
PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERN
ESTADO DO MARAT{HÃO

CNPJ: o6.125.389/0001-88
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2OI9O5OO4- CPL- PMSB/MA
Contrato na 20190617002 CPL- PMSB/MA

CoNTRÁTO QUE ENTRE SI FAZEM, DE rrM IÁDO, A
PREFETTI IRA MUNICIPAL I)E SÀo BERNAPJ)o/MÁ E Do
OTITRO LÁDO A EMPRESA: CI CONSTRUÇÕES E
SERVTÇOS LTDA,

Á PREFEITURA MTINICIPAL DE SÁO BERNARDO, PrssoaJurÍdica de Dteito Público Interno, iascrita no CNPJ
no 06.125.189/0001-88, situada Emporariamente na situada na Pça Bernardo Ccxlho de Almeida 861 - Centro - São

Bernardo/MÁ, , doravanlc denominada CONTRATANTE, neste ato, represcntada pela SECRETARIO DI:
ÁDMINISTRÁÇÀO ST. MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA POTtAdOT dO RG; 2330237. SSP/PA C CPF:

4?6.251.492-72, residente e domiciliado na cidade de Sao Bernardo/lü4. no uso de suas atribuiçÕes legais que lhe
confere poderes para celebrar com a empresa: GI CONSTRUÇÔES E SERVIÇOS LTDÀ Av. Cel Epaminondas Pio
Conea lima nr. 54l - AbÍeu - São Bemardo/IvÍA. CNPJ n' 13.011.5880001-20, neste alo representada pelo Sr. Glvan
Damascena Silva RG: 54300596-8, SESP/MA, CPF . 773.697.503-53, residente e domiciliado na cidade de são

Bernardo, doravante denominada CONTRATÁDA, tem entre si justo e pactuado, nos terrnos conridos na proposta
objeto da COi.r-VITE no 016/2019, e PROCESSO ADMINISTP-{llVO No 201905004 que se regerá pela Lei n.o 8.666/91,
mediante as c láusulas c condiçôes seguintes:

clÁtrsulÁ PRIMEIRÁ - DO OBJETO o presente coNTRÁTo tem por base legal o PROCESSo
ADMINISTRATM Np 201905004 -CPL-P)\,ÍSB, tendo por objeto execuçào dos Serviços de consruçao de
estrutura fÍsica: barracas e omamentaçào na praça de Eventos no Centro da Cidade para realÉaçao do Arraial 2019,

da cidade de Sao Bernardo/MA. Integrâm o presente contrato, independentem€nte de transcriçao, o Edital seus

anexos e a Proposta da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculaçao ao edital de licitaçào ou
termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CúUSUIÁ SEGUNDA - DO VÁLOR C) Valor total pela aquisiçao do objeto conrratual ê de R$: 59.000.00
(cinquenta e nove mil r€ais):, que inclui os triburos, encaqgos, frcre ou despesas de qualquer narurcza que incidam
sobre o objero do conrrato.

CT(USUTÁ TERCEIRA - DOS RECURSOS FINÁNCEIROS
DOS TERJVOS DE REFERÊNCIÁ: As despesas decorrentes da contrataçâo da presente licitaçao

correrào por conta da Dotaçâo.

Doaçao Orçamentária:
15.451.0780.1006.0000 . coNST. AMPL. E REF. DE PRÁÇAS, PARQLTIES E IARDINS

449051.00 - Obras e Instalaçôes,

CIT{SUTÁ QUÁRTA - DOS ACRÉSIMOS E SUPRESSÔES
A CONTRÁTÁ-DÁ fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contÍ"tuais, os acréscimos ou supressôes que se

{izerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25o[ (r.inte e cinco) por cento do valor
inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65 § 10 da Lei 8.666/93.

CLIUSUTÁ QIJI}üA - DO PRÁZO DE VIGÊNCIA
C) pres€nre contrato enrrará em vígor na data de sua assinatura e lindar-se-á no dia ill122019, podendo ser

prorrogado. após mani{estaçâo das parres envolvidas, mediante Termo Áditivo, conforme artigo 57, inciso t, da Lei n'
8.666/93, e suas alteraçô€s-

cltrittsurÁ sExrA - DA FIScÁLIzAÇÀo A fisca.lizâçâo do contrato será efetuada pelo servidor: Izaniel Cuüm
Bogéa - 84L87o.693-72 que poderá a qualquer tempo, determinar o que fbr necessário à regularizaçào da [alm do
fomecimento observando, bem como propor a aplicaçào das penalidades previstas deste insrumento.

CIÁUSUTÁ SÉTIMÁ - DO PAGAMENTO
O pirgirmenro será e{etuado após cada mediçao e apresentaçâo da Nota fiscal e planilha da medição correspondente
aos serviços já executados a Nota Fiscal deve está devidamenrc atestada pelo Setor Competente e será e{etivado no
prazo de até 30 (crinta) dias contados da data do atesto.
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PR0CESS0 lq SccLlo C
PREFEITURA MUNTqPAI DE SAO BERNA

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

DÂtIDADE

VISTO:- _
PARÁGRÁFO PRIMEIRO - Os pagamenros, serâo credirados em nome da CONTR-{TADA, mediante rransferência
bancaria em conta conente dâ CONTRÁTÁDÁ sob o n' 16.459-.1, Agência 2826-6 do Banco Brasil, uma vez satisfeitas
as condiçoes estabelecidas neste Contrato.

PÁRÁGRÁFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissào ocorrida na documentaçào fiscal será morivo de correçao por
paÍe da CONTRÁTÁDÁ e haverá, em decorrência, suspensào do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente sanado.

PÁRÁGRÁ-FO TERCEIRO - A cada pagamenro realizado, a CONTRÁTÁDA deverá comprovar sua regularizaçao
fiscal c com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita
mediante apresentaçao de Certidao negativa de debito CND. Bem como, manrer conforme anigo 55 inciso Xlll da
obrigaçào da contratada de manter, durante toda execuçâo do contüto, em compatibilidade com as obrigaçôes por
eles assumidas, todas as condiçôes de habilitaçâo e qualificaçao exigidas na licitaçao.

PÁR-ÁGRÁFO OTIARTO , A CONTRÁTANTE nào pagará juros de mora por atrÍiso Do pagamento, cobrado através
de documentos nao habil. totâl ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de
condiçôes contúrias.

CIÁTISUTA OITAVA - DO REAIUSTE
O valor do presente Con$ato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento aurorizado
pelo governo Federal.

ctÁUSULÁ NoNÁ- DAs oBRIGACÔES DA CoNTRATANTE
Á CONTRÁTÁNTE obrigar-se-á:

l) Acompaúar e fucalÊar a execuçào do contrato;

d Designar um servidor da Secretaria lvíunicipal de Administraçâo que será responsável pelo
acompaúamento e fucalizaçao da execuçao do objeto do presente contrato. Ao sen idor designado,
comp€te enrre outms obrigaçôes, veríficar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, estado de
conservaçào e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas a execuçâo do conrrato determinando o que for necessário a regularizaçao das faitas ou
defeitos obsewados;
h) Fomecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitação escrita da
CONTRATADA, informaçôes adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os usos
omíssos;
i) As decisoes e providencias que uluapassarem as competências, do representante deverão ser
solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoçao das medidas convenientes;
j) Receber o objeto do contrato na forma do an. 7], inciso Il, alÍneas a e b da Lei 8.666/93.

CTáTISUTÁ DÉCIMÁ - DÁS oBzuGÁCÕES DA Co}ÍTRÁTADÁ
O presente Contrato nao poderá ser objeto de cessào ou Eransferência, no todo ou em parte.
A CONTRATÁDA obrigar-se-á a:

b) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissao de Nota de Empeúo ou ordem de

Fornecimenh e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Administraçâo, em

cstrita obserwância a sua proposta e ao Ánexo VI, obsen ando a qualidade.

c) N{anter preposto com anuência da Administraçao Municipal na localidade da prestaçao do
seniço para representá-lo na execuçào do conftato e prestar esclarecimentos necessários ao servidor
designado para acompanhar e fiscalizar a execuçào do fomecimento, e a Secretaria Municipal de

