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PREFEITURA MUNICIPAL DE
N0

E
A

SECRETARIA DE FINAN 0frctssc

NOTA FTSCAL DE SERVIçOS EL

,l ,l
Base de Cálculo (R§) Alíquota (%)Deduções (R$)

0,0 6.136,4 2,OO

IRRF (R$)Pts (Rt) coFtNS (RS) csLL (R$)

SI

doS

adoNãturêza da Operaçáo

TRtB. FoRA Do t uNrcÍPro

Descohto lh

0

s
AVISOS

Nota

186
de Emissáo

0í I 17:03:28

eriíicação

G.2Y9M
PRESTADOR DE SERVIçOS

CPF / CNPJ: 27.068.259/000í -20

Nome / Razáo Social: GPA CONSTRUçÔES E SERVTçOS LTDA - ÍllE
Endereço: RUA ESTRADA DA RAPOSA, 23, LOJA 0í -VERDE MAR

lnscrição Municipal: 2í0945227068259

UF: MA CEPj 65138.000 Tel

OTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVTçOS

CPF / CNPJ: 06.008.569/0001-80

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE AXlxÁ-MA
Endereço: RUA ADELINO FONTOURA, 6,Í - CENTRO

Inscrição Municipal

lVlunícípio: Axixá
E-mail: GLABSON

UF: MA CEP: 65148{00 Tel

OTMAIL.COM

cóilGo Do sERVrÇo

;.íó Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o Íornecimento de
mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestaÉo dos serviços, que fica suieito ao ICMS).

DrscRliilNAçÃo Dos sERvlços
REFERENTE A 25' ÀTEDIÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE ESCOLAR DR. GENÉSIO REGO LOCALIZADA NO
MUNrCÍPtO DE AXtXÁ-MA. CONFORME TOÍ\4ADA DÊ pREÇOS N" 003/2018.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTOS;
AGÊNCtA: 4407-5
CONTA CORRENÍE: 18.07+2
BANCO DO BRASIL

Valor Total da Nota (R$): 6.136,43

Valor do ISS (R$)

122,7Í

TRIBUTOS FEDERAIS
|NSS (R$)

rNFOR[rAçÔES

Município: Raposa

E-mail: GLABSON

Local de Prestação

Axixá i MA

Compelêncla (Mê6/Ano)

04r2019

Valor LÍquido (R$)

6.013,70

les

»,q

Rêgime do Trlbutação

NORMAL

ISS a RetEl

SIM

Dêsconto Condiclonado



Código

PREFEITURA MUNICIPAL D

SECRETARIA DE FINA

NOTA FTSCAL DE SERV!ÇOS I'PPflÔOE
VlST0r

N0F

S§O

J Base de Cálculo (RS)

o ool 7.s6s. oe

Deduções (R$) Alíquota (%)

2,Oü

csLL (R$) IRRF (R§)Prs (R$) coFlNs (R§)

N1

R.g.r'l. d. Tributagio

NORMAL

N.turEa5 d. Op6râçâo

TRIB. FoRA Do MUNICíPIo

tclon

0,00

Oêsconto lnco

AVTSOS

de Nota

187

12019 17:O6:37

e Verificação

AXY-TBSU
PRESTADOR DE SERVTçOS

CPF / CNPJ: 27.068.259/0001-20

Nome / Razáo Sociel: GPA CONSTRUçÔES E SERVTçOS LTDA - ME

Endereço: RUA ESTRADA DA RAPOSA, 23, LOJA 0í - VERDE MAR

lnscrição Municipal: 2í 0945227068259

Município: Raposa UF: MA CEP: 65138{00 Tel

E-mail: GLABSON2 OTMAIL.COM

TOMADOR DE SERV|çOS

CPF / CNPJ: 08.008.569/0001€0
Nome / Razão SociaI: PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ.MA
Endereço: RUA ADELINO FONTOURA, 6,í - CENTRO

lnscrição Municipal

Município: Arixá UF: MA CEP: 65148{00 Tel

E-mail: GLABSON2 HOTMAIL.COM

cóDrGO DO sERVrçO

7-a Reparação, conservaçáo e reforma de edifÍcios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de
mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestaÉo dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

DrscRlHrNAçÂo Dos sERvlços
REFERENTE A 26' MEDIÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE INTEGRADA SANTANA BALDEZ LOCALIZADA
NO [rUNtCíPtO DE AXTXA-MA. CONFORÍVE TOMADA DE PREÇOS N. 003/20'18.

Valor Total da Nota (R$): 7.569,09

TRIBUTOS FEDERAIS

INFORMAçôES COMPLEMENTARES
ISS a Reter

slÍ\í

Valor do ISS (R$)

rNSs (R$)

151 ,3i

Local de Prêstaçáo

Axixá i MA

Opta nte do Si Valor Líquido (R$)

7 .417 ,71

Condicionado

s

Hffi
w5

f.-.h
,ô,

I-rl

--

N

de Emissão

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTOS:
AGÊNCIA: 4407.5
CONTA CORRENTE: 18.07 4-2
BANCO DO BRASIL

Competêncla (Mês/Aho)

0412019

I



Locel d€ Prêstação

Axixá / MA

Competêncla (uês/Ano)

c/.12019

Optante do Slmples

SIM

Número da Nota

ssao

7:08:44

Valor LÍquido (Rt)

3.5S5.13

o

0

DtscRliltt{AçÃo Dos sERVlços
REFERENTE A 27' MED|ÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA UNTDADE TNTEGRADA JOAQUIM SILVA LOCALTZADA NO
Í\ruNrcíPro DE AXrxÁ-MA. coNFoRME TOÍ\,IADA DE PREçOS N.003/2018.

