscal âprovando os mesmos.

4 Do valor global do presente contrato, a CONTRATADA deverá observar a obrigatoriedade de ser
mencionada, em cada nota fiscal emitida, a "Retenção para Seguridade Social", ou seja, L7o/o (onze por cento)
sobre o valor da mão-de-obra, conforme previsto nos itens 12,12-1, 77 e 17-1 da Ordem de Serviço n.e 209
do INSS, de 20 de maio de 1999.

5 Além do solicitado no item anterior, cada nota fiscal deverá informar o número da medição que está sendo
paga; o percentual de mão-de-obra e de material; o número de matrícula no Cadastro Específico do INSS

[CEI); mais a retenção da garantia suplementar de 50/o (cinco por centoJ a título de caução, atendendo ao

disposto no item 1da cláusula sexta.

O faturamento deverá ser efetuado a Fundo Municipal de Educação de Sâo Bernardo,inscrita no CNPI sob o
30.728.420 /0001-50, com sede na Rua Cônego Nestor S/N- Centro - São Bernardo/MA.

5.1 As notas fiscais só poderão ser emitidas após a aprovação da medição pela fiscalização, e

com data do dia 1q ao dia 15 do mês subseqiiente à realização dos serviços.

6 É vedado à CONTRATADA negociar os títulos de crédito emitidos contra a CONTRATANTE.

CúUSULA QUARTA

PRAZOS DE INiCIO. DE ETAPAS DE EXECUCÃO. DE CONCLUSÃO. DE ENTREGA. DE OBSERVACÃO E DE

RECEBIMENTO DEFINITIVO

O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia

.., podendo ser prorrogado, após manifestação das partes envolüdas, mediante

Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, dâ Lei nq 8.666/93, e suas alterações

Os prazos dos itens, atividades ou etapas de execução serão definidos pelo cronograma físico-

financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE, que é parte integrante

deste contrato.

O prazo de conclusão da obra será de XKfi)fi (por extenso) dias corridos, contâdos a partir
da data estabelecida no item l desta cláusula, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o

dia do vencimento.

4. O prazo de entrega será o da conclusão da obra, e o termo de recebimento provisório será assinad

pelas partes dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA que deu ciência

conclusão da obra.

1

-1

5. O prazo de observação será de 90 [noventâ) dias após o recebimento provisório da obra; perío

que a CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir AS

expensas no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificam vícios, defeitos ou

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

55
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNAR

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.12s.389/0001-88

ViSÍO:

0 recebimento definitivo será logo após o término do prazo de observação, mediante termo
circunstanciado assinado pelâs partes.

CLAUSULA OUINTA

INDICACÃO DOTACÃO ORCAMENTÁRIA E DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÔES:

1. As despesas decorrentes do pagamento à CoNTRATADA correrão por contâ da dotação:.

DOTAÇÃO Orçamentária:
02-Poder Executivo
15- Fundo de Manutenção Desenvolvimento do Ensino Fundamental
t2.367.0421.L0258.0000 - Construção Reforma e ampliação de Unidades escolares Ensino Fundamental
449051.00 - Obras e Instalações

CIITUSUU\ SEXTA

GARÂNTIAS EXIGIDAS PARA A PLENA EXECUCAO DO CONTRATO

1. Para a plena execução do presente contrato a CONTRATADA apresentou comprovante de garantia no valor
de R$ , correspondente a 5olo (cinco por cento) do valor do contrato, de acordo

com o art, 56 § 2q da Lei 8.666/93, que lhe será restituída por ocasião da aceitação definitiva da obra
conforme o disposto na cláusula décima quinta, e observadas as exigências constantes neste contrato, como
a verificação da existência de multas contratuais previstas na cláusula sétima.

2. Quando ocorrerem aumentos no valor inicial do contrato, por aditivos contratuais ou outrâs razÕes de

acréscimos de valor, a garantia deverá ser complementada em moeda corrente, em cada caso, com 50lo

(cinco por cento) dos valores acrescidos,

3. O CONTRATANTE reterá também 5% (cinco por cento] do valor de câda fatura como garantia suplementâr.

Esses valores retidos como gârantia serão restituídos à CONTRATADA por ocasião do recebimento
definitivo, após a verificâção dâ existência de multas contratuais previstas na cláusula sétima.

