
râcionalizaÇào clc scr"viços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12.965, de 23 de abril
dc l014. I-ci rr'' ll.460, de 26 dejunho de2017,I ein" 1l.726, de 8 de outubro de 2018,
Dce lcto n'' 8.(r ià tlc I5. de janeiro de 2016. /

pi,ts3. |CLHA lilo :, ? I-
FR0C, hlirl

i L;, r : ,,' ,':i

k2
&

\ i\-
v-/

VÇ



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa -'::4PiÍS8, F0LHA No : <'t
;,i 
go)coloo4

íÍ,tJ,^-

Certifico que nesta data (0210112020 às 14:38) NAO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ no 27.068.259/0001-20.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necêssário reconhecimento da

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em htto //d ivu loacandcontas.tse. iu s. br/

Esta certidáo é expedida gratuitamente. Sua autênticidade pode ser por meio do númeÍo de controle

5E0E.2478. EDgC.1683 no seguinte endereço httpsr//www.cn t. ius.br/improbidade adm/autenticar certidao. oho

k
t-\

Ge1do em 0210112020 as 14:38i03 CONSÉLHO NACIONAL DE JUSTIÇA Páginâ'1il
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Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

P[{.!â, í-iLHA No 5<í

Certifico que nesta data (02t01t2020 às 14:40) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF no 951.742.813-87.

A condenaçáo por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em

Esta certidáo é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle

5E0E.2AF6.4CE7. 1806 no seguinte endereço: ll[ps-rw"]u[çru]us br/improbidade_adm/autenticar certidao.oho
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GeÂdo em 0210112020 as 14:40:06 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Págiôa 1/1
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Improbidade Admtnistrattva e Inelegibilidade
..?4

LilAN0-53g,-
GeÉidão Negativa

Certifico que nesta data (0210112020 às 14:42) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com tránsito em julgado ou sanção atíva

quanto ao CPF no 053.055.903-02.

A condenação por atos de improbidade administrativa náo implica automático e necessário reconhecimento da

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em htto://divuloacandcontas.tse.ius. brl

Esta certidáo é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por mêio do número de controle

5E0E.2B6D.8680.2925 no seguinte endereço https://www.cni.ius.br/improbidadê adm/autenticar certidao.pho
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Ge?do em 0210112020 as 14:42:05
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NÚMERO DE LNSCRIçÁO

27.068.259/0001-20
irÂTRt2

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

OÂTÂ OE ABERÍURA
09102t2017

MOÍIVO DE SIT CADASÍRAL

I REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
r i,l

I tÍ'l

qE

FOLHA NO

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NOM€ EMPRESARIAL

GPA CONSTRUCOES E SERVICOS LTOA

ULO OO ESTABEL€CIM€NÍO (NOME DE FANÍASIA)

EPP

cóotco E oEscRtÇÁo oa NAÍUREzÀ JURíotcA
206.2 . Sociedado Empresária Llmltada

LOGRADOURO

EST OA RAPOSA
MERO

23
COMPLEMENTO

LOJA 01

CEP

65.13E-000 VERDE MAR
MUNICiPIO

RAPOSA

ENDEREÇO ELEÍFÔNICO
GLABSON2@HOTMAIL.COM

TELEFONE

{9E) E7o2-ss45

ENTE FEOERATIVO RESPONSAV€L (EFR)

S IUAÇÃO CADASÍRAL

09102t20,t7

SITUAÇÁO ESPEC]AL DAIA DA SITUAÇÀO ESPECIAL

41.20.4-00 . Construçâo dê odlíicios
GO E DESCR DA ÂT V OADE

3E.'11.4.00 - Coleta dê rcsiduos náo-peílgoso3
42,1í.í-0í - Conltruçáo do rodovlas e íerrovlas ,/
42,13-8-00 - Obras do uíbanização - ruas, praças s calçadas /
42.21-9-02. Construçâo de êstaçõos s rede3 do dl3tribuição do onorgla elét.ica
42,21.9.03 - Manutonçáo ds rodes de dlstrlbulçâo dê ênêrglâ olótÍlca
42.22-7-01 . Construçáo de redês do abastgclmgnto do água, colsta dg osgoto ê construçóos correlatas, êxcoto obras dê
lrrlgação
42.99-5.01 . ConstÍuçáo dê instalaçógs espoílvas o Ígcrgatlvas
43.1 2.6.00 - PsríuÍaçôss o sondagens
43.'l 3-4.00. Obras d6 lêrraplenaggm
43.'í9-3-00 - Ssrvlços ds propaÍação do torreno não êspeclficados anto.lormente
43.22.3.02. lnstalação s manutênção do slstomas cêntÉls de ar condlclonado, d6 vêntllação 6 rofrlgêrâção
43.29.1.0,í - Montagem o instalaçáo de slstomâs o ôqulpâmêntog do llumlnaçáo o slnallzâção êm vlas públicas, poíos e
aâroporto3
43,304-02 - lnstalaÇão do portâs, ianelas, totos, dlvisórias s armárlos ombutldos de qualqusÍ matgrlal
,t3.99.1-05 - PêíuraÇão o constíução do poços do água
43,99.1-99 - Sorvlços ôspeclallzados para construção não espsclÍlcados antariormento
47,44.0-99 - Comórclo varojlsta de mateÍlals do construção sm gsral
47.57-'t-00 - Comórclo varojlsta sspeciallzado ds poças e acessórlos para aparelhos eletroolqtrônlcos para uso
domóstico, gxceto InÍormática ê comunlcâção
,{9,23.0-02 - SeÍvlço ds transporto de passagslros . locação de automóvels com molodsta
49.24-8-00 . Transporte escolaÍ
71.'lí.'l-00 - Servlços ds arquiteluÍa