PRESTADOR DE SERVIçOS

CPF / CNPJ: 27.068.259/0001-20

Nome / Razão Social: GPA CONSTRUçÔES E SERVIçOS LTDA - ME

Endereço: RUA ESTRADA DA RAPOSA, 23, LOJA 0í - VERDE MAR

lnscrição Municipal: 2'l 0945227068259

IvlunicÍpio: Raposa

E-mail: GLABSON

UF: MA CEP: 65138{100 Tel

OTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIçOS

CPF / CNPJ: 06.008.569/0001€0

Nome / Razão Social: PREFEÍTURA MUNICIPAL DE AXIXÁ-MA
Endereço: RUA ADELINO FONTOURA, 64 - CENTRO

lnscrição Municipal:

MunicÍpio: Axixá UF: MA CEP: 65148{00 Tel:

E-mail: GLABSON2 HOTMAIL.COM

cÓDrco Do sERvrço

7.,á ReparaÇáo, conservaçáo e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimenio de
mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, Íora do local da prestaÉo dos seruiços, que fica sujeito ao ICMS).

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTOS;
AGÊNctA: 4407-5
CONTA CORRENTE: I 8.07 4-2
BANCO DO BRASIL

Valor Total da Nota (R$): 3.668,50

Valor do ISS (RS)

TRIBUTOS FEDERAIS
|NSS (Ri)

TNFORMAÇÕES COMPLEiIENTARES

73,3i

ISS a Rêter

SIM

Dêsconto Condicionado

ffi

orae e

NOTA FTSCAL DE SERVTçOS ELETRI

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

SECRETARIA DE FINANçAS

6
de-VeÍifi

I 
Base de cálculo (R§) 

|001 3.668,501

Alíquota (%)Deduções (R$)
2,000

CSLL (R§) tRRF (R$)Pts (Rt) coFlNS (Rl)

A] 6\0

Dêsconto lncondicionadoRêgiinê dê Tributâção

NORMAL

Naturr:a da Opêreçáo

TRIB. FORA DO MUNICÍPIO

AVISOS §/

»b

á."&
PM

\

w



Número
á.r$
4L

PREFE]TURA MUNICIPAL DE

SECRETARIA DE FINAN

NOTA FTSCAL DE SERVIÇOS EL TBRfi tcA

sr0LHA tf
ES§0

MOOALIDAOE

I Base de Gilculo (R$)

ool 7.263.?1

Deduções (R§)

0

Alíquota (%)

2,OO

csLL (R$) IRRF (R$)Pls (R§) coFrNS (R$)

""ÚuDêsconto hcondlclo

a,N
Rêgtm. do Tdbut çáo

NORMAL

Natu.Eza da OpêraÉo

TRIB. FoRA Do MUNrcÍPto

!.
AVISOS

-,,-1

PRESTADOR DE SERVIçOS

CPF I CNPJ: 27.068.259/000í -20
Nome / Razão Social: GPA CONSTRUçOES E SERVIçOS LTDA - uE
Endereço: RUA ESTRADA DA RAPOSA, 23, LOJA 0í - VERDE MAR
MunicÍpio: Raposa UF: MA CEP: 65138{00
E-mail: GLABSON2 HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIçOS

CPF / CNPJ: 08.008.569/0001-80

Nome / Razáo Social: PREFEITURA MUNICÍPAL OE AXÍXÁ-I,IA
Endereço: RUA ADELINO FONTOURA, 64 - CENTRO

Nota

189
e ora de Emissáo

19 17:11:48

erificação

4R454VX6

lnscrição Municipal: 2í 0945227068259

TeÍ

lnscrição Municipal

Tel:

Valor do ISS (R$)

145,2t

rNSS (R§)

Valor LÍquido (R3)

7.117,95

Dêsconto Condicionâdo

cÔDrco Do sERVrço

7-.o Reparação, conservação e reÍorma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de
mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

DrscRrMlr{AÇÂo oos sERvrços
REFERENTE A28'MEDIÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSOR VICENTE PIRES
LOCALIZADA NO MUNICíPIO DE AXIXÁ-MA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N" OO3/2018,

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTOS;
AGÊNcrA:4407-5
CONTA CORRENTE: 18.074

Município: Axixá
E-mail: GLABSON2

Local de Prestação

Axixá i MA

OTMAIL.COM

UF: MA CEP: 65148400

Valor Total da Nota (R$): 7.263,21

TRIBUTOS FEDERAIS

INFORMAçÔES COMPLEMENTARES
Optante do SimplêsCornpôtêncla (Íf ês/Ano)

04t2019

ISS a Rêtêr

SIM slt\,,t

\,|Â

q



ódigo
VISTO:

NOM

Q(

uÊ

f'-,
éf,,'

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA DE FIN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

I Base de Cálculo (R$)

o ool 7 .276,27

Deduçóes (R$) Alíquota (%)

2,OO

coFtNS (R$) csLL (R$) rRRF (RS)Pls (R$)

'7"\ lnco

0,

edoRêgihe dê Tributaçáo

NORMAL

Naturcza da OpêraÉo

TRIB. FoRA Do MUNrcÍPro

da Nota

190
ra de Emissáo

019 17:15:30

Verificação

SYO-I4PX
PRESTADOR DE SERV|çOS

CPF / CNPJ: 27.068.259/0001-20
Nome / Razão Social: GPA CONSTRUçÔES E SERVIçoS LTDA - ME

Endereço: RUA ESTRADA DA RAPOSA, 23, LOJA 0í - VERDE MAR

lnscrição Municipal: 21 0945227068259

Município: Raposa

E-mail: GLABSON

UF: MA CEP: 65138-000 Tel

OTMAIL.COM

TOMÂDOR DE SERV|çOS

CPF / CNPJ: 06.008.569/0001-80

Nome / Razáo Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE AXÍXÁ-MA
Endereço: RUA ADELINO FONTOURA, 6/í - CENTRO

lnscrição Municipal

Município: Axixá UF: MA CEP; 65148{100 Tel

E-mail: GLABSON2 HOTMAIL.COM

cÓDrco Do sERvrço

7dó Reparação, conservação e reíorma de êdiÍícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de
mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestaÉo dos serviços, que Íica sujeito ao ICMS)