6

4. No caso de rescisão do presente contrato, com base na cláusula décima segunda, não será dev

qualquer tipo de garantia que será apropriado pelo C0NTRATANTE.

CúUSULA SÉTIMA

olvid

MULTAS E PENALIDADES: O descumprimento, total ou parcial, por parte da CoNTRATADA, de qual

obrigâções ora estabelecidas, suieitará a CONTRATADA as sançôes previstas na Lei Federal ne 8.666/93,
aplicando nos artigos 81 a 88.

56

i

.1

A CONTRATADA fica obrigada a aceitâr, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos materiais, obieto deste contrato, até 250/o

(vinte e cincoJ por cento do valor inicial atuaiizado do contrato, em observância ao art.65 § 1a da Lei

8.666/93.

2,
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ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.12s.389/0001-88

VISTO:

A CONTRATADA poderão ser aplicadas multas pelo CoNTRATANTE, sem prejuízo do disposto na
cláusula décima primeira deste contrato e de eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma
da legislação em vigor.

No caso da obra não tiver sido concluída dentro do prazo estabelecido no item 3 da cláusula quarta, a

CONTRATADA ficará suieita à multa que será descontada prioritariamente da última faturâ pendente,

e das garantias previstas na cláusula sexta, até que se complete o numerário devido.

Os valores arbitrados para a multa serão esüpulados de forma progressiva, em que é estabelecida
uma relação entre o percentual de atraso da obra constatado pelo cronograma preparado pelo

CONTRATANTE e um percentual do valor total contratual, conforme disposto na tabela abaixo:

% DE ATRASO DA OBRA %O DO VALOR CONTRATUAL

Até 10 1,5

De 10,1 até 20 3,0

De 20,1 até 30 4,5

De 30,1 até 40 6,0

De 40,1 até 50 7,5

E assim sucessivamente, numa progressão aritmética n a razáo de L,5.

Caberá recurso à CONTRATADA quando da aplicação de qualquer multa, porém somente após o

recolhimento do valor respectivo à tesouraria do CONTRATANTE.

1,

2

3

4

5

CúUSUU\ OITAVA

PRORROGACÃO DE PRAZO:

1 A CONTRATADA só poderá pedir prorrogação de prazo quando se verificar a interrupção do trabalho

determinada pelas razões listadas a seguir, verificadas e aceitâs pela CONTRATANTE, assim como o

período necessário à aprovação da realizaçáo dos serviços pelos órgãos públicos, se tal concordância

for indispensável parâ iniciá-los, no caso do CONTRATANTE não haver conseguido providenciar os

trâmites a tempo, podendo ser prorrogado, âpós manifestâção das partes envolvidas, mediante

Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da Lei nq 8.666/93, e suas alteraçÔes.

1. Os dias de paralisaçã o decorrente de modificações de projeto feitas pelo CONTRATANTE

Cserão igualmente acrescidos ao pÍazo previsto no item 3 da cláusula quarta, desd

57

Os procedimentos para avaliação do percentual de atraso se encontram descritos no edital de

licitação, parte integrânte do presente contrato, e de conhecimento prévio do CONTRÂTADO.

Somente esses procedimentos servirão de base para a análise de qualquer recurso impetrado.

*
L
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARD

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.12s.389/0001-88

VISTO:

comprovadamente afetem o andamento dos serviços, sendo que essas ocorrências deverão
ser comunicadas, por escrito, pela C0NTRATADA;

Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabâlho, por ordem e no
interesse da CONTRÂTANTE;

Impedimento de execução do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE, em documento contemporâneo à sua ocorrência;

5. Fatos da administração do CONTRATANTE

2 Se o CONTRÂTANTE verificar, a qualquer tempo, que o andamento dos serviços não permitirá sua execução

no prazo previsto no cronograma, por culpa exclusiva da CONTRATADA, poderá exigir que esta se obrigue a

atender a solicitação de que se:

2.1 empregue mais mão-de-obra capacitada;

2.2 execute os serviços atrâsados em regime de horas extras;

2.3 utilize equipamentos adicionais, tanto quanto for necessário;

2.5 todas essas providências não implicarão em qualquer alteração do valor do contrato, e serào

continuadas de modo a eliminar o atraso, e permitir a conclusão dos serviços na data prevista,

evitando-se assim a aplicação das sanções previstas na cláusula sétima.