IGO E DESCRI DAS ATIVIDADES ICAS SEC

MA

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB n" 1 .863, de 27 de dezembro de 2018.

k.
Emitido no dia 0210112020 às '14i24:32 (data e hora de Brasília)

é

Página: 1

»r

)
lJ

{



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL i ti IüLHA ll0

ü CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA i

! i;l:,; .,:i

NUMERO OE TNSCRtÇÀO

27.068.259/000í.20
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

09t02t2017

GPA CONSÍRUCOES E SERVICOS LTDA

côDrGo E oEscRtÇÃo oas aÍt\,1oaoES EcoNóMrcas sEcuNõÀRtas
71.12.0.00 - Servlço8 do engEnharla
7í.í9.7.0í . Ssrviços do ca,tograíla, topograÍia s goodósla
7'l.19.7.02 - Ativldades do estudoa geológlcos
77.í1-0-00. Locação do automóvols som condúlot ,/
77.32-2-0í - Aluguol do máquinas e êqulpamsntos para construção som opsrador, arcoto andalmos
95.21-5-00 - RêpaÍação I manutençào do êquipamonto3 oletroelot,ônlcos do uso po3soal o domóstlco

côotGo E oEscRiÇÁo DA NAÍUREZA JU R lDtcA
206-2 . Soclsdade Empresária Llmltada

LOGRAOOURO

EST DÂ RAPOSA
NUMERO

23
COMPLEMENÍO

LOJA O,I

CEP

65.'138-000 VERDE MAR RÁPOSA MA

ENoEREÇo ELEÍFóNtco
GLABSON2@HOÍUATL.COM

IELEFONE
(98) 8702-5545

ENÍE FEoERAÍtvo RESpoNSÁvEL (EFR)

srru^ÇÃo cÂoASTRAL
ATIVA

DAÍA OA SIÍUAÇÀO CADASTRAL

09to2J2017

Molvo oE struaÇÃo caoÀsrRAL

struaÇÀo ESPEctaL DATA oA SIÍUAÇÁO ESPECIAL

5
u

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" 1 .863, de 27 de dezembro de 2018

- Emitido no dla O2lO1t2O2O às 14:24i32 (data e hora dê Brasília). Pé,gina 212
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CAT COM REGISTRO OE ATESTADO

Conselho Rêglonal de Engenharla ê Agronomia do Estado do Maranháo Atividade concluÍda

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro dê 2009, do Conf€a, que
consta dos assentamêntos destê Conselho Regionalde Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crêa-MA,
o Acervo Técnico do proÍissional REGINALDO NUNES SARAIVA referente à(s) Anotação(ôes) de Rêsponsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s): , , ,..ii ii, _ ÍlL

Número da ART: MA20'190244880 Tipo de ART: OBRA / SERVIçO Rêgislradâ em: 25103/2019
Forma d6 r6gislío: lN,ClAL Penlcipação técnica: INOIVIDUAL

Empresa conlratadar GPA coNsTRUçOES E SERVIçOS LÍDA

PÍofissional: REGINALOO iIUNES SARAIVA
Registro:1107í41,19MA RNP:1107544149
Titulo píoíssional ENGENHEIRO CIVIL

A Certidão de Ac€rvo Técnico ICAT) à qual o atestado está vinculado
constiturá píova dâ capâcidâde técnlcorroÍisslonal da pêssoâ juídica
somenle se o responsável témico indicâdo estiver ou venhâ á ser
intêgrâdo âo s6u quâdro lócnico por mêio d6 d6clâreçáo 6ntrêgu€ no
momênto da habilitação ou da €ntroga das proposlas.

ô ôrQ C:, .-9

ic0Ar.lcÀD

§ ER i i;'i0 R

Baixadâ 6m: 03/01/2020

ConIraIânIo: PREFEITI,RA TIUNICIPAL DE ARARI.I/IA
Ender6ço do contrâlânlor AVENIDA AVENIDÂ DR JOAO DA SILVA LIMA

Complemsntor AVENIoA Bairro: CENÍRO

Cidadê: Arãrl uF: MA

Contlâlor C6lebíado €m: 19/03/2019

Valor do contrato: RS 288.088,56 Íipo ds contretantg: PESSOA JURIDICA
AÉo inslitucional: Oulros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ÀVENIOA DR JOAO DA SILVA LIMÀ

complomênlo: AVENIDA 8âiÍr0: CENTRO

Cidad6: Arart UF: MÂ

Data d6 inÍcio: 19/03/2019 Conclusáo efeliva: '19/09/2019

FinalidaderOulío
Proprietário: PREFEITURA LlUNlClPÀL OE ARARI-MA

Atividad€ Técnicâ: 7 - ExEcuçÃo AÍtvloADES DE A.R.Í. ) #40506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 3202.50 metío quadrado;