I)lscFBmiaAçÃo Do§ sERVrço§
REFERENTE A 29" MEDIçÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE INTEGRADA ARCELINO RODRIGUES TAVARES
LOCALIZADA NO MUNICíPIO DE AXIXÁ-MA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N'OO3/2018.
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTOS;
AGÊNcrA:4407-5
CONTA CORRENTE: 18.07 4-2
BANCO DO BRASIL

Valor Total da Nota (R$): 7.276,27

TRIBUTOS FEDERAIS

INFORi'AÇÕES COMPLEMENTARES

Valor do ISS (R$)

tNss (Rs)

Valor LÍquido (RS)

7.130,74

145,5Í

Local de Prestaçáo

Axixá / MA

Competêncla (ilês/Ano)

04t2019

ISS a Rêter

SIM

Optante do Simplês

SIM

l),s

AVISOS

Dêsconto Condicionado



ero
HA N"

MO ALIOASE

OCE§SO

lcANOTA FTSCAL DE SERVTçOS EL

SECRETARIA DE FINANÇ

PREFEÍTURA MUNICIPAL DE

I Base de Cálculo (Rg)

o,ool 5.300.17

Deduçóes (R$) Alíquota (o/d

2,00

Pts (R$) coFtNS (R$) csLL (R$) rRRF (R$)

Rêglme de Trlbutação

NORMAL

NãtuEza da Operaçào

TRIB. FORA DO MUNICÍPIO
'*"'*r il:::"*"

D

AVISOS

.--)

191
ê Emissão

2 19 17:18:29

erificação

17-5Í20
PRESTADOR DE SERVTçOS

CPF i CNPJ: 27.068.259/0001-20

Nome / Razão Social: GPA CONSTRUçÔES E SERVTÇOS LTDA - UE
Endereço: RUA ESTRADA DA RAPOSA, 23, LoiJA 0'l - VERDE irAR

lnscrição Municipal: 21 0945227068259

Municipio: Raposa UF: MA CEP: 65í38{00 Tel

E-mail: GLABSON2 HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIçOS

CPF / CNPJ: 06.008.569/000í-80

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICÍPAL DE AXIXÁ-MA
Endereço: RUA ADELINO FONTOURA, 64 - CENTRO

lnscíção Municipal:

Município: Axixá UF: MA CEP: 65148-000 Tel

Ê-mail: GLABSON2 HOTMAIL.COM

cÓuco Do sERvrço

7,.o Reparação, conservaçáo e reíorma de ediÍícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de
mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços. que íca sujeito ao ICMS)

D'ISCRIMINAçÁO DOS SERVIçOS
REFERENTE A 30" MEDIÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ RIBAMAR FONTOURA
LOCALIZADA NO MUNICíPIO DE AXIXÁ.MA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS NO OO3/2018.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTOS;
AGÊNCIA: /1407.5

CONTA CORRENTE: 18.01 4-2
BANCO DO BRASIL

Valor Total da Nota (R$): 5.300,17

Valor do ISS (R$)

í 06,0t

TRIBUTOS FEDERAIS
|NSS (R$)

TNFORUAçÔES COMPLEÀIENTARES
Local de PreslaÉo

Axixá i MA

Corrpetêncla (tUê§./Ano)

0412019

lSS a Rêtêr

SIM

Valor Líguldo (Rt)

5.194,17

Dêsconto Cohdicionâdo

Optantê do Simples

SIM
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Certidão dê Aceívo Íécnico - CAT
Resoluçào No 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resoluçáo N'218 de 29 de Junho de '1973

Pltrl . FOLHA NO

CREA. ESSC

áginâ 1'5

ESTAD O

DALIDAD 0'l B
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão VISTO: rdade concluid

CERTIFICAMOS, ern cumpímento ao disposto na Resolução no 1.025. de 30 de outubro de 2009, do Coníea. que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de EngenhaÍia e Agronomia do Estado do lúaranhâo - Crea-À,44
o Acenr'o Técôico do prof ssional REGINALOO NUNES SARAIVA referente à(s) Anotação(ôes) de Responsabilid ad e
Íécnica - ART abaixo descriminada(s)

P.oÍssional: REGINALDO NUNÊS SÂRAIVA
Reg slro 110754.t149 RNP '1107544149

Iitulo píoÍissronal ENGENHEIRO CIVIL

NúmeÍo da ART M420170125290 Tipo de ART OBRA i SERVIÇO Reg,strada em 25109/2017
Foíma de reglslro lNlClAL Pan c pação lêcn câ INDIVIDUAL

Êmprêsa conrrarada cPA coNsTRUÇoES E SERvtços LTDÂ

Co.ITâIânIe PREFEIÍURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUÍRA CPÊ/CNPJ 06.138 366/0001.08
L !c,cço uo conr,arànre 

^vENrD^ 
AVL NiDA JOSL: Oi^vO SAÀ,IPA]O N. S/N

Complemento Earro CENTRO

Crdádê prês.lente Oúlrá UF MA CEP 65760000

Coôlrato 007/2017 Celebrãdo em 20/08/2017

ValoÍ do contrato RS 173 245.25 Í po de conlíalanle PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Açáo instilucionâl: Oulros
Endereço da obrâ/seMço AVENIOA AVENIOA JOSE OLAVO SAMPAIO N" S/N

Complemenlo BarÍro CENTRO

Crdâde presrdente Dulra LIF MA CEP: 65760000

Dala de rnrcio 30/08/2017 Conclusáo eíetrvâ 30/1212017
Fr.al,dade SEM DEFINIÇÃO

PIopIteIáío PREFEITURA MUNICIPAL OE PRESIDENTE DUTRA CPF/CNPJ 06 138.366/0001-08

Ar,v,da.iê récô'c, I . ÂTUACÂO ATIVIDADES DF AR I > iaA127 ' EDIFICIOS ESPECIFICOS TTOSPTTAL 53 ' ÊXECUCAO 104!8 merro

Barxadâ eín 09/03/2018

C -MA

CONTRAÍAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÁO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR ELIGIO ABATH
(MATERNo TNFANTTL ) NA sEDE Do MU Nrciplo DE pRES ToENTE DUTRtuMA coNÍ:oRMÊ A ToMADA DE pREÇo N 00?/ 201 z pRocESSo

ADMTNtSÍRATTVO N 02 1007 0004/2017

. líÍo.maçóês Coflplomonrarês -. 

