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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

CNPI: O6.125.389/0001-88

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 2019O3OO5 - CPL- PMSB/MA
Contrato na 20L90429003- CPL- PMSB/MA

CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL

CONTRÂTO DE EMPREITADA GLOBAL QUE
ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA E DO

ouTRo LADO A EMPRESA: IOSÉ LEÂO NETO E
CIA LTDA;

339039 OOO- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
12.361.0050.2035.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339039 OOO- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA IURÍDICA

CúSULA QUARTA. DOS ACRÉSIMOS E SUPRESSÕES

PROCES.IS /1

MODALii:ÂX,E

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, Pessoa ,urídica de Direito Público
lnterno, inscrita no CNPf na 06.125.389/0001-88, com sede na Pça Bernardo Coelho de
Almeida 863 - Centro - São Bernardo-Ma, doravante denominada CONTRATANTE, neste
?.to, representada por, Sr. SÂMIA COELHO MOF.E!Ptr{ Cê.B,VALHO portador do B-G:

07615455200I-2 e CPF: 447.037.243-91 - Secreúria Municipal de Educação, residente e
domiciliado na cidade Magalhães de AlmeidalMA, no uso de suas atribuições legais que
lhe confere poderes para celebrar com a empresa: IOSÉ LEÂO NETO E CIA LTDA; lnscrita
no CNPf: 14.908.101/0001-70, estabelecida Av. Cel Francisco Moreira - fardins - Santa

Quitéria/MA, neste ato representada pelo Sr. fosé Leão Neto RG: 043320762071-7,
SESPDGPU/-MA, CPt: 182.669./53-53, resrdente e domiciliado na cldade de Sao Santa

Quitéria/MA, doravante denominada CONTRÂTADA, têm entre si iusto e pactuado, nos
termos contidos na proposta obieto da TOMADA DE PREçO ne 004/ZOL9, e PROCESSO

ADMINISTRATIVO Ne 201903005 que se regerá pela Leí n.e 8.666 /93, mediante as
cláusulas e condições seguintes:

cúusulA PRIMEIRA - DO OBJE"TO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCESS0

ADMINISTRATIVO Ne 201903005-CPL-PMSB, tendo por obleto os serviços de para Roço
lateral nas estradas vicinais 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
rermo que a riispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta <io iicitanrc vence<ior.

CúUSULA SEGUNDA. DO VALOR
O Valor total pela aquisição do ob.ieto contratual é de R$ 7.040.00 (sete mil e quarenta reais).
que inclui os tributos, encargos, frete ou despems de qualquer natureza que incidam sobre o

obieto do contrato.

CúUSUTÁ TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão po)-,,' _.-

contâ da Dotação. q
Dotação OrçamenLária: /N )
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PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO BERN
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato,
até 25o/o (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao
arL 65 § 1a daLei8.666/93.

CL{USULA QUINTA - Do PRAZO DE VICÊNCIA

O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 31 de
dezembro de 2019 podendo ser prorrogado, após manifestação das partes envolvidas,
mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da Lei na 8.666/93, e suas alterações.

clÁusur.A sExTA - DA FrscALrzAÇÃo
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
aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CúUSUT-A 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 está devidamente
atestada pelo Setor Competente e será efetívado no prazo de até 30 (trintal dias contados da
data do atesto.

^ . ^ í ^^r riÁ-n\rÁar \J JD\.rul\lJ\J -.2uaiquet etrtt uu uurissãu uuuttitia tta riucutttettiaçãu iiseai sera
motivo de correção por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do
prazo de pagamento até que o problema seja definitÍvamente sanado.

PARÁGRAF0 TERCEIR0 - A cada pagamento realizado, a CoNTRATADA 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 contratada
de manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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pagamento, cobrado através de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por
motivo de pendência ou descumprimento de condições contrárias.

CúUSUTÁ oITAVA. DO REAIUSTE
O valor do presente Contrato só poderá ser reaiustado durante o prazo de sua vigência, se

houver aumento autorizado pelo governo Federal.
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ATANTE

A CONTRATANTE obrigar-se-á:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

1, (JI
I

PARÁGRAFo PRIMEIR0 - os pagamentos, serão creditados em nome da C0NTRATADA,
mediante transferência bancária em conta corrente, uma vez satisfeitas as condições
estabelecidas neste Contrato.
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PREFEITURA MUNICIPAI. DE SAO BE
EsrADo oo ulRmruÃo

CNPJ: 06.125.3891OO01-88

b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do obleto 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
solicitâção escrita da CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir
duvidas e orienta-la em todos os casos omissos;

-.-^ ..1!-^----^-^.^- ^^ ^^---^!^uJõJuçLIJUçJcPlUvlucrtLldJ9uçutLlaPaJ§dlçlllqõlvluPçLg

representante deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para
adoção das medidas convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do art' 73, inciso ll, alíneas a e b da
Lei8.666 /93.