- 
Obs6rvaçôo6

- 

lôÍormâçõei Complâmontãrer 

-

CPF/CNPJ: 06-242.&16/000í.14

N": S/N

CEP:65480000

CPF/CNPJi 06.242.846/000114

Execução das obías de implanlâçáo dê pavim6ntâÉo eslálticâ no município de Arari-MA (Convênio n§ 8.098.00/2017, cslebÍado entre a Companhia
de Oesenvolvim€nto dos Vales do Sáo Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e o MunicÍpio d6 Arâri-MA, coníormê plano d6 trabâlho dovidamênl6
ins6rido no SICONV 851984/2017 ê conslantÉ no processo âdminislrativo no 59.580.000339/20 í 7-21 ), d6 inlôr€sse da Secretaria d€ Obras, S€rvjços
Públicos e Transportes. Coníorm€ a Nota do Emp6nho d6 n'325. E Íomâdâ de Proço n" 014/2018.

CERÍIFICAMOS, finalmêntê, quo so encontra vinculado à pí€s6nt6 C6rtidáo de Acorvo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 Íolha{s), expedido
pelo contralante da obra/seNiço, a qu6m cabe a responsabilidado pela veracidade e exatldão des iníornâçóês nelê constânlês,

Ceíldão d. Accrvo Tócnlco n'824213/2020
1310112020, 13127

BAícA

Fica(m) Excluido(s), no 6ntânto, o(s) sêrviço(s) cujas alribuiçô€s não
competem ao(s) profissionâl(is) 6m quêstáo.

Ceítiícâmos qu6 s6 oncontrâ vinculado à presênie CAT o atestado
apresentado em cump.imento à Leino 8.666/93, êxpedido pelâ pêssoa
jurídica conlratanlo, a quem cab6 a responsabilidade pela veracidecl6
€ €xalidáo das iníormações nele constanl€s. É de responsabilidade
deste Consolho a veriícagão da atividade proÍissional €m
coníormidâd6 com â L6i nô 5.194/66 ê R6soluçó6s do Conselho
Fedôrâld5 Engonharia 6 Agronomla - CONFEA.

A aut6nticidad6 desta Cêíidáo pode ser verilicada em: hltpsr//crea-
ma.sitac,com.br/publico/, com e chávê: BAIcA

CREA-MA

Estâ c6rüdão p€rd€rá a validad6, câso ocoÍÍa qualqu6í all6íaÉo
post€rior dos 6l€m6nlos câdãstrais nsla contidos. ,h

(_
za5

N)
l_,1\

Í

Conselho Regional de Engenha.ia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 d6 J!lho n' 214 C6nkô, Sào LurvMA

Têl: + 55 (98)2106{300 Fax: + 55 (98) 2106{300 E+a I rar6co.osco@c.6amá.or9.br
lmp.esso êm: 14/01/2020, às 13:43.

Certidâo do Acervo Técnico . CAT
Rosolução No 1025 do 30 do Outubro de 2009

Resolução No 218 de 29 do Junho de í973 824213t2020

No: S/N

CEP: 6í80000

&
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MUNICÍPIO DEARARI.MA
PODER EXECUTIVO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atcsto Paia Fins, Quc A Empresa GPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP, lnscrlra
No CNPJ No 27.OAA.239/OOOI-20, Sediada Na Estrada da Raposa, no 23, Loja 0l'Bairro
Verde Mar, Raposa-Ma, Eyecutou Para Esta l,refeltura f,,GCUÇÃO DAS OBRAS DE
IMPLANTAÇÃo DE pAvIMENTAçÃo AsFÁLTrcA No MUNrcIpro DE ÂRARr-MA, No
valor De RS 288.0tt8,56 No Período De 19/03/2019 A 19/09/2019. Sob
Rcsponsabilidadc Do Engenheiro Civil Reginaldo Nuncs Saraiva, Crea-lt{a No

11075{4I.1-9, Art No M420190244880, Sendo Relevantc os Seguintes SerúÇos
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Prefeitül1r Mlltllcipel de Arefi
CNPI nr 06.2{2.8{6/0001.1{

Áv. Dr. João dá Sllvâ Ll,ne, r/n', Ccntro, C.p 65.480.0 00, Árâti, M âranhlo

Ho ê Pâge: §Tneárâri.me.gov,br T.l.fon./F:]r (0"98) 3{53.1t40
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Conrglho Regional do Engenharia o Agronomla do Estado do Maranháo
Rua 28 d6 Juho,n'214, Cênt D, Sáo LuidMA

Têl: + 55 (98) 2106-8300 Fdr + 55 (98) 2106{300 E{ail: íalêconosco@íêârnâ.ors.br
ECREA.MA

ITEM cÓDrGo QUANTIOADEDESCRTçÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 74209t001 Placa de obra (4,80 x 3,00) m M? 14,40

1.2
COMP-
1 80077

Mobilização e desmobilizaçáo de
equipamento UN t,ooy

24,QOcPU-02.. Barracáo de obras m2
1.4 UN 1'00ADMLOCAL AdministraÇáo local
2 SERVIçOS DE TERRAPLENAGEM (

m" 800,634816008 Escavagáo e carga de material inservlvel

2.2 5914314 Transp. Com caminhão basculante 6m3,
rod. Em leito natural tkm 10.408,13