A vigência do presente contrato, caso haja interrupção, estender-se-á por um perÍodo necessário à total
execução dos serviços. A esse período de paralisação acrescentar-se-ão, no máximo, 10 (dez) dias,

destinados à normalização da retomada dos serviços, constituindo-se no limite máximo da prorrogação

contratual, somente nessa situaçào.

)

2

3

4

3

CLAUSULA NONA

OBRIGACÕES DO CONTRÁTANTE

Comunicar previamente à CONTRATADA qualquer modificação ou criação de novas normâs e

procedimentos a serem observados na execução do serviço obieto desse contrato.

Solicitar à CONTRATADA, de forma expressa, com antecedência mínima de 24 horas, o cumprimento

de ordens ou determinações, salvo as de caráter emergencial ou por casos fortuitos.

3. Manter na obra profissional legalmente habilitado, devidamente credenciado junto ao C0NTRATADO,

e designado por FISCALTZAÇÃO com autoridade parâ exercer, em nome do CONTRATANTE, to

1

2

c

qualquer ação de orientação geral, controle e Íiscalizâção dos serviços

58

Omissão ou atraso de providência a cargo do CONTRATANTE, do qual resulte diretamente
impedimento ou retardamento;

2.+ agilize o pÍocesso de aquisição de materiais e insumos necessários ao andamento da obra;

/

(
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Efetuar os pagamentos devidos pelas mediçôes na forma estabelecida neste contrato, desde que os

serviços sejam realizados em rigorosa obediência ao projeto e demais documentação técnica
constânte deste edital.

4.1 Será computado como serviço realizado para cálculo da medição, somente aqueles plenamente
executados, ou instalados naquele período; não podendo ser considerado como tal, material adquirido
ainda em fabricação, em trânsito, ou mesmo dentro do canteiro, mas que ainda não foi utilizado no
processo construtivo.

5. Receber o obieto do contrato na forma do art.73, inciso II, alíneas a e b da Lei 8.666/93

cúusulA DÉcrMA

OBRIGACÕES DA CONTRATADA

Tomar todas as providências necessárias para o licenciamento das obras e dos serviços a ela
pertinentes, quando tais licenciamentos forem obrigatórios.

2. Assegurar a execução da obra, a proteção e conservação dos serviços executados

4

7

4

3

5

Responder pela supervisão, direção técnico-administrativa e mão-de-obra necessária à execução dos

serviços; sendo, para todos os efeitos deste contrato, a única e exclusiva empregadora, utilizando-se
das melhores técnicas conhecidas e obedecendo às normas e especificações da obra.

Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua responsabilidade
que porventura se tornem necessários para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condiçôes.

Manter atualizado o registro de seus empregados, em liwo próprio ou em fichas, na forma da lei
trabalhista, exibindo-os sempre que solicitado pela fiscalização; bem como atualizâr as anotações na

carteira de trâbalho de cada empregado. Essa determinação deverá ser atendidâ, de igual forma,

pelos subempreiteiros da CONTRÁTADA.

Por força da solidariedade prevista na Lei LZLZ/9L, a CONTRATADA deverá anexar a cada fatura
mensal da execução do serviço a comprovação da quitação da última guia de recolhimento das

contribuições devidas à seguridade social fPrevidência e Assistência SocialJ, sob a pena de imediatâ
suspensão dos pagamentos até o cumprimento da obrigação, sem implicar em qualquer ônus ou

acréscimo para o CONTRATANTE, podendo, a critério destes, ensejar rescisão unilateral do contrato.

Apresentar o comprovante de matrícula no Cadastro Específico no INSS (CEI) até 30 (trinta) dias após

o primeiro dia de obra, sob pena do não recebimento da primeira medição, se não houver qualquer
justificativâ âceita por escrito pelo CONTRATANTE.

Apresentar a guia de recolhimento da Anotaçâo de Responsabilidade Técnica (ART) da empresa junto

ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), bem como do seu responsável técnico,

6

I

atendendo a Lei ne 6496/77 nos seus artigos 1q e 2s

59
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Responsabilizar-se pelo recolhimento de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
decorrentes da execução do serviço objeto dessa licitação, isentando o CONTRATANTE, inclusive
judicialmente, de qualquer responsabilidade quanto a estes.

Responsabilizar-se pelas despesas com transporte e alimentação dos empregados utilizados na
execução do serviço obieto dessa licitação.