Ádminisrraçao, quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente adminisrativo, compreendido cnre 08:00 h as [4:00 como
sendo o horáúo adminisrrativo para tratar sobre o conrrato e sen iços, de segunda a sexta-feAa;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condiçoes do presente conrrato e de seus

documentos integrantes, com observ'ância dos requisitos, bem como da legislaçao em ügor para
perfeita execuçào do conüato;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do conuato respondendo pelos
cncargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resuluntes da execuçào do contrato e outros
correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administraçào ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execuçào do contrato nâo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face da
fiscalizaçào ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Educaçâo;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato em
que sc verificarem úcios, defeitos ou incorreçÕes resultantes da execuçào
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNA
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0o01-88

CESSO

MODALIDADE

VISTO:

C QO

t)

crÁsulÁ DÉcrMÁ P IRA - DAS PENALII)AI)ES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONIRÁTADA, de qualquer das obrigaçÕes ora estabelecidas,
sujeitaxá a CONTRATADA as sançoes previsrâs na Lei Federal no 8.666/9j, aplicando nos artigos 8l a 88.

PÁRÁGRÁFO PRIMERO O araso injustificado no cumprimento do objeto d€sre Conrrato sujeirará a
CONTRATADA, à mulu de mora correspondenrc a 0,3% (tÉs centésimos por cento) ao dia, sobre o val:r do
íomecimento, até o limite de l0oó (dez por cento).

PÁRÁGRÁ-FO SEGUNDO - AIém da multa indicada no parágrafo anrerior, â CONTRÁTANTE poderá, garantida a
pÉvia defesa, aplicar à CONTR{TÁDA, na hipótese de inexecuçâo toml ou pffcial do Contrato. as seguintes sançôes:

a) Adver-tência;
b) Multa dr l0 oS (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suqrnsao tempoúúa de participaçao em licimçào e impedimenro de conrrarar com a
administraçao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
d) Declareçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminisraçào Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puniçâo.
e) As sançoes prcvistas nas alÍneas'a", "c" e'd" podendo ser aplicadas conjuntâmente com a
prevista na alÍnea 'b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicaçao de qualquer penalidade será feita comunicaçeo escriu à
CONTRÁTADÁ e publicada no jornal Oficial do Estado, constando o lundamento legal, excluÍdas os casos de
aplicaçao das penalidades de advenências e multa de mora.

CtÁSt]LA DÉCIMA S A - DA RESCISÀOE
A inexecuçào total ou parcial deste conEato enseja a sua rescisào, com as conseqúênciâs conra[uâis e as previsras em
lei.
Constituem motivos para a rescisào deste Contrato:

a) - o nâo cumprimento de cláusulas conrrauais, especificaçôes, projetos ou prázos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especilicaçoes, projetos e prazos;
c) - a lentidao do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE â comprovar â impossibilidade
da conclusâo da obr4 do sewiço ou do fornecimento, nos prazos estipuladosi
d) - o affaso injustificado no inicio da obra, serviço ou f'omecimento;
e) - a paralisaçao do fomccimento, sem.iusta causa e prtvia comunicaçâo à CONTRATÁNTE;
f) - a subcontrataçâo totrü ou parcial do seu objeto, a assoclaçâo da CONTRATADA com
outrem, a sessâo ou cransferência toal ou parcial, bem como a fusâo, cisâo ou incorporaçâo nâo
admitidas no edital e no conuato;
g) - o desatendimento das determinaçôes regulares emanadas pelo servidor a comíssào
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execuçâo, assim como as Secretaria Municipalde
Secretaria Municipal de Adminisraçao;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execuçào, anotadas na forma do § lo do aft. 67
desta Lei Federal no 8.666/91;
i) - a decretaçao ou â instauraçào de insolvência ciúl;
j) - a dissoluçao da sociedade ou o falecimento da CON-IRATADA;
k) - a alteraçao social ou a modificaçâo da finalidade ou da estrutua da CONTRATADA, que
prejudique a execuçào do contrato;
I) - razoes de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela máxima autoúdade da esíera adminisrrativa a que está subordinado a

CONTR-{TANTE e exaradas no processo adminisraúvo a quc se refere o contrato;
m) - a supressào, por parte da CONTRATAi.*TE, compras, acarretando modiÍicaçâo do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execuçào, por ordem escrita da COn-1'RATANTE, por prazo superior a