COMP.
701 6 37

Areia p/aterÍo posto Jazida/Fornec.,
retirado na iâzida s/transporte

M3 '1.248,98

m3 960,754816007
Escavaçáo e carga de material de jazida
com trator de 74,5 kW e carregadeira de
1 ,53 m3

59í4359 Transporte com câminhâo basculante de
10 m3 - rodovia em leito natural tkm 12.489.75

lmp.ôsso 6mr 14/01/2020, à§ 13 43
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MUNICÍPIO DEARARI-MA
PODER EXECUTIVO

Base de solo estabilizado
granulometricamentê sem mistura com
material dê azida

FOLi.íll NOljg
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800,63
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2.6 4011219 m3
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PreÍeltura Murrlclpal de Ararl
CNPI nr 06.242.846/0001"14

Áv. Dr.loào de Srvá Limá, i/n', Centro, C.p 65.480'000, 
^rari, 

Maránhão

Holr. Pe8ê: wlvwánrim..gov,br TelêfoÍe/t:xr (0"98) 3453.1 110

uniceÍ

.<)
Conselho Rgglonal de Engonharla o Agronomig do Estado do Maranhão

Rua 2E d€ ú,ltlo,n'214, Cút o, São Luis/MA

Têr + 55 (98)2106-8300 Fdr + 55 (98) 2106{300 E-âit: íãr@no3co@qêâmâ.ôls.br

.+
TCREA-MA

3 o
3.1 ANP2 AquisiÇáo dê asfalto diluÍdo tipo CM-30 T 3,84

3.2 T 3,84COMP-
187740

Transporte de matorial betuminoso (CM -
30)

J.J m2 3.202,50401 1351 lmprimaÇáo com asfalto diluído CM-30
3.4 ANP3 Aquisioão de emulsâo asfálticâ - RR 1C T 1 ,44

3.5 COMP-
013007

Transporte de material b€tuminoso (RR -
1C)

T 1 ,44

J.O 401 1353 Pintura de LiqaÇáo com emulsão RR-lC m2 3.202,50

T 13,223.7 ANPl Aquisição de Emulsâo asfáltica tipo CAP
50170

T 13,223.8 COMP.
259678

Transporte de Emulsáo asfáltica tipo
cAP 50/70

3.9 4011446 Areia asfalto a quente (AAUQ) com cap
50r/0, areia comercial

t 344,27

4 DRENAGEM

1.281,004.1 2003373
Meio íio e sarjeta dê concreto - MFC 03 -
areia e brita comerciais - forma de
madeira

SINALIZA
5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 5213403
Pintura de faixa (continua) - tinta base
acrÍlica emulsionada em água -
espessura de 0,5 mm

m2 192,15

144,11c. t.t 5213403
Pintura de faixa (kacejada) - tinta base
acrílica emulsionada em água -
espêssura de 0,5 mm

m2

m' 32,005.1 .3 5213403 Pintura de faixa (travessia dê pedestre) -

lmprôsso ômr 14/01/2020, às 13 43
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MUNICÍPIO DEARARI-MA
PODER EXECUTIVO

tinta base acrílica emulsionada em água
-es ura de 0 5mm

Todos Os SeNiços Foram Eyecutados De Confor[údade Com Os Projetos,
EspccificaÇôcs Témicâs, Orçâmcnto E Cronograma FÍsico-Financciro, Nada Constando
Em Nossos Registros Quc Desabone A Conduta Empresarial Da Supracitadâ Emprcsa.

Arart-Ma, 09 de Janelro de 2020

RAI oo FILHO

SecÍcürlo lclprl dr obra!. a TBnaponeg

.r§*I,>lt(
ATãTi {$

PreÍelturr MuniciPrl de Áreri
CIPI nr 06.2{2846/0001.14

Âv. Dr loâo d. Sllv. L,n+ t/n', C.!tro, C,p 65.180.000. Árrri, M.ranhro

Nomê Pág.: wwwfferlDr.8ov,br Í.ltíonc/tú [0"98) 3453-I Í{0
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Conselho Regional do Engsnharla e Agronomla do Estado do Maranhão
Ruá 28 d€ Julho.n'214, Cêntro, Sào LuldMA

Tôlr + 55 (98) 210fr300 Fd: + 55 (98) 2106{300 E.ínâil, íâl.con@@@c6amá.o.g.br

CREA.MA

5.2 SINALIZAçÃO VERTICAL

UN 4,0 05.2.1 5213466
Fornecimento e implantaçáo de placa de
advêrtência em aço, lado dB 1,0 m -
pellcula retrorrefletiva tipo I e Sl

un 4,005213440
Fornecimento e implantaçâo dê placa de
rêgulamêntaçáo em aço D = 0,60 m -
pellcula retrorrefletiva tipo I e Sl

6 LIMPEZA GERAL
m2 224,166.1 4915723 CaiaÇão com fixador de cal

lmpre$o 6m: 14/01/2020, às 13143

ElfrÊ.#ÉSEffi

)

N

à"
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e esla ato ao' .r'triÍ3ür.r Ki aoatô É rnutu

avisos. b(,.izâdo m ú$lo ô Pdsnidpd qúoÍÍr..rL &{. ô Ld OEfEia
Jl-ÍrlA) . puõliileô rc r.lbdüú
Sü*ffirg;2p*'u MUNIChIODEARÀRI.MA

PODERE)(ECUTTVO

Jolo

Pll,lsB. FCLH

Fffcc. Á, e
co NTRATO Ne Ot lt P I Otq I 20,:t.
PROC. ADM. Ns 30022018.

rí00Â tl0A0E

CoNTRATO DE PRESTAçÃO 6É st
CEI,.EBRAM O MUNICÍPIO DE ARAR!.MÀ ATRAVÉS DA
PREFEIUnA MUNTCTPAL DE ARAR! a a splpi6A (GPA

coilslnuçõEs E sERvrços LTDA).