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes ou incidentes que venham a ocorrer durante a execuçào
do obieto dessa licitação, assim como por danos causados por pessoal sob responsabilidade, ao
patrimônio do CONTRATANTE ou de terceiros, isentando o CONTRATANTE de quaisquer

reclamações ou indenizaçôes que possam surgir em conseqüência destes.

Empregar na execução do obieto dessa licitação mão-de-obra especializada, com treinamento e

experiência profissional comprovada; substituindo prontamente qualquer profissional cuja
permanência na execução dos serviços seja consideradâ, pela fiscalização, incompatível com o bom
andamento da obra, sem quaisquer ônus trabalhistas para o CONTRATANTE.

Fornecer uniformes, EPls, câlçados e crachás de identificação pâra sua equipe, inclusive
subempreiteiros, compatíveis com o ambiente onde serão executados os serviços obieto dessa

licitação, assim como fornecer e manter em perfeito funcionamento os materiais, ferramentas e

equipamentos necessários à execução destes.

Respeitar as normas e procedimentos administrativos adotados pelo C0NTRATANTE, âssim como as

medidas de segurança, higiene e medicina do trabalho, na forma da legislação vigente e sua

regulamentação, responsabilizando-se por quaisquer transgressões, de sua parte, por pârte de seus

empregados ou de seus subempreiteiros.

Responsabilizar-se por quaisquer processos ou ações, iudiciais ou administrativas, surgidas em

decorrência da execução obreto desse contrato, que sejam causados por ação, omissão, imprudência,
imperíciâ ou negligência de seus empregados ou prepostos.

Isentar, totalmente, o CONTRÁTANTE, de toda e qualquer responsabilidade quanto a danos ou

prejuízos que lhe sejam causados, por seus empregados ou por terceiros.

Frânquear e facilitar, ao CONTRATANTE ou preposto devidamente credenciado, a fiscalização do

serviço objeto desse contrato, fornecendo, quando solicitados, todos os dados relativos a este, que

seiam iulgados necessários âo bom entendimento e acompanhamento do serviço, sem que tal

fiscalização implique em transferência de responsabilidade para o CONTRATANTE ou seu preposto.

Responsabilizar-se pelos atos culposos de seus empregados e prepostos, praticados no horário do

serviço ou não, ressarcindo quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,

comprovados e comunicados por escrito, no prazo máximo de 72 horas após a ocorrência. A apuraçào

e comprovação dessa responsabilidade serão feitas por sindicância executada por ambas as pârtes,

com prazo de conclusão de 7Z horas, prorrogável por igual período

a

9

10.

11.

74.

15.

1,6

77.

18.

Preservar e manter o CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queix

representações de qualquer nâtureza, decorrentes de sua ação, bem como de subempreiteiros, o

quaisquer pessoas vinculadas à CONTRATADA.

e

19.

60
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Participar à fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou condições que possam atrasar ou impedir a
conclusão da obra, em parte ou em todo.

Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato.

Obter, sempre que exigido pelos órgãos competentes da Administração Pública, as licenças
necessárias à execuçâo da obra.

Manter na obra, a pârtir do primeiro dia de trabalho, um diário de obras, no qual o seu preposto
anotará resumidamente os serviços executados e todas as ocorrências dignas de nota. As folhas serão
preenchidas em três vias, sendo a primeira para a fiscalização, a segunda para ser encaminhada à

administração da CONTRATADÀ e a terceirâ, presa ao bloco. O representante da CONTRATADA, e da

mesma forma a fiscalização, só poderão destacar as vias após haverem visado as três vias em

coniunto.

24 Apresentar à fiscalização o demonstrativo dos serviços executados em cada etapa, com percentuâis e

valores parciais e totais; de acordo com modelo a ser fornecido pelo CONTRATANTE. Somente após o
exame e visto da fiscalização poderá ser emitida a nota fiscal correspondente.

25 A CONTRATADA manterá à Í?ente dos serviços um profissional qualificado, engenheiro ou arquiteto,
com autoridade bastânte para atuar em seu nome, representá-lo junto à fiscalização e resolver
qualquer problema nos serviços executados.

26. obtenção do "habite-se", que deverá ser apresentado por ocasião do recebimento proüsório da obra.

27. A CONTRATADA obriga-se a colocar na obra, em bom estado, o equipamento relacionado em sua

propostâ, ou na relação de equipamentos mínimos, na época prevista pâra o seu uso e/ou
funcionâmento.