-
CERTIFICAMOS ínalmenre que se enconlrâ v,nculâdo a presenre CerlÉão de Aceruo Tecnrco - CAT. o aleslâdo conlendo 4 ,olha(sr erped,do
pelo conúalántê dâ ob.a/servlço. â quem cabe a responsabrhdãde pelà veràcrdâde e exalrdáo das rnÍornraçóes ôele consla.les

Cêrtidào de Acervo Tàcnico nô 796972/2018
12lO3l2Ol8,13:39

w0y7Z

A Cêrlrdáo de AceNo Tacnrco (CAT) à quâlo aleslado êslá vrnculâdo
co.sli(r.à prova da capac dadê técnrco-proíssional da pessoa iuridicâ
somenle se o respo.sável lécnrco rndrcado eslrver o! venha a seí
ntegíado ao sêu quâdío lecnico por Íneo de declâraçáo enlregle no
mom€nio da habrllâçào ou da enlrega das píoposlâs

Cerlrficâmos que se enconlÍa vinculado à presenle CAT o aleslado
apíesentâdo em cumpímento à Lern0I 666/93. exped,do pela pessoa

lurid.ca conlrâtanle. a quem cabe a íesponsabrldade pela verac dade
e êiâr.dáo oas InrornrâÇôes nele .o4sranr€s L oe ,esponsabldâdâ

deste Conselho a veíÍcação da anvrdade píoíssronal em
conroímdade com â Ler n' 5194166 c Resoluçóes do Conselho
Fedeíalde Engenhaía e Agronomra ' CONFEA

Eslâ certdào p€rderá a validade. caso ocoÍa qualquêr alleraçáo
posteno. dos elemenlos cadaslrais nela conlrdos

A aulentrcidade desta Cenidào podê ser vênírcada em hllps //creâ
ma sirac com b./publrco/. com a chave: w0y7z

Conselho Regional de Engenharia ê Agronomia do Esta do Maranhão
Rua 28 dê Jurho n" ?14 Cenlro Sàô t urs/MA

rol' s5 (94) 2106-4300 r ar . 55 193) 210Íi-ú300 E-mal íalêconosco@c.êamã org b. yp

o
\
q
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ttt Prcrldcnte
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EsrADo Do MARANHÀo
PRI.]}T]I'I'URA ML\I('IPAL Dt] PRESIDF,NTE DT I'RA üT,\

i( DoLrLu l'aün,ll,irr)i i;l - ( crui, - l'r(\rd.|lc l)nna M.\ ( ll' ,,rr.l!()l)ll

Li-qâçào pro\isorií dc ágrur p:tm
jnslalação nrirnnr.l

PM .FOLHANO

PROCES§C o"a2
MODAL

VISTO:

IOADE

,\ I FtSl 
^t)() 

t")t_ ( \P4ctI)\DF I [ ( \l( ,\

'\t.strrnros que ii (nrÍ)ri.sl (;l'.1 t t)\'\/t.:t ('(i/ \ / \/.lil tt ()\ t l!)1 \// rnscnrrr r,,
( .\)'.1 tt'4 .-,\'' -- 4í.\ ::, tttt): :t, i(d,.rdr nâ l,\rÍ.(lir di: t{.11\^â ,r't.t. l_r,rr r,t. Urrrr,,
Verdc MâÍ, Raposa-Ma. c\ccuÍou parr Prcfcrtura l\Íunrcrpal dc Prcsrrlcnte l)utra-l\1..\.
Serviços de Reforma do Hospit{l e smpliâção do Ilospitâl Dr. Elígio Abathe ljUatcrno
Infântil), l(ralrzado nâ A\'cntdâ Josc Olâ\o Sâmpâro. SÀ - Ccnrro - i'rcsrdcnrc f)urra.'1!lir

ali76(Xx)o. no prâzo dc:to/Oti/17 a lO/12117 Soba rcsponsab ilidadc do Eng Rcgrnaldo Ntrncr
Saraiva. CREA 1107544t9-9. Altl'N'MA2l)17A12i291). scndo e\ecutados os sccurntcs
scn'iços

I SERVIÇOSPRELÍMINÂRI]S
Tt:-'ll la\]sc cnrclumcl|los dc lci I01 rl

99"o€
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õ§!.,x
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Plà.â dc l,on pâri obrí

^b,ico 
prô\ rsoro dc tr'âdcri, prra ;!lo,iord)r. 
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PREFEITURA MUNICIPAL OE PRÉSIDENTE DUTRA , MA

SEDE DO MUNICIPIO, CENÍRO . PRÉSIDENÍE DUTRA'MA - 65760000
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EsrADo oo MARANHÃo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIOENTE DUTRA

VISTO:

SEDE DO IúUNICIPIO CENTRO PRESIOENTE Dt/TRIVI\IA .65760000
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MODALIDADE

VISTO:

PROCESSO ADMINISTRÂTrVO No 0 2.1007.0004/ 2017
TOMADA DE PREçOS N.o OO7 12077
TIPO: MENOR PREçO GLOBAL
DAÍ A: 07 / OB I 2Ol7
HORARIO: 09:0O HORÁS

coNTRATO ADMtNISTRAT|VO DE pRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EMPREITADA NO

00 1 .080920 17 .1 4.007 20't7

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA . MA E A
EMPRESA GPA CONSTRUÇOTS E SERVIÇOS LTDA _
ME PARA A EMPRESA PARA A eResraçÀo oe
sERVrÇos DE REFoRMA e amelrnçÃo Do
HosprrAl DR. elicro ABATHE (MATERNo
tNFANTTL) NA sEDE oo n,tururcÍpro.