Por este lnstrumento paÊlcular, as paites âbalxo ldentlficadas, acordam e
justam firmâr o presente Contrato, nos termos da Lei ne 9.6f,6/93 e aherações posterloret
Lel ne [3/2006 e alteraÉes posteriores, Decreto Munlcipal ne @312017, e demals
legislaç6es aplicávels, asslm como pelas cláusulas expressas:

Cláusulo pdmclm - Do oblctot

PrefêlEra Mud.ípal de Ararl
CNPJ n! 06.24244610001-14

Av. Dr. foão da Sllrra Uma s/n', C€ntÍo, Crp 65.48 00, Ârad, Maranhilo
llonê Page: wwwárarima"goubr

\

\

Poder executivo MUNICÍPIO DE ARARI.MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIórgão
06.242.8r';6l00ft-L4CNPJ ne

Endereço Av. DÉ: roÃo DA iruvÁ úúl, s/úe, cÉNJBolE?iq5.4qq{no
sEcRETARtA DE OBRAS, SERV|çOS UREANOS E TRANSqORTESUnidade administrativa
obras@arari,ma.gov.brE-mail

RAIMUNDO NONATO MORAES FILHORepresentante
Cargo/FunÉo SECRETARIA MUNICIPAL

C.l. / Órgão emlssor 4796/O{REÂ/MA
CPF ne 089.511.603-00

CONTRATADO

Razão Soclal GPA CONTRUçõES E SERVIçOS LTDA

CNPI no 2i.068.259/ooo1-20
Endereço ESTRADA,DA

RAPOSA - MA
[oJAe2N 0 BAI VERDRRO MERAP0§À t, AR,

E-mall af medeiros@yahoo.com,br
GIÁBSON DÉ JESUS PEREIRA

SÓcIo-ADMINISTRADoR
C.l. / Órgão emissor 7].,1Y-'À00o0438s439ss sEsP/MA
CPF no 951.742.8L3-87 ,rfl'.qffir

1 lr5 .-
3453-11,r0

{

CONTRATANTE

fRapresentante
Cargo/Função

-T W
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1.1. O presente contrato tem pôr objeto, por parte da contratada, à exccução das ob"ffi
implantação dc pavimeatação asfálticâ no município de fuari-MA (Convêoio no

8.o98.OOf2Ofl, cclcbrado c,ltrc a companhla dc Descovolvlmcnto dos vales do São

Francisco e do PamaÍba - CODEVASF e o Município de Arari-MA, codomre plano
de trabalho devidamente inserido no SICONV 85198412017 e constrate no prccesso

admhistativo n" 59.580.000339D017-21), de interesse da Secretaria de Ob,ras,

Serviços Públicos e TranspoÍtes.

Clúusulo segundo - Da vlnanlação deste lnstrumento e Íundamento legol:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a llcitâÉo na modalldade Tomada de Preços ne

014/2018 e rege-se pelas dlsposlções expressas na Lei n0 8.666/93 e aherações posterlores,

Lei nc 123/2@5 e atterações posteriores, Decrêto Municipal ne 003120!7, Decreto Municipal

nr 033/2017 e demals leglslações aplicáveis.e sujeitando'se aos preceltos de dlrelto público

e aplicando-se, supletlvamente, os princípios da teoria Seral dos contratos e as disposições

de direito privedo, A proposta de preços da empresa vencedora passa a ln
contrato,

Cláusulo tercclro - [ro votor contmtualt

3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contrâtede o valor
global de RS 288.088,56 (duzentos e oltenta e oito mil oitenta e oito reals e cinquenta e sels

centavos dente a:

Prefelürtla Mu ntclpel dc Ararl
cNPJ nr 06.242.846/0001_14

Av. Dr, loâo de Slltrâ Limâ, s/n", Centro, Cep 65.,180-000, Arari, Maranhão
HoDre Pager wwwáraÉBa-gov.br

2lts

í úERVIçOS PREUUTNARES !!.lc7,!a

1.1 712ü91ú1 PIG d. oàr. (4,90 x 3.00) m M2 11,4 á,4 5!.t5 ã0,0. 4.177,S

1.2 coMP-18002 Uobl[ri§,|o . úamot liu.Éo ô oquip.monto UN 1,6 3.m4,lt ca,1E 3.8ú8.6 3.ry.G

