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PREFEITURA MUNICIPAL DE

ESTADO DO MARAI{HÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 2O19O5OO2 - CPL- PMSB/MA
Contrato ns 20190671002- CPL- PMSB/MA

CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL

CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL QUE
ENTRE SI FÂZEM, DE ÚM LADO, A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA E DO
OUTRO LADO A EMPRESA: VLR CONSTRUÇÔES
E SERVIÇOS LTDA. ÁGATA CONSTRUÇÔES;

A PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÂO BERNARDO, Pessoa Jurídica de Direito público
Interno, inscrita no CNPI no 06.125.389/0001-88, com sede na Pça Bernardo Coelho de
Almeida 863 - Centro - São Bernardo-Ma, doravante denominada C0NTRATANTE, neste
ato, representada por, Sâmia Coelho Moreira Carvalho portador do RG:016154552001-2 CpF:

447.037.243-91 Gestora da Secretaria de Saúde, residente e domiciliado na cidade São
Magalhães de Almeida/MA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes para
celebrar com a empresa vLR CONSTRUçÕES E SERVIÇOS LTDA - ÁGATA CONSTRUÇÕES;
lnscrita no CNP.I: 19.245.150 /0007-93, estabelecida Rua São Vicente NR 01 - Centro - São
Bernardo/MA, neste ato representada pelo Sr. Edilberto Viana Silva RG:135727319990,
GEISPC-MA, CPF: 444.882.973-15, residente e domiciliado na cidade de São Bernardo/MA,
doravante denominada CONTRATADA, têm entre si iusto e pactuado, nos termos contidos
na proposta objeto da TOMADA DE PREÇO ne 007 /2019, e PROCESSO ADMINISTRATIVO
Na 201905002 que se regerá pela Lei n.o 8.666/93, mediante as cláusulas e condições
seguintes:

CtÁUSUtÁ PRIMEIRA - D0 OB|ETo O presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO

ÂDMINISTRATIVO Ns 201905002-CPL-PMSB, tendo por objeto os serviços de para
Implantação do Sistema para melhoria do acesso à Água em comunidade do município de São

Bernardo/MA Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital seus
anexos e a Proposta da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação
ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do
licitante vencedor.

P

CLÀUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O Valor total pela aquisição do obieto contratual é de uzentos e
nnwp mil spic.antôs ê .inô'!êntâ ê t rôâi< a .in^rrant, ê 

^if^.êntâ vos que inclui os

tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer naturezâ que incidam sobre o objeto do
contrato.

CLÁUSUtÁ TERCEIRÂ - DOS RECURSOS FINANCEIROS
As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão por

conta de Recursos Governo Federal - Contrato de Repasse: 854981/2017 /MMAICAIXA.
Dotação Orçamentária:

15.452.0570.1002.0000 - CONSTRUÇÀO DE pOÇOS E DTSTRTBUTÇÃO DE ÁCrff
Mgo51.0O - obras e Instalações /"'>

CúSULA QUARTA. DoS ACRÉSIMoS E SUPRESSÕES Í;
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PREFEITURA MUNIGPAL DE SAO BERNARDO
EsrADo Do MARÂNHÃo

CNPJ: 06.125.389/0001-88

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se Íizerem necess,ários no fornecimento dos materiais, obieto deste contrato,
até 2So/o (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao
art.65 § 1a da Lei8.666/93.

clÁusurÁ QUINTA - Do pRAzo DE vrGÊNCrA

O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 17 de
abril de 2020 podendo ser prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante
Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da Lei nq 8.666/93, e suas alterações.

cúusurÁ sExrA - DA FtscAltzAÇÃo
A fiscalização do Contrato será efetuada pelo servidor: ROBERTO MIRANDA LEITE - CREA
14077 62516 - e CPF: 256.591.626-49 que poderá a qualquer tempo, determinar o que for
necessário à regularização da falta do fornecimento observando, bem como propor a
apiicaçào rias penaiiciacies previstas cieste instrumento.

CúUSULA SÉTIMA. Do PAGAMENTO
O pagamento será efetuado após cada medição e apresentação da Nota fiscal e planilha da
medição correspondente aos serviços iá executados a Nota Fiscal deve esrá devidamente
atestada pelo Setor ComDetente e será efetivado no Drazo de até 30 {trinta] dias contados da
data do atesto.