A PREFEITURA N/1UNICIPAL DE PRESIDENTE DTJTRA - [llA, com sede à
Avenrda José Olavo Sampaio, SN Centro, Presidente Dutra - lt/A, adiante
denominada CONTRATANTE, rnscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica - CNPJ sob o n o 06 138 366/000í -08, através da Saúde, neste ato
representado pelo Sr Aristeu Moraes Nunes Martins casado, servidor público.
CPF.010229.503-47. residente na Rua 2B de Junho, s/n, Centro, Presidente
Dutra - MA e a empÍesa cPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
Estâbelecida na Estrada Da Raposa No 23, Loja 01, Verde Àrlar, Raposa - N,4A

adiante denominada Contratada. rnscrita no CNPJ sob o n.o 27 .068.25910001-
20, neste ato representado pelo Sr GLABSON DE JESUS PEREIRA - CPF N"
951 742 813-87, com fundamento na Lei no 8.666. de 21106/93, no
PROCESSO ADMINISTRAÍ|VO N'02 1007 0004/20'17 no Edital de TOMADA
DE PREÇOS no 00712017, firmanr o presente Contrato Administração de
Empreitada, que passará a vrgorar a partrÍ de sua assrnatura e será regrdo
pelas cláusu las abaixo

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços de
reforma e ampliação do Hospital Dr Elígio Abath (Materno lnfantil) na sede do
Município, de conformidade com as especificações e discriminações contidas
nos projetos (ANEXO l)

cLÁusuLA sEGUNDA - Do vALoR E Dos RECURSos FINANcErRqStrLU
21 - O valor do contrato é de R$ 173.245,24 (cento e setenta e três mil
duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).
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0601 - Secretaria de Saúde
oJ

§e
10 302.0014.1.008 - Construção, Reforma e Ampliação de Hospital c

Ào

sú

3.1 - As obras e serviços serão executados no regime de Empreitada por

rD

PRt:t,t. l R\ \ \t( tÍ,\t t)t I,t{[slt)t\tt t)t tR\
( \PJr 0ó. l.lti..]66/000 I ,{lll

2 2 - O pagamento será efetuado enr parcelas, de acord
orgão financiador da obra e medrÇóes realizadas, no p
dias consecutivos, contados da apresentação da nota fiscal/fatura respectiva,
após medição e comprovaÇão dos serviços efetivanrente realizados conforme
boletim assinado pelo servidor designado para acompanhar e fiscalrzar a
execução do obleto desta lcrtaçáo. desde que náo hala fator nrpedrt vo
provocado pela CONTRATADA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento da primeira medição só será
-efetuado com a apresentação da copia da Anotação de Res ponsab ilid ade
Técnica (ART) lunto ao Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia do
Maranhão (CREfuMA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão
(CAU/MA), inscrição no CEI-lNSS, rnstalação da placa da obra e do Alvará de
Construçáo, expedido pela Prefertura Municipal de PRESIDENTE DUTRA,
MA-

PARAGRAFO SEGUNDO - O pagamento da última medição ou parcela, não
inferior a 10o/o (dez por cento) do valor total do objeto desta licitação, somente
será efetuado mediante o recebrrento definitivo do objeto e expediÇão do
HABITE-SE pela Prefeitura Municrpalde PRESIDENTE DUTRA - IUA

PARAGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento será eÍetuado a

CONTRATADA sem a devida comprovaÇão da regularidade exigida na íase de
habilitação da licitação

PARÁGRAFO QUARTO Caso o pagamento seja efetuado após 30 (trinta)
dias consecutivos, contados da apresentaçáo da nôta fiscal e fatura, tendo a

CONTRATANTE aceitada a mediçáo respectiva, fica esta obrigada a pagar
multa de 0,02% (dois centésimos por cento) ao dia sobre o valor vencido

PARÁGRAFO QUINTO - Os pagamentos serão efetuados mediante crédito no

Banco Caixa Econômica, Agência no 1649 e conta no 3459-9, Operação 003

Õ provêm de recursos proprios, do Município

o

4 4 90 51 00 - Obras e lnstalaÇÕes

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÀO

Preço Global

CLÁUSULA QUARTÂ - DO PRAZO CONTRATUAL E PRORROGA
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2.3 - Os recursos financeiros para pagamento dos serviços objeto do presente
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4.1 O prazo máxrmo previsto orr" 
""".rfáo "serviÇos, objeto deste Contrato serao de 120 (cento e

adjudicados,
DUTRA MA

5 4 - As obras e servrços deverao ser executados J

i
t

Preridente

Pil .'Fot{lA,Í'l$,\,,,, r",r.
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t{êPAlrHâese.co.r
a partir da emissão da Ordem de Serviço expedida pela

'ã
Íu ra

4 2 - O prazo contratual poderá ser prorrogado, nos seguintes situaçôes.
421- A 1uízo da PREFEITURA IUUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-IUA
através de justificativa fundamentada apresentada pela Contratada,
4.2.2 - na ocorrência de quaisquer dos motivos, devidamente autuados em
processo, citados no parágrafo prirneiro, incisos la Vl, do artigo 57 da Lei
8666/93.