1.3 cPu{2.. Eareúo da gbrât 24,@ 239.S 5t.98 x,1,9 7.0G,56

1.1 ADMIOCAL Adninllf!çâo loc8l UN 1,00 ll .61.34 2.4§,.2 1í91a,76 1lLAía.7t

2 SERVIçOS DE IERRAPLETUOEI ta,ca4ú

48t 6008 E!.gvrçao . ü!tr (b n.gbl lrE Ívlvd 4ü 0,!9 3,ga 2.8a3

2.2 59l43ra Tr.rE9. Cqr 6nhhao barorLnt &r3, rod. Em
Llto rtüÍd ürn 1,@ '| 2a r2-ú,0E

2.? coMP"7orc37 Ard. y'rbío podo JtriórFoÍr.c', rú do ni
t,d8 únÍr.poíra M3 1.244.94 3q3r t,30 {0.61 58.214,eC

2.a /aAí aOOT
EtcaE0ào ! cÍla (b míldal d. J.ddâ çqn
t!b. dâ 7,1.3 kW . c!íloâdalr| d. 1 .63 mS

3,@ 3.ít 4525,95

2.6 50'1,a350
Trr 9o.L qr! crlllr*úo broJm ô íO m3 -
lldolrl rn Llb ílllrÍ üsn 0.7ô O,Q 1r.aeo.'7

2.6 40í 121e
B.aa d. rolo a.taàllLldo gÍanülo6raücam.it!
arn mhÍ. cqr maEíiJ dr Jard. Ere I,S

3453-11,10
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3.2. Do valor da garantia de execução

3.2,1. Como elemento assecuratórlo do cumprimento das obrigações contratu ,a

Baa. ô lob dtflI.do granuhndlcarijta
rdn lrdatr! @ri mab.Ll da tsdd.

contratada deverá apresentar, no ato da a§sinatura deste instrumento, garanüa de execução
do contrato no valor de Rs 14,rt04,43(quaton e mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e
quarenta e três centavos), equivalente a S%(cinco por cento) do valor do contrato.

íi eir.i
Ptefelura Uunldpal de Af.r.l

CNPI ne 06.242.846/0001-1{
A% Dr. João da Stlv8 UBle. s/B', Cenbo, Cep 65.480-000, Arart, Maranhão

Home Pege: wwwárarl.mâ"gov.br Telefone/Fax [0*98) 3453-1140
3/Ls

c, U
de

f
gr:ê

qq

3 PAVIIe}{TAçÀO

3.t T 3,44 LAz,Ít Gl3,(ll 3.665,€0ANP2 Á4.lLlç.o (b i.fdb diluliro ü9o C .30 r3.t63,O

7,2 COt P-í177,t0 Trríapo.b ô t,l.b.u bdrí*reo (Cll - lô) T 3.84 4,17 taal 3!ií,ú t.!50,91

3.20at0 o3 0.6 o3 s.703.3 ,lo113! l l,Íp.trl.Co €r raíblto dltuído C1}30

T t.aa 1.4S,Êl za| r.8l3.aa 2611.4:,3.,t ANPS Áflrdç& ô .mqbfo.ár'lc. - RR ,C

lac] 36r.& 56.503.6 co[aP41!007 Í..rlpoÍn & lrr.*l bat ír*!oo (RR - 1C) T 1.4 u,1f
s:@,!o 0,10 0,u oa 7!.543.0 401í353 Pmrs ô tloréo c(lr rínublo RRí C

31.C49.793.7 A4lu9ao (b Er tbao dalth. üpo C P qlr/o T 132 1.t7!.(x a2a6 z$t,toANPí

3ô!,ü) {050,Ít3.8 coMP-25eC78 Trrnaport ô E nubao..ta[ca Ipo CÁP 6UrO Í 'BZ. ü,17 az.ls

1qr t6.12 35g1gl3.e 40114,t6 ArEh uüüo.ql€nb (^ L,Q) aqn o.p 6ú10,
dt aoíí'rarúd

t *tl cf ,B

8ftltlta DREI'AGEI

m 't.ul,@ SAEa 7,* 4,gt 5t,1'lÍl,.71.1 2003(t7s
fr.b tb t a]Ê da o.rorlb - lrFC Gl - rtL a
bílb coínaídab - bírtr dt ,iú.1.r

t ta4!aI Eor rJz çÁo

t.l tlllAuzaçlo TloREoNT L lJe!,x

1í,ta 2,56 1+4 2,76.95.1.1 5213403 Phúr. (,! 
'|b 

(ddôrn) - lhn !-a .crílcr
qflrdonda in áglr. - -po&rl da 0,5 rm llf rE 16

6.1.2 621340s Irlt,1'l t t.6a tr5ê 14,4O L076,14Phôrr d. e ü.c.Fô) - ünú brx Eok
lr'Nüah,tadt f,lt lgut . -paaüJ.r da 0,5 lnm

6.1.3 52134m
Pín&r! (,. Írb (tsl[rL d! p.ó.rü!) - ünb
!€as Eíncr anrrltloudr üÍr leur - x9-aur
(b 0,5 mm