28 A fiscalização poderá determinar à CONTRATADA um reforço do equipamento, ou substituição de unidades

defeituosas, caso venha a constatar que o mesmo é insuficiente pâra dar aos serviços o andamento previsto,
sob pena de incorrer em mora dolosa, e caracterizar os itens 1.3 e 1.7 da cláusula décima primeira, que

prevê a extinção do contrato.

A CONTRATADA deverá firmar, em con,unto com a fiscalização, o relatório de andamento da obra, com
periodicidade mensal, apresentado pela última. Em caso de divergência, a CONTRATADA deverá elaborar

uma justificativa expondo seus motivos e que será anexada ao relatório.

Atender sempre aos critérios e medidas preconizadas pelo programa PBQP/H nível A (Programa Brasileiro

da Qualidade e Produtividâde para a Habitação) do Ministério das Cidades.

Durante a desmobilização da obra, todos os saldos, perdas, retalhos de materiais utilizados na execução dos

serviços são considerados, diante da lei, bens inalienáveis da entidade, portanto, deverão per:nanecer

canteiro de obras.

CLÁUSUtA DÉCIMA PRIMEIRA

I

2

3

EXTINCÃO DO CONTRÁTO
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Constituem motivos para a extinção deste contrâto, além de outros que tornem sua manutençào
impossível:

O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos e/ou prazos.

O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e/ou prazos.
A lentidão no cumprimento do contrato, não importando estabelecer se de forma dolosa ou culposa,

levando ao CONTRATANTE a presumir pela não conclusão dos serviços no prazo estipulado.
O atraso injustificado na mobilização dos recursos para realização dos serviços no início da obra.
A paralisação da obra sem iusta causa e prévia comunicaÇão ao CONTRATANTE.

A subcontratação total de seu objeto. Será admitida, porém, a subcontratação parcial, conforme as

disposições do edital de licitação, desde que não se afete, a critério do CONTRATANTE, a boa

execução deste contrato.

O desatendimento das determinações regulares da fiscalização designada pelo CONTRATANTE para

acompanhar e fiscalizar sua execução, assim como de seus superiores.

O cometimento reiterado de falhas na execução do trabalho, anotadâs tanto no livro diário de obras
como no relatório de andamento da obra.

A decretação de falência, concordata, dissolução ou liquidação societária, bem como nos casos de

insolvência.

A dissolução de sociedade ou falência da CONTRATADA.

A alteração da razão social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo do

CONTRATANTE, preiudique a execução do contrato.
O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão, que caracterizem â insolvência

da CONTRATADA.

Razões do interesse do CONTRATANTE.

A suspensão da sua execução, por ordem escritâ do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 fcento
e ünteJ dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra.

O âtraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, decorrente dos

serviços já recebidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra.

A não liberação por parte do CONTRÂTANTE de área local ou obieto para execução da obra dentro

dos prazos contratuais.

2

3

4

5

6

7

10.

I

9

11

12

1,4.

15.

13.

16

77.

2 A extinção contratual de que trata o item primeiro desta cláusula acârretará as seguintes conseqüências,

quando o dolo ou culpa couber ao CONTRÂTADO:

2.1 assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do

CONTRATANTE.

2.4 retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANT

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA

62

ê
I

2.2 octpaçáo e utilização do local, instalaçóes, pessoal e equipamento empregado na execução do contrato,
necessário à sua continuidade a serem devolvidos, ou ressarcidos posteriormente, mediânte avaliação.

2.3 execução da gârântia contratual, para ressarcimento do CONTRÁTANTE, bem como os valores das2
multas e indenização devidas. /
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1 A rescisão deste contrato poderá ser;

determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados no item 1

da cláusula décimâ primeira;

consensual, por acordo entre as partes, reduzida a termo do processo de licitação, desde que

haia conveniência para o CONTRATANTE;

3. judicial, nos termos da Legislação em vigor.

CúUSUIÁ DÉCIMA TERCEIRA

ALTERÂçõES NOS PROTETOS E/OU NOS SERVTCOS CONTRATADOS

O CONTRATANTE reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer alterações nos projetos que

impliquem em redução ou aumento dos serviços.