4.3 - A eventual reprovaçáo das obras e serviços êm qualquer fase de
execução, não implicará em alteraÇôes de prazos, nem eximirá a contratada da

,r,.qtrnlieeçáordae,multas"contratu a i s

4.5 - A vigência deste Contrato poderá ser prorrogada, no interesse da
CONTRAÍANTE, mediante Termo Aditivo
4 5 - Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato o
cronggrama de execução será prorrogado automaticamente por igual periodo

CLÁUSULA QUINTA _ DAS coNDIÇÔES DE EXECUÇÃo DAS oBRAS E
sERVrçOS

5.1 - A Contratada assumirá total respon sabilid ade pela boa execuÇào e

eficiência dos serviços, pelo forneomento de equipamentos, materiais, mão-de-
obra, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem
como por quaisquer danos decorrentes da realizaçáo destes servrços,

S Prefeitura I de PRESIDENTE DUTRA - MA ou a tercerros,
tLd o arn a, responsave na vrgencra do Contrato pela guarda e vigi ancta

da área do terreno onde se situa o ob1eto contratual

ú

5 2 - A Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato onde
se vcrificarem vícios, defeitos orr rncorreçÕes resultantes da execução dos
materiais empregados Tambénr providencrará a remoção de resíduos.
entulhos, etc., decorrentes da nrovimentação das obras, bem como a

recuperaÇão e reconformação de ateas danificadas pelo uso do solo ou jazidas

de qualquer natureza. Serão ainda removidas construÇÕes e instalaçóes
provisórias de qualquer natureza que tenham sido efetuadas pela Contratada

5.3 - A Contratada não poderá subempreitar parte ou o total dos serviços a ela

Õ

sem a anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE

e:l com as normas
técnicas e especificaçôes dos proletos, obedecendo as es do Ed Lta I
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como também deverão atender às normas, especií
Associação Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT.
5 41 - Correrá à conta da Contratada a manuten
rnstalada.

i

o7

Ç

o

5.5- Por intermédio de processo devidamente instruÍdo serão admitrdos
decréscimos ou acréscimos de obras/serviços até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial do contrato, no caso de construção e/ou
ampliação, e até o limite de 50% (cinqüenta por cento), para acréscimos,
também do valor inicial contratado, no caso particular de reforma e/ou
adaptaçáo de ed ificação.

b) Decréscimos de Serviços:

b 1) Se a Contratada já houver adquirido os mateíiais para aplicação nas
obras/serviços, antes da Ordem de Supressão, serão pagos exclusivamente
os valores dos materiais pelos preços de aquisição regularmente
comprovados, devendo os mesmos serem recolhidos ao almoxarifado da
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRFSIDENTE DUTRA - MA

b.2) Se a Contratada não se man festar apos a Ordem de Supressão será
deduzido dos pagamentos o valor dos serviços, conforme previsto na Planilha
Orçamentária.

c) Acréscimos de Serviços:

Referem-se a serviços executados a maior, porém constante da Planilha
Orçamentária, apresentada pela Contratada. Neste caso os preços serâo
aqueles previstos na mesma.

5.6 - A Contratada durante toda a execução do Contrato, deverá

6.6.1 - Manter um (um) engenherro como Responsável Técnico da Obra, com
poderes de representá-la perante à FIScALIZAÇÃO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA

5.6.1- Permitir e facilitar, a qualquer tempo, os trabalhos da Fiscalização
facultando o livre acesso ao local dos trabalhos, bem como aos depósitos
instqlaçÕes e documentos pertinentes com o objeto contratado

CLAUSULA SEXTA DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E DAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

o

6.1- Serão realizadas mediçÕes ttrensais pela Fiscalização da
MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA com o acompa
Contratada, até o dia 10 (dez) de cada mês, as quais co
integralmente, os serviç os realizados no mês imediatament
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6.2 - Os pagamentos serão feitos diretamente à con

mediante a apresentação de notas írscais/faturas atest

referentes às obras executadas de acordo com o cTo

aprovado.

o

tlÁusuu SETTMA - Do REAJUSTAMENTo

7 1 - Os preços propostos pela Contratada não serão realustados

cLÁusuLA orrAVA - DA FtscALtzAÇÀo

8.1 - A execuçâo das obras e serviços será acompanhada e fiscalizada
diretamente pela Prefeitura Municipal de PRESIDENTE DUTRA - MA

8.2 - Caberá à Fiscalização verrficar se no desenvolvimento dos trabalhos
estão sendo cumpridos os termos de Contrato, os projetos, especificaçÕes e
demais requisitos, bem como provrdenciar as mediçoes dos serviços, autorizar
substituição de materiais e alteraÇÕes de projetos, assim como partrcipar de
todos os atos que se fizerem necessárros para a fiel execução do objeto
contratual.

9 1 - O recebimento da obra/servrÇos dar-se-á da segurnte forma

a) Provisoriamente através da Fiscalização designada paía o
acorhpanhamento dos serviços. mediante Termo circu nstanciado, denominado
Termo de Recebimento Provisório de Obra/Serviço, assinado pelas partes
em até 15 (quinze) dias da comunrcação escrita da Contratada indicando que
as obras e serviços estáo concluidos. A critério da Preíeitura Munrcipal de
PRESIDENTE DUTRA - MA, o Termo poderá ser lavrado e assinado pelas
partes, independente da comunicaÇão da Contratada, desde que a Fiscalização
verifique, de fato, a conclusão dos serviços e emita a última medição do objeto
contratual.

b) Definítivamente através de Conrrssào designada pela Prefeitura I'.4unrctpal

de PRESIDENTE DUTRA - MA, nrediante Termo circunstanctado, denomrnado
Termo de Recebimento Definitivo de Obra/Serviço, assinado pelas partes
em prazo de ate 15 (quinze) dias contados da emissão do Termo Provisório
condicionado, entretanlo, à adequação do objeto aos termos contratuais.