PAfu{GRAFo PRIMEIRO - os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA,
mediante transferência bancaria em conta corrente da c0NTRATADA BANCO DO BRASIL:
001 AGÊNCIA: 2826-6 CONTA CORRENTE: 20.977 -Suma vez satisfeitas as condições
esr":belecidas neste Contnto.

PARÁGRAFo SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será
motivo de correção por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do
prazo de pagamento até que o problema seia definitivamente sanado.

PARÁGRAFO TIiRCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRA'I'ADA deverá comprovar
sua regularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita mediante apresentação de Certidão negativa de

debito - CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XIII da obrigação da contratáda
de manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
cles assrrnrirlas, tôdâs â§.írnílitões <!e hahilitacân e orralificacão exioidas rta li.itatão,

papÁcpapn nlr^DTal - ^ 
anNTD^TÀNTF não pagará juros de mora por atraso no

pagamento, cobrado atrâvés de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por
motivo de pendência ou descumprimento de condições contrárias.

LLAUSULA UI I AVA - UU Rb,AIU5I E.

O valor do presente Contrato só poderá ser reaiustado durante o prazo de sua vigêqqia, se

houver aumento autorizado pelo governo Federal. V
rr Átrctn 

^ 
NôN^ - n^cnRprc^aôFqn^ catNTpÀT^NTF

JA CONTRATANTE obrigar-se-á
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PREFETTURA MUNICXPAL DE SÃO ÉÊNiIINOO-
ESTADO DO ITIARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b] Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do
presente contrato. Ao servidor designado, compete entre outras obrigações,
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 necessário a
regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Maximo de presteza, mediante
solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir

d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do
representante deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para
adoção das medidas convenientes;
e) Receber o obieto do contrato na forma do art 73, inciso II, alíneas a e b da
LeiA.666 /93.

CLÁUSULA DÉCIMA. DAS oBRIGAçÔES DA CONTRATADA
O presente Contrato não poderá ser obieto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
A C0NTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços obieto deste contrato mediante emissão de Nota de
Emnenho orr Ordem dê Fornecimentô ê.ronosrama de enfreoa fornerido nela
Secretaria Municipal de Administração, em estrita observância a sua proposta
e ao Anexo VI, observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade
da prestação do serviço para representá-lo na execução do contrato e prestar
esciarecimentos necessártos ao servidor riesignatio para acompanhar e

fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria Municipal de
Administração, quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre
08:00 h as 16:00 como sendo o horário administrativo para tratar sobre o
contrato e serviços. de sesunda a sexta-feira:
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente
contrato e de seus documentos integrantes, com observância dos requisitos,
bem como da Iegislação em vigor para perfeita execução do contrato;
fJ Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao obieto do contrato
respondendo pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais
resuitattLes tia execuçãrl tio cutliraLo e uuLros correspundetties;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face da fiscalização ou
acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Administração;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
ob.jeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resulta ntes da execuçâo. 

A
cúsulÁ DÉctMA pRIMEIRA - DAS pENALTpApES '--'/
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PREFETTURA MUNICXPAL DE SÃO BERÍ{ARDO
ESTADODOMARANHÃO 
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CNPJ: 06.12s.389/0001-88

O descumprimento, totál ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações
ora estabelecidas, suieitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal na 8.666/93,
aplicando nos artigos 81 a 88.

PAk{GRAFO PRIMERO - O atraso iniustiÍicado no cumprimento do obieto deste Contrato
suieitará a CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,30lo (três centésimos por
centoJ ao dia, sobre o valor do fornecimento, até o limite de 100/o (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - AIém da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou
----:-t l^
Pdrrrdr uu uw,,e,d!u, dJ rcÉ|u,r,rc5 rd,19uçr.

aJ Advertência;
b) Multa de 10 o/o (dez por cento) sobre o lor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a administração, por prazo não superior a 02 fdois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição.