2. A redução de serviços somente poderá ser em até 2570 (vinte e cinco por centoJ do valor do contrato.

3. Os acréscimos serão obieto da cláusula décima quarta.

cúUsULA DÉCIMA QUARTA

SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS

0s serviços extraordinários, caso sejam necessários, serão orçados segundo os preços unitários
constantes da proposta de concorrência e compensados quando houver modificação no projeto inicial.
Serão âpreciados pela fiscalização e pela Comissão de Licitação de Obras, e após pela Secretaria de

Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma., que avaliará a viabilidade e oportunidâde da sua execução.

No caso de obra de construção, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçôes
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras até 2570 (vinte e cinco
por cento) do valor inicial do contrato, com base nos preços unitários constantes na proposta da

licitação.

1

2

1

1

No caso de obra de reforma e ampliação, a C0NTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras até 50%
(cinquenta por cento) do valor inicial do contrato, com base nos preços unitários constantes nâ

proposta da licitação.

Se não tiverem sido indicados no contrato preços unitários adequados aos acréscimos, serào

utilizados, sempre que possível, os preços publicados na época pelas revistâs de tradiçâo,
especializadas no assunto. No caso dos preços r.rnitários não constarem daquelas publicâções, seu

3

valores dependerão de acordo entre as partes, porém sempre referentes à data da licitação

2.

//
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No caso de obras de reforma e ampliação, eventuais serviços não previstos poderão ser solicitados
pelo C0NTRATANTE, até um limite de 100/o (dez por centoJ do valor do contrato, conforme critérios
estabelecidos no item anterior e no edital de licitação.

Havendo necessidade de alteração do cronograma, deverão ser alterados os prazos contratuais e

respectivos valores, no que couber, e os pagamentos obedecerão aos novos prazos estabelecidos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

ACEITACÃO DOS SERVICOS E DOS RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO

0 recebimento provisório far-se-á, uma vez concluídas as obras, mediante requerimento da

CONTRATADA à Comissão de Licitação de Obras e de parecer da fiscalização. Através do

assentimento concedido, a CONTRATADA apresentará o "habite-se" correlâto da Prefeitura local.

4.

5

1

A aceitação definitiva dos serviços dar-se-á em 90 (noventa) dias após a data de seu recebimento
provisório e mediante assinatura, pelas partes, do termo de recebimento definitivo; ocasião em que a

CONTRATADA deverá apresentar o certificado de quitação com a Previdência Social (CND) e os

comprovantes de recolhimentos relativos ao PIS referente a todo o período contrâtual, além do

comprovante de encerramento no Cadastro Específico do INSS [CEI].

Antes da assinatura do termo de recebimento definitivo, a CONTRATADA deverá atender a todas as

exigências da fiscalização relacionadas com a correção de quaisquer imperfeições ou defeitos

verificados, corrigindo-os sem qualquer ônus para ao CONTRÁTANTE, bem como a quaisquer

pendências porventura existentes.

A assinatura do termo de recebimento definitivo não implica em eximir a CONTRATADA das

responsabilidades e obrigações a que se refere o Novo Código Civil, no seu art. no 618, cuiâ data fixará
o início da contagem do prazo de 5 (cinco) anos previsto como garantia, âpresentada na cláusula

décima oitava.

CúUSULÂ DÉCIMA SEXTA

CESSAO

1. A CONTRÂTADA não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes

deste contrato, salvo prévia autorização por escrito do C0NTRATANTE.

?. A CONTRATADA não poderá ceder ou dar como garantia, a qualquer título, os créditos de qualquer

natureza, decorrentes ou oriundos deste contrato, salvo prévia autorização por escrito do

CONTRATANTE.

cúusulA DÉcrMA sÉrrMA

INCIDÊNCIAS FISCAIS

1. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em

decorrência direta ou indireta deste contrato ou de sua execução serão de exclusiva responsabilidade

t4

3

4

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

/

w
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VISTO:

do contribuinte, assim definido na forma tributária, sem direito a reembolso. O CoNTRATANTE,
quando fonte retentora dos pagamentos que efetuârem, descontará e recolherá, nos prazos da Iei, os

tributos a que a CONTRATADA esteja obrigada pela Lcgislação ügente.

cúUSUtA DÉCIMA oITAvA

GARANTIA

1. A CONTRATADA gârante a qualidade dos serviços, respondendo, na forma da lei, por quaisquer

defeitos decorrentes da execução, pelo prazo de 5 (cinco) anos contados a partir do recebimento
definitivo, conforme o Novo Código Civil, no seu art. n' 618.