3a,O 11.E/t z8 14,4 460,!0

a2 Elr{ tlz gÁo \rERncAt- il8,t,t2

52r3,400
FoÍnrdÍn€í|b a tnobntlclo da Dls da
adw.taôdt ür rço, hdo da I,0 n - dÍc{b
Íú!ÍÍd!€ttvaüpolcgl

un 4,qt &to.ae 1I'!8 7ír.05 3.CErO

6.2-2 6213,!r0
Fo.racün.,lb a LnpLntaçaô ü plE da
rtedür]rbçfo grr lco O. 0,60 ítt - pdÍ{lJúa
ÍrtoíÍÊndivaloolaSl

un 4,@ 2o1fi 4,8 2/í{J,a3 8.72

a UCPEzA GER'J- §t,

6.Í 40t5/23 C€Lç& ooan ír(ba da câl 13t 531.20
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3.2.1.1. A modalidade escolhlda pela contratada para cumprimento da garantla de exff6o
do contrato, é 'seguro garantla', devldamente prevlsta na Lel ne 8.665/93 e alterações
posterlores,

3.3. Nota de empenho nc 325, emissão: t9l03l20t9. (art.60 da Lei ne 4320/6a).

Clúusulo quarto - Do closlfiqfro orçomcnttrlo e financclru dos recur*s:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos

especÍflcos consignados no orçamento da Prefeltura Municlpal de Ararl-MÀ classlflcada

conforme abalxo especlfi cado:

4.2. Em caso de prorrogação contratual ou alteração/lnclusão dos respectivos crédítos
orçamentários e/ou flnancelros, as despesas decorrentes da presente llcltação correrão por
conta dos rcctrcos especfficos consignados no orçamento vigente, devldamente classiflcadas
em termo de aditamento de contrato.

5.1. O presente contrato lnlclar-se'á na data de sua asslnatura e terá ügência de 120 (

e vlnte) dias, podendo ser prorrogado por lguals e sucessivos pêrÍodos até o llmlte máxlmo

MI'NICFIO DEARARI.MA
BODEREXECUTIVO

PFal ,1',

de 60 (sessenta) meses, em conformldade com o inciso ll do art.57 da Lei ne
alteraçôes posteriores,

e

íeiía
PrefttEra lluntcípal de Ar.r.l

CNPI ne 06.2,i28,16l0001-14
Âv. Dr.loào cla Sll\re llma s/n", CenEo, Cep 65.,Í8G,000, Ârad, l,laraDhão

Home Page www"ararl.mr"gov.br Telefone/Fax (0*98) 3453.1140
4/7s

c,

f
s\9#

Nota de empenho Nr 325

Valor global (RS) 288.088,56
Fonte de recurso Convênlo ne 8.051.00/201& celebrado entre a Companhla de

Desenvolvimento dos Vales do São Franclsco e do PamaÍba -
CODBI/ASF e o.À,lunlcÍplq de Ararl-MÀ conforme plano de trabalho
devldamente lósertdo.nó slcONV 871780 e comtante no processo

admlnlstratlvo no 59.580.0(X)110/ZO!ü7 8
órgão 02. Prefeitura Munlclpal
Unidade 17. Sêcretarla de Obras, Servlços Munlcipals e Transportes
Função 26. Transporte
Sub-função 782. Transporte rodovlárlo
Programa 0029, Melhorla de estradas munlclpais
Projeto/atlüdade 1041. Restauração de estradas vicinais
Natureza da despesa tt49051(x). Obras e instalações

1uTO

Clóusula qulnn - Da vlgêncla controtual: tu
N\\-

\2

Iá
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5.2. Em conformidade com o art. 110 da Lei ns 8.666/93 e aiteraçõês
contagem dos prazos estabelecldos neste lnstrumento contratual, exclulr-se.á o dla do lnÍcio
e lnclulr-se-á o do vencimênto.

5,2.1. Só se lnlclam e vencem os prazos referldos neste lnstrumento em dia de expedlente
ne Prefeitura Munidpal de Ararl-MA.

cláusulo *xto - Do cxeanfio e loal dos servlps:

6.1. Os servlços deverão ser executados no munldplo de Ararl-MA, dentro do prazo máxlmo

estabelecldo no crpnograma fÍsico-financelro d de acordo com o local, quantldades e

especlflcaç6es técnlcâs contldos no projeto báslco da llcltação Tomada de Preços ne

O14|2OL8, sendo que a lnobservâncla destas condlç6es lmpllcará na recusa sem que caiba
qualquer tlpo de reclamação por parte da inadlmplente. A Contratada obriga-se a refazer os

serviços que porventum não atendam às especlÍlcações, sob pena das sanções cabÍvels,

5.2. Os serviços serão recebldos/flscalizados por servldor da Prefeltura Munlclpal de Ararl

especlalmente deslgnado (s), obsenrando-se o que segue:

6.2.1. A contratante, observado o prazo de execução, emltlrá o termo de recebimento
provlsórlo de medlção (mlnuta no anexoxlx do edltal da TOMADA DE PREçOS N0 014/2018)
para efelto de posterlor verlffcaÉo quanto sua conformldade com as especlflcações técnlcas
contldas no proJeto báslco e com a proposta da empresa contíatada,

6.6.2. Após a verlficaÉo da qualldade, guantldade e especificações dos serulços executados
recebldos proüsoriamente, havendo aceltação dos mesmos, a contratante emitlrá o Termo
de Receblmento Definhlvo (minuta no anexo XIX do edltal da Íomada de Preços Ne

O14120t81, no prazo máxlmo de 02 (dols) dlas úteis.

6.2.3. O receblmento deflnltlvo não lsenta a contratada de responsabllidade ra quanto
à qualidade dos servlços executados.