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

a) Entregar os serviços obieto deste contrato mediante emissão de Nota de
Empenho ou Ordem de Fornecimento e cronograma de entrega fornecido pela
§a.rêtâriâ Mrrnir"inal de Âdminisfrar-ãô, êm êstritâ ohservância â srâ nrônôstâ
e ao Anexo VI, observando a qualidade.

cJ Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade
da prestação do serviço para representá-lo na execução do contrato e prestar
esclarecimentos necessários ao servidor designado para acompanhar e
fiscalizar ^ 

pvêcttaãã do fornpcimpntír, A â Sê.rêtâria Mrrnirinal dp

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 segunda a sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente
contrato e rie seus ciocumentos rntegrantes, com observàncta cios requtsttos,
bem como da legislação em vigor para perfeita execução do contrato;

0 Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato
respondendo pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais
resultantes da execução do contrato e outros correspondentes;
g) Responder nelos danos causados diretamente a administracão 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
objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçÔes
t eSuttauLcS ua cxeçuçau

CúSUT,A DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por paúe da CONTRATADA, de qualquer das obrigações
ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal ns 8.666/9
aplicando nos artigos 81 a 88.
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ESTADO DO MARANHÃO

CNPJr 06.12s.389/0001-88

PARÁGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato
sujeitará a CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,3olo (três centésimos por
cento) ao dia, sobre o valor do fornecimento, até o limite de 10%o fdez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou
parcial do Contrato, as seguintes sanções:

a) Advertência;
bJ Multa de 10 o/o fdez por centoJ sobre o valor do Contrato;

+^--- ^-,4-:^ J^ .^-+r-:-.^-=^L, JuJPclll,<lw !çl[PUtdl to uç Pllr uLlPd}au clrl llL!@9ou ç lulPçulluçulu uc
contratar com a adminiskação, por prazo não superior a 02 (doisl anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição.
e) As sanções previstas nas alíneas "a","c" e "d" podendo ser aplicadas
coniuntamente com a previstâ na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação
escrita à CONTRÂTADA e publicada no iornal Oficial do Estado, constando o fundamento
Iegal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertências e multâ de mora.

CúSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÂ0

A inexecução total ou parcial deste contrato enseia a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

aJ - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, proietos
ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,
projetos 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 nrazos estinttlados;
dJ - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação
à CONTRATANTE;
fl - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da
CONTRATADA com outrem, a sessão ou transferência totâl ou parcial,
bem como a íusào, cisào ou incorporaçào nào arimrtidas no eriiui e no

contrato;
g] - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo

servidor a comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua

execução, assim como as Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de
Administracão:
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na
forma do § 1e do art 67 desta Lei Federal nq 8.666/93;
il - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
jJ - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CoNTRATADA;
k) - a altêração social ou a modificação da Íinalidade ou da estrutura da
LUr\ r I\À r frrrA, quc Pt c, uurque a e^cLuçdu qu lullLl aLU;
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SAO B
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJr 06.125.389/0001-88

l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera
administrativa a que esú subordinado a CONTRATANTE e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATÁNTE, compras, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1q

do art. 65 desta lei;
nl - 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 nor rênêtidâs srrsnensôes ouê tartâlizcm o mêsmo nrâzô
independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras
previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar
pela suspensão do cumprímento das obrigações assumidas até que seia
normaiizada a siruaçào;
o) - o atraso superior a 90 fnoventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANE decorrentes dos fornecimentos já recebidos salvo em caso
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do
cumDrimento de suas obrisacões até oue seia normalizada a situacão:

PARÁGRAFo PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos
autos do processo, assegurando o contradiúrio e a ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
âl ílêlêrminâdâ nôr âtô rnilâtêrâl p csrrito alâ Âdmirti<trâaãô hôs aâsôs

enumerados nas alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo
da licitação, desde que hala conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CIÁSULA DECiMA TEKCEiITA - DU XECEBiMEN I Ú ÚÚS PÍ(ÚDUTÚS
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas
orçamentárias, parte integrante deste.

PARÁGRAFO PRIMEIR0 - o objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima,
sendo oue os serviços que não satisfizerem as condicões citadas na flroDosta e no edital serâo
recusados e colocados a disposição da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo
estabelecidos entre as partes;

PAtu(GRAFo SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser
concedido novo prazo para recebimento dos serviços releitado. Ocorrendo a reieição pela 2a

vez, u cunlraio putierá ser resuiudidu. Â COi{TR.ÂTÀDÂ será uuiiíicatia pata r eguiar izar nu
prazo Maximo de 15 [quinzeJ dias corridos, sob o risco de incidir nas penalidades previstas
no Art. 87 da Lei no 8.666/93;

CLÁSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÔES

PRocEs§0
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Este contrato poderá ser alterado, com as devidas lustificativas, no caso previsto no art. da
Lei n" 8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA. DA PUBLICAÇÃ0
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE
providenciará a publicação em resumo, do presente Contrato.

CúUSUTÁ SÉTIMA. DO FORO
o foro da Comarca de SÃo BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para
dirimir dúvidas ou pendências resultantes 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.

SÂo BERNARD0 MA,29 DE ABRIL DE 2019

PREFEITU RNARDO
Secre cação
SAMIA COELHO MOREIRA CARVALHO

uYti 44 t .v5l -245-!r
CONTRATANTE
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SÉ LEÂo NETO E CIA LTDA
CNPI: 14.908.101 / 0007-7 0

losé Leão Neto
CUN'I'RÂ'IAIJU
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CPF:CPF:

PAL DE SÃo B
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TESTEMUNHAS:


