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PROCESSO AL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.12s.389/0O01-88

ADE

VISTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 20I9O9OO3 CPL. PMSBÀ4A
Contrato n'20191014001 - CPL- PMSB/MA

CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL

CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL QUE ENTRE
SI FAZEM, DE UM LADO, A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO,4\4A E DO OUTRO
LADO A EMPRESA GPA . CONSTRUÇÔES E
§ ED\/Írr^e rrnaJLr\r!\vJL1sfl.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, Pessoa Juídica de Direito
Público Intemo, inscrita no CNPJ n'06.125.389/0001-88, com sede na Pça Bemardo Coelho de Almeida
863 - CentÍo - São BsrnaÍdo-Mq doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada por,
MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA portador do RG: 2330237- SSP/PA e CPF: 426.251.492-72
residente e domiciliado na cidade de São Bernardo/lvÍA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere
poderes para celebÍar com a empÍesa: GPA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; lnscrita no CNPJ:
27.068.259/0001-20, estabelecida Estrada da Raposa NR 23, Loja 0l - Verde Mar - RaposaMA, neste ato
represantada pelo seu Sócio administrador Sr. Glabson de Jesus PereiÍa CPF: 951.742.813-97 residente e

domiciliado na cidade de São LuiJMA doravante denominada CONTRÂTADA, têm entre si justo e
pactuado, nos termos contidos na proposta objao da TOMADA DE PREÇO n" 010/2019, e PROCESSO
ADMINISTRATIVON'201909003queseregerápelaLein.'8.666/93,medianteascláusulasecondições
s€guintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O pres€nte CONTRATO tem por base legal o PROCESSO
ADMINISTRATIVO N' 201909003-CPL-PMSB, tendo por objeto os serviços de para Implantação de

Serviços de Tratamsnto Superficial Simples TSS em vias das Localidades Bicuíbas e Pedrinhasdo
mrrnicípio de Sâo BemardoMA Tntegram o presenfe contrato, indepeÍldentemente de transcrição- o Etíital
seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso Xl de vinculação ao edital
de licitação ou temo que a dispensou ou inexigiu, e a proposta do licitante vencedor.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O Valor total pela aquisição do objeto contratual é de R§: 1.229.728.40 ( um milhão duzentos e vinte e

novc nril sçtcçcutos c vinte ç oito reais c ouaenta scntavos))- quc inclui os tributos, cncargos, frcte ou
despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
As despesas decorrentes da contÍatação da presorte licitação conerão por conta de

Recursos Próprio.
Dotaçâ,r-r Chgam en tári a :

02 PODER E)GCUTIVO
05 ORGÃO SEC. MLTN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS
OO UNIDADE SEC. MTIN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS
I 5.45 1.0780. 1007.0000 pAvTMENTAÇÀo DE VIAS URBANAS
4.4.90.s 1.00 OBRAS E TNSTALAÇÔES

CLASULA QUARTA. DOS ACRESIMOS E SUPRESSOES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contralo, até 25o/o (vtnÍe e cinco) por
cento do valor inicial atualizado do contrato. em observância ao art. 65 § l" da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA. DO PRAZO DE VIGENCIA
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O presente contrato entraÍá em vigor na data de suâ âssinatura e findar-se-á no dia 3lll2l20l9 podendo ser
prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso
I. da Lei n" 8.666/93, e suas alterações.

CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇ^O
A fiscalização do Contrato será efetuada pelo servidor: Roberto Miranda Leite CREA: 1407762516, que
poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do fomecimeÍlto
observando, bem como propor a aplicagão das penalidades previstas deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIII{A - DO PAGÀ\{ENTo
O pagamento será efetuado após cada medição e apresentação da Nota fiscal e planilha da medição
correspondente aos serviços já executados a Nota Fiscal deve está devidamente atestada pelo Setor
Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da datâ do atesto.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante
Íanstêrêncra bancana em conta corrente da CONIRA'IADA sob o n" 18074-2, Agência: 4407-5 do tsanco
do Brasil, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissâo ocorrida na documentaçâo fiscal será motivo de
correção por parte da CONTRATADA e haverâ em decorrênciq suspensão do prazo de pagamento até que
o problema seja definitivanente sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada paganento 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 apresentâção de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter
confonne artigo 55 inciso XIII da obrigação da contratada de manter, durante toda execugão do contrato,
on compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de húilitação e qualificação
exigidas na iicitação.

PARAGRAFO OUARTO - A CONTRATANTE não pagará juros de mora PoÍ atraso no pagamento,

cobrado através de documentos não hábil, total ou parcialmente, bern como por motivo de pendfucia ou
descumprimento de condições contrárias

CLAUSULA OITAVA. DO REAJUSTE
O valor do presente Contrato so poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigênci4 se houver âumento

autorizado pelo governo FedeÍal.

CLÁUSULA NONA - DAS OB GACÔES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-s+ á:

a) Acomparúar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Seüretaria Municipal de Administração que será responsável
pelo acompanharnento e fiscalizaçâo da execução do objao do pÍesente contrato. Ao
servidor designado, compete entre outras obriga@es, verificar a qualidade, inviolúilidade
das ernbalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotando em Íegistro
próprio todas as ocoÍÍências relacionadas a execução do conhato dgterminando o que for
necessário a regularização daq faltas ou defeitos observados;
c) Fomecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita
da CONTRATADÀ informações adicionaiq para dirimir duvid"s e oÍienta-la em todos os

casos omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do repÍesentante
deverão ser sohcitadas, a seus supenoÍes em teÍnpo hábil para adoção das medldas
convenientes:
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso II, alíneas a e b da Lei
8.666t93.
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CLÁUSULA DECIMA. DAS oBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
O presente Contrato não podoá ser objeto de cessão ou transferênciq no todo ou sm pârte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços objero dÊste contrato mediante e.missão de Nota de Empenho ou
Ordern de Fomecimeato e cÍonogÍama de entrega fomecido pela Secretaria Municipal de
Administração, em estrita observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando a
qualidade.

c) Manter pÍeposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação
do serviço pala represeirúJo na execução do contÍato e prestar esclarecimentos necessários
ao servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fomecimento, e a
Secretaria Municipal de Administação, quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre I l:00 h as 16:00
como sendo o honário administrativo para tratar sobÍe o contÍato e serviços, de segunda 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 legislação em
vigor para perfeita execução do contrato;
Í) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contÍato
respondendo pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da
execuÇão do contÍato e outros correspondentes:
g) Responder pelos danos causados diretaÍnente a administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade em face dâ fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria
Municipal de Administração;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as sua.li expeÍlsas, no total ou em parte, o objeto deste

contrato em que so vsrificaÍsÍn vícios, defeitos ou incorreções resultantcs da execução.

CLASULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por paÍte da CONTRATADA, de qualquer das obrigaçôes ora
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal n" 8.66ó/93, aplicando no
artigos 8l a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará a
CONTRATADA, à multa de mora correspondente r O,3o/o (fês centésimos por cento) ao dia, sobre o valor
do fomecimento, até o limite de l0olo (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no paÍágafo anterioÍ, a CONTRATANTE poderá
garantida a pÍévia defesa" aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do
ContÍato, as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de l0 9á (dez por cento) sobre o valor do ConÍato;
c) Suspensão ternportária de paÍticipação em licitação e impedimento de contratar com
a administração, por pritzo não superior a C2 (dois) anos:
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminisração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçâo.
e) As sangões previstas nas alíneas "a", "C' e "d" podendo ser aplicadas conjuntaÍnente
com a pÍevista na alínea *b".