coniuntâmente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Anós a ãnlicâcão de orralouer nenalidade sprá feita comrrnicacão

escrita à CONTRATADA e publicada no iornal Oficial do Estado, constando o fundamento
legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

CúSULA DÉCIMA SEGUNDA. DA RESCISÃo
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as prevrstas em iei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos
ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,
Drojetos e prazos:
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a

comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;
d) - o atraso iniustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem iusta causa e prévia comunicação
a LUrr I tut I ârr r r;
0 - a subcontratação total ou parcial do seu obieto, a associação da
CONTRÁTADA com outrem, a sessão ou transferência total ou parcial,
bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no
contrato;
gl - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo
servidor a comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as Secretaria Municipal de Secretâria Municjpgl-{e
Administração; -:-;'
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na
forma do § 1q do arL 67 desta Lei Federal nq 8.666/93;

r^ :-^^r-.4--:^ -:..:r.tJ-auELlc@''aUUuatll§!áula,auj'

».,- r.., :'.t, tt. A,,.1.. 
_ -J

.^',.-- 
'l



ÜF
I Itq

' .'L t.-'

BERÍ{ARDO

9rlr
-04 1c

PREFETTURA MuNrcxPAL oe sÃo --l: ,P
ESTADO DO MARANHÂO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

pARÁCRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos
autos rio processo, asseguranrio o contraditório e a ampia riefesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos
enumerados nas alíneas 'a'a'i' desta cláusula:
b) amigável, nor acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo
da licitação, desde que haia conveniência para a CONTRATANTE;

iudicialmente, nos termos da legislação.

CúSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas
orçarnerrúrias, par[e irriegratrie tiesie,

PAfu{GRAFO PRIMEIRO - O obieto do contrato seÉ recebido conforme Cláusula Décima,
sendo que os serviços que não satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão
recusados e colocados a disposição da CONTRÂTADA, para serem corrigidos, dentro do prazo
estabelecidos entre as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A critério da PrefeÍtura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser
concedido novo prazo para recebimento dos serviços reieitado. Ocorrendo a reieição p2\Q-
vez, o contrato poderá ser rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizatsío
prazo Maximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir nas penalidades previstas

#<,

)

)^t^a-oolÍtt^1.ua Lq,, u.uuu/ /J,

il - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADÂ, que preiudique a execução do contrato;
ll - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera
administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1q

do art 65 desta lei;
-\ - -,,--^-^:^ .t^ ^,.^ ^.,^-..-:^ -^- ^-.I^* ^^^-:!^ l^ ar^rlfD 

^ 
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^ 
rIT!!::ll,,-dsusPcllsauucJudc^tLu'du,Pvlw!uçul

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 suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistâs desmobilizações e mobilizações e outras
previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar
pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
oJ - o atraso superior a 90 fnoventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANE decorrentes dos fornecimentos iá rer^ehidos salvo em caso

de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
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PREFETTURA T4UÍ{TCXPAI DE SAO BERT{ARDO
ESTADO DO }iARAÍ{HÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

CúSUIÁ DÉCIMA QUINTA. DAS ALTERÂÇÔES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas iustificativas, no caso previsto no art- da
Lei n" 8.666193.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÂO
Dentro do prazo de 20 [vinteJ dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE
providenciará a publicação em resumo, do presente Contrato.

CúUSUIÁ SÉTIMA - Do FoRo
^ 

r^-^ .1^ ..t ^ êi^ DcÍrtliÍrrr^ -^ t]-!-l^ l^ rr^-^-L:^ -^-.< ^ -^--^!^-r^ -^-^rc,d u rvt,,Pcrc,,rc Po, d

dirimir dúvidas ou pendências resultântes deste Contrato.

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.

SÃo BERNARDO MA, 11 DE JUNHO DE2079

MUNICIPAL DE SÂO BERNARDOP

estora Secretaria de Saúde
SÂMIA COELHO MOREIRA CARVALHO

LUI\ I t(A I Al\ I 11

VLR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ÁGATA CONSTRUÇÕES

CNPI: 19.245.150 /ooot'g3
Edilberto Viana Silva

RGt L35 t I t 37999U-UElsPU-MA,
CPF: 4,14.882.973-15

CONTRÂTADO
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