cúusulA DÉcrMA NoNA

FORçÂ MAIOR

1. As partes não responderão pelos pre.juízos resultantes de caso fortuito ou de força maior, conforme o
previsto no Novo Código Civil.

cúusurAvlcÉsrMA

NovAÇÂo

A não utilização, pelo CONTRATANTE, de qualquer direito a eles assegurado neste contrato ou na lei
em geral, ou a não aplicação de quaisquer das sanções nele previstas, não importará em novações

quanto â seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de

aplicação ou de ações futuras. Todos os recursos postos à disposição do CONTRATANTE neste

contrato serão considerados como cumulativos, e não alternâtivos, inclusive em relação a dispositivos
legais.

CúUSULA vIGÉsIMA PRIMEIRA

LEGISLACÂO E FORO

Fica expressamente acordado que as relações decorrentes do presente contrato aplicar-se-ão as

soluções preconizadas na legislação pátria.

2. As partes elegem o Foro da Comarca dc para resolver ou dirimir qualquer medida
judicial decorrente deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja

CúUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SóCIOS

1. Responderá a CONTRATADA, bem como pessoai e solidariamente seus sócios, que para tal fi

fle

1

o

presente, por perdas e danos em fayor do CONTRATANTE, caso venham estes a ser responsabilizados

por qualquer encargo trabalhista, fiscal, administrativo ou previdenciário relativo à obra.

cúUSULA vtGÉsTMA TERCETRA

65
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DISPOSIÇÕES GERAIS

Todas as comunicaçôes feitas pelo CONTRATANTE relativas ao presente contrato serão consideradas
como regularmente feitas se anotadas no diário de obras, no relatório de andamento da obra, ou

recebidas através de cârta protocolada, telegrama, telex ou fac-símile, para o endereço da

CONTRATADA.

Qualquer mudança de endereço ou telefone(s] da CONTRATADA deverá ser imediatamente
comunicada ao CONTRATANTE.

Os prazos estipulados neste contrato para cumprimento das obrigações contratuais vencem

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

(

1

2

3

+

5 Para efeito legal, todos os itens e documentos que compõe o corpo do edital de licitação que regeu a
presente concorrênciâ serão considerados partes integrantes deste contrato, como se nele estivessem

transcritos, bem como todos os desenhos executivos, especificações técnicas, planilha orçamentária e

cronogramâs.

cúusulA vrGÉsrMA eUARTA - DA puBlrcAçÃo

Dentro do prazo de 20 (vinte] dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicação em

resumo, do presente contrato.

cúUsUIÁ VIGÉSIMA QUINTA - Do FORO

O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estâdo do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou

pendências resultantes deste Contrâto.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado

,'"em 3 (três) vias de igual teor e forma, assinado pela partes e testemunhas abaixo.

sAo BERNARDO(MA), ............. /............ /

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

Secretaria de Educação/Fundo Municipal de Educação
CONTRATANTE

EMPRESA
CONTRATADA

TESTEMIINHAS:

66

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

O presente contrato representa todo o acordo e entendimento entre as partes, com relação ao obieto
nele estipulado e nas condições previamente estabelecidas no edital de licitação.
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CRITERIOS DE IULGAMENTO

Anexo 8

O licitante deverá preencher a declaraçdo dbdíxo d ser impressa em papel timbrddo da empresa.

(NOME DA EMPRESA), nesse ato representada por declara ter lido e

entendido todos os critérios de julgamento a ser utilizados pela Comissão de Licitação de Obras da
secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma., conforme divulgado no edital da licitaçào na

modalidade concorrência nr 004/20L8 - Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma., , para

avaliação da nossa proposta.

Declara, finalmente, estar ciente e que irá acatâr o resuitado do julgamento soberano da Comissào acima

aludida.

(Ciddde), 

-de

de 

-.