PARAORAIo fL.RCEIR() AÉs a apiicação de qualquer penalidade será t'erta comunicação escnta à
CONTRATADA e publicada no jomal Oficial do Estado, constando o fimdamento legal, excluidas os casos
de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.
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CLÁSI-ILA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISÀO
A inexecução total ou parcial deste contÍato enseja a sua rescisão, com as conseqüàrcias contratuais € as
previstas ern lei.
Constitue.rn motivos para a rescisão de§e Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificaçõeq projetos ou prazos;
b) - o cumprimurto irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e
prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obr4 do serviço ou do fomecimento, nos prazos
estipulados;
d) - o atraso injustificado no início da obr4 serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fomecimento, sem justa causa e prévia comunicagão à
CONTRATANTE;
f) - a subcontratação totâl ou parcial do seu objeto, a assoeiagão da CONTRATADA
com outreÍ! a sessão ou transferàrcia total ou paÍcial, bern como a fusão, cisão ou
incorporação não admitidas no edital e no contralo;
g) - o desarendimento das determinações regulares emânadâs pelo servidor a comissão
designada pra acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria
Municipal de Secraaria Municipal de Administração;
h) - o cometimento Íeiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § l" do
art. 67 desta Lei Federal n" 8.666/93:
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimsnto da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, dç alta relevância e anplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela miixima autoridadg da esfera administrativa a que está subordinado
a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o conÍato;
m) - a supressão, poÍ parte da CONTRATANTE, coÍnpÍas, acarretando modificação
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § l'do art. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execuçâo, por ord«n escritâ dâ CONTRAI'ANTE, poÍ prazo

superioÍ a 120 (c€nto e vinte) dias, salvo ern caso de calamidade pública grave
perturbação da ordem mtema ou guerr4 ou amda poÍ repÊldas suspensões que

totalizern o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras pÍwistâs, assegurado a CONTRATADA,
nesses cilsôs, o direito de optaÍ pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumid". até que seja noÍmalizda a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagarnentos devidos pela

CONTRATANE decorrentes dos fomecimêntos já recebidos salvo em caso de

calamidade pútrlica, grave peÍturbaÉo da ordern interna ou guerra, assegurado a

CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações
até que seja nomalizada a situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão conüatual serão formalmente motivados nos autos do
pÍocesso, assegurando o contraditóÍio e a aÍnpla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilareral e escÍito da Administração nos casos eÍlumerados
nas alineas 'a' a 'r' desta clàusula:
b) amigável, por acordo entÍe as paÍtes, reduziílqq a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da leg;islação.

W



Pü .totilAN',

PREFEITURA MUNICIPAT DE
ESTADO DO MARAN ALI

CÍ{PJ: 06.125,389/ 1119[]

CLÁSULA DECIMA TERCEIRA - Do RECEBIMENTo DoS PR0DUToS
Os serviços deverão ser sntÍegues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias,
parte integrante deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato seíá Íecebido 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 CONTRATADA, pãa s€Íem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as paÍtes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A criterio da hefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser
conce<iido novo prazo para recebimento dos serviços rejeitado. Oconendo a rejeigão pela 2" vez, o conhato
poderá ser rescindido. A CONTRATADA sení notificada para regularizar no prazo Maximo de 15 (quinze)
dias corridos, sob o risco de incidir nas penalidades previstas no Art. 87 daLei n" 8.666193;

CLÁSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES
Este contrato podsrá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no aÍ. da Lei n' 8.666i93.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICACÃO
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatur4 a CONTRATANTE providurciará a
publicação em resumo, do presente Contrato.

CLÁUSULA SETIMA. 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 instrumanto
larrado em 3 (três) vias de igual teor e form4 assinado pela partes e testernunhas abaixo.

sÃo BtsRNARDO(lrrA), la de Or.]l I]BRO de 2019.

á........§*-/*
SÀo BERNARDo

MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA
RG: 2330237- SSP/PA
cPF 426 2,\'l 492-72
CONTRÁTANTE

CaMwd-íu^.

TESTLMtTT-HAS

GPA - CONSTRUÇ Ões e vlÇos LTDA
CNPJ; 27.068.259/0001 -20

Crlabson de Jesus Pereira
CPF; 951 742.813-97

CONTRÁTADA

CPI- CPI'

ooí