9.2 - Recebido o objeto contratual, a responsab ilidade da Contratada pela
qualdade, correÇáo e segurança nos trabalhos, subsiste na forma da Lei

o

PARAGRAFO PRII/EIRO - O rece
responsabilid ade civrl pela solidez
pela perfeita execuÇão do contrato

defin itivo não exclui a
nem ético-p rofission al
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PARAGRAFO SEGUNDO - A Secretaria Municip
ou em parte, as obras e serviços executados em
especificaçÕes técnicas do obJeto cieste Contrato.

b)

c)

VISTO:

o todo
e SE

a
a

e

te)

10 1 - Constituem motivos para a Íescrsão deste Contrato

,a)

t
d)

e)

O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificaçÕes, projetos
ou prazos,

O cumprimento rrregular de cláusulas contratuais, especificaçÕes
projetos ou prazos:

A lentidão do seu cumprrmento, Ievando a contratante a comprovar a
impossibilidade da conclusão dos serviços, no prazo estipulado,

O atraso injustificado no inicio dos serviços.

A paralisação dos serviços. sem justa causa e prévia comunicaçào á
contratante;

A subcontrataçâo total ou parcial do seu objeto, a associação da
contratada com oulrem, a cessão ou transferência, total ou parcial,
bem como a fusão, cisão ou incorporação.

O desatendimento das determinaçÕes regulares emanadas por
servidor ou comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as da autoridade competente,

O comelimento reiterado de íaltas na sua execução, anotadas na

forma do § 1o do art 67 da lei federal no 8 666/1993,

A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil,

A dissolução da contratada

A alteração social ou a nrodificação da finalidade ou da estrutura da

contratada, que prejudiquern a execução deste contrato,

Descumprimento do disposto no inciso v do art. 27 da lei federal no

8.666/1993, sem prejuízo das sançôes penais cabíveis,

A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do Contrato;

n) RazÕes de interesse público, de alta relevância e
conhecrmento, lustificadas e determinadas pela máxima autorid
esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATA
exaradas no processo adrninistrativo a que se refere o Contrâto

0

s)

h)

o
i)

l)

k)

r)

m)

A supressão, por parte da CONTRATANTE, acarretiÍrdo modificação
do valor inrcial do Contrato além do lrmrte nermr$y'no § 1" do art 65

\
Âr. Jos{ OIaro Srmprio, S/'\ - ( crrtro. ( t-l': 65.760-000 - ( \t'.,: 06. I JIi.J66/1,001

'o)
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PARÁGRAFO TERCEIRO - O prazo de garantia da construÇão da obra não
poderá ser inferior a 05 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento
Definitivo, conforme determina o art 618, da Lei Federal n' 10 406. de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil)

CLÁUSULA DECIMA _DA RESCISÀO DO CONTRATO

qa
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da Lei Federal no B 666/1993, salvo as supr SS ES

acordo celebrado entre os contratantes. nos t
do art.65 da referrda Lei,

p) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da
CONTRATANTÊ, por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias,
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra. ou ainda por repetidas suspensÕes que lotalizem o
mesmo prazo. independentemente do paganrento obrigatório de
indenizaçÕes pelas sucessivas e contratualmente irnprevrsta
desmobilizaçoes e mob lrzaçÕes e outÍas previstas, assegurado a
CONTRAÍADA, nesses casos, o drrerto de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigaçoes assumidas até que seja normalizada a

situação,
q) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela

CONTRATANTE decorrentes de serviços já executados, 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.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - A resc são deste Contrato poderá ser

a) determinada por ato unilateral e escÍito da Administração nos casos
enumerados nas alÍneas 'a a n desta cláusula,

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo
da Iicitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE,

c) judicialmente, nos termos da legislação.

PARAGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisão ocorrer com base nas letras
"m" â "Q" desta cláusula, sem qLre haja culpa da CONTRATADA, será esta
ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrtdo tendo
ainda direito aos pagamentos devrdos pela execução do Contrato até a data da
rescisáo.

PARAGRAFO QUARTO - A rescrsão por descumprimento das cláusulas
contratuais acarretará a relenÇão dos créditos decorrentes do Contrato, até o
limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, além das sanções prevtstas
neste instrumento

A s-'P

@,

a

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
'SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

PLEMENTO E DASDO

Àr. José Olavo Sxmp0io. S/N - ('r,rtro. ( Ul': 65.7(10-000 ' ( \t'.r: 06.1-18..]66/0
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11 1 - São motivos de rnadimplemento e sançÕes admini
deste contreto

â
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\,Ê1H
s na execuÇ

PARAGRAFO PRIMEIRO - O atraso inlustificado no cumpÍimento do obleto
sujeitará a CONTRATADA à multa de mora correspondente a 0,2% (dois
décimos por cento) ao dia, sobre o valor global previsto no Contrato. enquanto
perdurar o inadimplemento.

PA{ÀGRAFO SEGUNDO - Alérn tta multa aludida no Parágrafo primeiro, a
CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA,
na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanÇÕes

a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do obleto do contrato

nos casos que ensejarem a sua rescisão determinada por ato
unilateral e escrito da CONTRATANTE,

c) suspensáo temporáÍia de participação em licitação e impedimento
de contralar com a Administração, por ptazo nâo superior a 02
(dois) anos;

d) declaraÇão de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administração pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da pun rçào

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sançÕes prevrstas nas alíneas "a', "c", e d'
podgáo ser aplicadas juntamente com a prevista na alinea "b" da Parágrafo
Segundo.

PARÁGRAFO QUARTO - As sançÕes previstas nas alíneas 'c' e d" do
ParágraÍo Segundo poderão, também, ser aplicadas ás empresas que, em
ezáo de contratos regidos pela Ler Federal n" 8.666/1993.