68
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DIRETOR

PONTUAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA

RENTABILIDADE DO CAPITAL

PRóPRIO

Acima de 30% 10 pôntos

Acima de 20o/o até 30o/o 8 pontos

Acima de Llo/o até 20o/o 6 pontos

Acima de 5olo até 100/o

Até 50/o 0 ponto

RENTABILIDADE GLOBAL

Acima de 20% 10 pontos

Acima de 1.00/o alé 20o/o 7 pontos

Acima de 5o/o até L00/o 4 pontos

Até 5%

SOLVÊNCIA GERAL

Acima de 2,5 10 pontos

I pontos

Acima de 1,0 até 1,5 6 pontos

Acima de 0,5 até 1,0 4 pontos

Até 0,5

LIQUIDEZ COMUM

Acima de 3,5 10 pontos

Acima de 2,5 aÍé 3,5 I pontos

Acima de 1,5 até 2,5 6 pontos

Acima de 1,0 até 1,5 4 pontos

Acima de 0,5 até 1,0 2 pontos

Até 0,5 0 pontos
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VtST0r
PREFETÍuRÂ MUNrctpAt DE sÃo BERN

EsÍADo Do MARANHÃo
CNPJ: 06.125.389/0001-88

DÍvIDAs Do CAPITAL PRóPRIo

Acima de 3 500/o 0 pontos

Acima de 2500lo até 350%

Acima de 1500/o até 25070 4 pontos

Acima de 1000/o até l50o/o 6 pontos

Acima de 500/o até 1.000/o I pontos

Até 5 0olo 10 pontos

PONTUACÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA

ANOS DE EXISTÊNCIA DA FTRMA

Até 3 anos 2 pontos

Acima de 3 até 6 anos 4 pontos

Acima de 6 até 10 anos 6 pontos

Acima de 10 até 15 anos I pontos

Acima de 15 anos 10 pontos

NUMERO DE TECNICOS (NML
UNIVERSITÁruO)

Até 1 técnico 0 pontos

Acima de 1 até 3 técnicos

Acima de 3 até 5 técnicos 5 pontos

8 pontos

Acima de I técnicos 10 pontos
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Acima de 5 até 8 técnicos



No ,/t?

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BE

ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0@1-88

TEMPO DE EXPERIÊNCIA TÉCNICOS

(NÍvEL UNIVERSITÁRIO)

Até 5 anos 2 pontos

Acima de 5 até 10 anos 4 pontos

Acima de 10 até 15 anos 6 pontos

Acima de 15 até 20 anos I pontos

Acima de 20 anos 10 pontos

NÚMERo DE TÉcNIcoS (NÍVEL

MÉDIo)

Até 1técnico 0 ponto

De2até3técnicos 2 pontos

De4até5técnicos 3 pontos

De6até7técnicos 4 pontos

DeSaté9técnicos 5 pontos

Acima de 10 técnicos 10 pontos

TEMPO DE EXPERIÊNCIA TÉCNICOS

(NÍvEL MÉDIoJ

Até 5 anos

Acima de 5 até 10 anos 4 pontos

Acima de 10 até 15 anos 6 pontos

Acima de 15 até 20 anos 8 pontos

Acima de 20 até 30 anos 10 pontos
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PROCESSO

MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE 5ÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.12s.389/0001-88

VISTO:

PONTUAÇÃO DA CAPACIDADE ADMINISTRATIVA

TOTALTDADE DE OBRAS EXECUTADAS NO RÂMO DE CONSTRUÇÃO

CIVIL

Até 1.000 m2 0 ponto

Acima de 1,001 m2 até 2.000 m2 l ponto

Acima de 2.001 m2 até 3.000 m2 2 pontos

Acima de 3.001 m, até 4.000 m2 3 pontos

Acima de 4.001 m, até 5.000 m, 4 pontos

Acima de 5.001 m2 até 6.000 mz 5 pontos

Acima de 6.001 m, até 7.000 m, 6 pontos

Acima de 7.001 m2 até 8.000 m2 7 pontos

Acima de 8.001 m2 até 9.000 m2 8 pontos

Acima de 9.001 m, até 10.000 m, 9 pontos

Acima de 10.001 m2 âté 11.000 m, 10 pontos

Acima de 11.001 m2 até 12.000 m2 11 pontos

Acima de 12.001 m2 até 13,000 m2 12 pontos

Acima de 13.001 m2 até 14,000 m2 13 pontos

Acima de 14.001 m2 até 15.000 m2 14 pontos

Acima de 15.001m2 até 16.000 m2 15 pontos

Acima de 16.001m, até 17.000 m, 16 pontos

Acima de 17.001m, até 18.000 m2 17 pontos

Acima de 18.001 m, até 19.000 m2 18 pontos

Acima de 19.001 m, até 20.000 m2 19 pontos
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