I2O (cento e ünte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbaçao da ordem
intema ou guerÍa, ou ainda por repetidas suspensÕes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizaçôes pelas sucessivas e

contratualmente imprevistâs desmobilizaçoes e mobilizaçoes e ouEras previstas, assegurado a

CONTRÁTADA, nesses cesos, o düeito de optar pela suspensào do cumprimento das

obrigaçoes assumidas até que seja normiüizada a situaçào;
o) - o atraso superior a 9O (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONI'RÁTANE
decorrentes dos fornecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública g:ave
perturbaçào da ordem intema ou guerra assegurado a CONTRATADA o direiro de optar pela
suspensâo do cumprimento de suas obrigaçÕes até que sejâ normalizada a situaçao; 
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PÁRÁGRAI'{) PRIMEIRO - Os casos de rescisào ct)üraturl srrào lbrmalmentc nnotivados nos âuros tlo prr.rccsso,
asscgucando o conraditorio e a ampla dcfcsa,

PÁRÁGRê,FO sI,GtlNDO - Á rescisào dcste Contr.tto potlerâ srr:
c) determinada por ato unilateral c escrito da Administraçào nos casos enumegdos nas
alineas 'a' a 'i' desta cláusula:
cl) amigável, por acordo cnlrc as partes, rrduzidas a termo no processtr da licitaçào. drsdc qur
haja con\,cBi€ncia pird a CONTRÁTÂNTf-:
judieia.lmcnrc, nos te rmos da legislaçao.

CLL§ITIá DÉCIMA TERCEIRA - TX) R-ECEBIMENTo DoS PRoDUTos
Os scniços rlcvr'rf,o stl entrcgucs conlormc Cmnograma consunre m)s ancxos planilias orçamentárias. pitrtc
inregrantc destr.

PÁRÁGRAFo PRIMEIRO - O objeto do contraL(r seú Rcrbido conformr Cláusu]a Dérima, se ndo que os scn.iços
que nào satislizerem âs condiçôcs ciradas na pÍoposta c lo ediual serào recusados c colocados a disposiçào da
CONTRATÁDÀ para serem corrigidos. dentro do prazo cstabelecidos cntrr as panest

PAL{GRÁ}O SEGUNDO - Á critério da Prcftirura §.tunicipal de sÀO Bf:R]iÂRDo podcrá ser conccclÍdo novo
pmzo para recebimento dos scniços rcjcirado. Ocorrrndo a rejeiçao pcla 20 rcz, o conturLo podcrá ser rrscindido. A
CON l tl.'t I At)A será notifÊadâ para regularizal no prazt' \,l.aximo dc 15 (quinze) dias corridos, soh o risco de incidir
nas penalidades prcr.istas no Art. t}7 da I-eí n" 8.õ66/91;

CLÁSI ItÁ I)ÉCI MÁ QI IINTÁ . DAS ALTERÁÇOES
l:src contralo poclcrá ser altcrado, com as dcvidas justi[icath,as, no casr] pjevisto no art. dr Lri n' 8.666/9].

cLÁUsUIá DÉ(I-.VÁ.SEXTÁ - DÁ Pt'BUCÁaio
Ilentro do prazo de 20 (vinte) dias. contados da sua assinatura, a CONTRATA\TE providenciaú a publicaçâo em
rrsumo, do presente Cono:rto.

CIÁUSULÁ SÉTh,íA - Do FoRo
o Íom da Comarca dc SÀo BLR|(ARDO no Estado do \laranhlo, s*rá o compercnre pala dirimt dúvid,§ ou
pendcncias resultantcs destc Contraco-

E por esurem de aclrrdo, dcpois dc lido t achado conformc- Ioi o presentc instrumento I;n rado
em 3 (tÉs) \,ias de igual teor e lorma, assÍnado pela partes e tesrcmunhas abaixo.

sÀo BI1RNARDO(r.ÍA), 17 DEJt Ntto DI: 2019.
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CONSTRUÇÕE
CNPJ Í': 1i.01 1.5880001'20

Gilvan Damascena Silva
RG: 543005968, SESP,4\'ÍA

CPF: 773.697.5O3-53
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