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meros
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos, visando a frustrar os ob.ietivos da
licitação,

c) demonstÍem não possuir idoneidade para contratar com a
Admrnistração em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA _ DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12 P - Alérn das disciplinadas no Edital e de outras decorrentes do
cumprimento de norrnas regulamentares são obrigaçÕes da CONTRATADA
sem que a elas se limite a sua respo nsabilid ade

a) lniciar a execução dos serviços em ate 05 (cinco) dias consecutivos.
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Execução de
Serviço, expedida pela Secretaria Municipal de Obras.
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b) Substituir ou afastar qLralquer 
"rpr"o-do 

por'
CONTRATANTE, que comprovadamente causa
execução do objeto contratado,
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MODALIOADE

lglgrnendação o

c) Comparecer, sempre que solicitada, à sede da CONTRATANTE, em
horário por esta estabelecido, a íim de receber instruÇÕes e acertar
providências,

d) Obedecer as normas e especificaçÕes constantes do Editaj e seus
Anexos e respeitar rigorosamente as recomendações da Associação
Brasileira de Normas Técnrcas - ABNTi

e) Manter no local da obra o livro "Diário de Ocorrências", com todas as
Íolhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representantc
legal e pela fiscalização que deverá flcar à dispostÇào da íiscalrzação

' paÍa anotaÇão de todas as ocorréncras
f) Reparar, corrigir remover reconstrurr ou substiturr, dentro do prazo

estipulado pela fiscalização, os eventuais vícios, defeitos ou
rncorreçÕes constatados pela fiscalizaÇão nos serviços ou nos
materiars e equipamentos empregados,

g) lndicar formalmente à frscalização, no prazo de 05 (cinco) dias
consecutivos a contaÍ da assinatura do Conlrato, o preposto que uÍla
vez aceito pela CONTRATANTE, a representará na execução do
Contrato.

9.1) O preposto não poderá ser substituido sem prévia anuência da
CONTRATANTE,
h) Pêrmitir o livre exercício da fiscalização a técnicos designados pela

CONTRATANTE,
i) Fazet prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as

suas obrigaÇÕes trabalhistas, p revide nciárias, assistencrais,

.> securitárias e sjndicais, decorrentes do presente ContÍato, quando
exig id o,

1) Comparecer em 1uízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista
intentada contra a CONTRATANTE por empregado da
CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condição de
empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até o final do
julgamento, arcando com todas as despesas decorrentes de eventual
condenação;

k) Fornecer, às suas expensas, os uniformes e mâteriais de proteção e
segurança (equipamentos de proteção individual e coletivo),
indispensáveis para a execução dos serviÇos que assim o exigirem
em quantidades compatívers com o número de pessoas empregadas

l) Comunicar à CONTRATANTE imediatamente, qualquer ocorrência ou
anormalidade que venha a interferir na execução dos serviços
objetivados no presente instrumentoi

m) Assumir a resp onsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos
eventualmente causados aos seus funcionários e a te
ou dolo

or culpa

n) Receber, conferrr, guardar e zelar pelos bens que lhe fo OS

pela CONTRATANTÊ os quars frcarâo sob sua responsak)

o

ú

recebrmento do obleto do Contrato,
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MODALIDADE
.,o) Assumir toda responsabilrdade admrnistrati

danos eventualmente causados aos seus íu
tercetros, por culpa ou dolo,

Je penal sobre

p) Responsabilizar-se os custos referenles à aquisição e transporte de
materiais e Íerramentas necessários a execução dos serviços objeto
deste Contrato

q) Responsa bt,rza r- se pelas despesas com transporte, altmentação e
todos os ouiÍos encargos incidentes sobre a mão-de_obra utiirzada
para os servtços

r) Remover do local dos serviços, as suas expensas, diariamente todos
os expurgo proveniente dos serviços que realizar, inde pendentemente
da sua composiçáo;

s) Responder por todos os encargos trabalhistas e previdenciá rios, bem
como a obrigatorredade na substituição de íuncionários de férias ou
afastado do servrço por qualquer molivo superior a 02 (dois) dias úteis,

t) Responsa brliza r-se exclusivamente pelos salários, gratificaçÕes,t encargos previdenciários c trabalhistas dos servidores alocados no
Contrato,

u) Selecionar, reculrar e contratar p refe ren cra lmente máo-de-obra local
para o cumprimento do objeto deste Contrato, em seu nome e sob
inteira responsabilidade, observandos os principios da eíicrência e
legalidade, bem como os requisitos de qualificação, obrigando-se a
observar, rigorosamente, todas as prescriçÕes relativas às Ieis
trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais,
sendo considerada, nesse particular, como única empregadora, tudo
em respeito ao que píeconiza o ad 71 da Lei Federal no 8 666/'1993 e
fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimenlo de todas
estas obrigaçÕes, decorrentes do presente Contrato, quando exigrdo;

v) Registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Maranhão - CRE/MA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU/MA, a Anotação de Responsabilid ade Técnica - ART relativa ao

. objeto deste Contrato, sem onus adicional para a CONTRATANTE.
w) Planejar previamente os servrços e as atividades programadas para

que o trabalho se realize no menor prazo possível;
x) Remover todo material excedente de escavação, cuidando-se ainda

que náo seja conduzido para as bocas de lobo, causando seu
entupimento (áreas urbanas)

y) Evitar nas áreas de bota fora, ou de empréslimos necessarlos à

realização dos dispositrvos lançamentos de materiats de escavação
que possam afetar o sistema de drenagem supêrficial.

z) A contratada não poderá transÍeÍir a terceiros, no todo ou em parte, o

objeto do presente Contrato, sem p

CONTRATANTE:
révia autorizaçã da

aa)Manter durante a execução do contrato, todas às condiç
habilitação exigidas na licitação.

12.2 Prefetlura Municipal de PRESIDENTE DUTRA - MA se obriga a fornecer
todo, o projeto executivo, em tempo hábil, necessário xecuÇão da
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