6.3. Os serviços reprovados no receblmento provisório não serão ace doa
empresa contratada refaze-los imediatamente sem quaisquer acrésclmos a cont
contados a partir da notlflcação, arcando com todos os custos decorrentes.

nte,

Cláusula sétlma - Iro pogomcnto:

7.1. O pagamento seÉ efetuado referente serviços executados, mediante o termo
nto deflnitivo de medição, acompanhado da Nota Flscal (devidamente atestada

Prefeltra Uunldpal de Ârat'l
cNP, n! 0ó.2428,*6/0001.1i*

Av. Dr,loão de Sürã Um& r/no, CcBEo, Cep 65.400.0fif, âre4 Mrranàão
Ho!o. Page: wwwaÍarlmagov.br Telefoae/Pa* (0*98 3t53-1140

recebime
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pelo setor oompetente), medlÉo dos sewlços executados, teÍmo de recebimento
medição e após a comprovação de que a contratada está em dla com as obrlgações relativas
a regularldade ffscal e E?balhlsta, para tanto, a oontratada deverá, obrlgetorl.mcnte,
apresentaÍ no ato do pagamento as referldas certldões:

7.1.1. Certidão Conjunta Negatlva, ou Certldão Conjunta Positlya com efehos de Negattua, de
Tributos e ContÍlbuiçôes Federals e Dívlda Atlva de Unlão, emltlda pela Secretarle da Recelta
Federal do MlnlstéÍlo da Fazenda, comprovando a regularldade para com a Fazenda Federal.

7.1.2. CeÍtldão Netatlva de Débitos, ou Certldão Posltlva com efeltos de Negattua, expedida

pelo Estado do domlcÍllo ou s€de da empresa llcltantê, comprovando a regularldadc pôra

com a Fazenda Estadual.

7.1.3, Certldão Negatlva, ou Cêrtldão Posltlva com efehos de Negatlva, quanto à DÍüda Ativa

do Estado, expedlda pelo Estado do domlcíllo ou sede da empresa llcltante, comprovando a

regularldade para com a Fazenda ed1lf /, 1,. i, I r .

' tti l 
'' 

'

7.1.4. Certldão Nêgetlve de Débltosroulertldão Posltlva com efehos de Negatlva, relativa à

atlvldade econômlca, epedlda pêlo MunlcÍplo do domlcÍllo ou sede da empresa llchantê,
comprovando a regularldade para com a Fezenda Munlclpal.

7.1,5. Grtldão Negativa, ou Certldão Posltlva com efeltos de Negatlva, quanto à Dfulda Atlve
do Munlcíplo, expedlda pelo MunlcÍplo do domlcílio ou sede da empresa licltante,
comprovando a Íegularldade para com a Fazenda Munlcipal,

7.1.6. Cêrtldão Negatlva de Débito, expedlda pelo lnstltuto Naclonal de Segu ade Soclal -
INSS, comprovando a regularldade perante a Seguridade Soclal.

7.1.7. Certlficado de Regularidade de Situação do FGTS - CRF, emitido pela nômica
T po de

7.1.8. Certldão Negativa de Débltos Trabalhlstas (CNDT), ou Positlva com efeitos de
Negetlva, emhlda pelo Trlbunal Superlor do Trabalho ou Conselho Superlor da Justlça do
Trabalho ou Trlbunais Reglonals do Trabalhq comprovando a inexistêncla de débitos
inadimplldos perante a Justiça do Trabalho.

Ptefelturiâ Mrrntclpal de Arert
cNPl f 06.242.546 / OO0 7-71

Av. Dr.loão dâ Stl\rà Umâ, s/nc, CenEo, Cêp 65.1190-000, ÁÍarl Mannhão
HoEe Pege: www.aEúma4ov.br Telefone/Fa* (0t98) 3453-1140
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Federal - CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia
Serviço.

7.2. O pagamento seÉ efetlvado no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contàor da
emlsão do termo de receblmento deflnltivo de medlção e medlante a apresentqçlo\
certldões enumeradas no ltem 7.1 deste lnstrumento, observando,se o que segue: ':1 -

r' (M'
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7.2.1. Para efetlvação do pagamento da U (primêlra) fatura/màaição, a contratada ã"r"tr
apresentar alnda a ART - Anotação de Responsabllldade Técnlce, referente a execução do
contrato

7.3. Nenhum pagamento sêrá efetuado à contl"tada câso estâ esteJa em sltuação lnegular

relativâmente a regularldade flscal e rabalhlsB. Portanto, todas as certldões enumeradas

no hem 7.1 deste lnstrumento deverão estar válldas paÍa o dla do pagamento' Carc

contrário, se qualsquer das cêrtldões esthrerem com prazo de valldade explrado, o
pagamento não seé efetlvado enquanto a(s) mesma(s) não for(em) regularlzada(s).

J

7.4. É vedada expressamente a reallzação de cobrança de forma dlversa da eílpulada neste

Contrato, em especlal a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título,

sob pena de aplicação das sançôes pl"ri,tl3i neste instrumento e lndenlzação pelos danos

decorrentes. ; : , '1 '., .ii .à

7.5. A fatura não aprovada pela Prefeltura Munlclpal de Ararl-MA será devolvlda à

contratada para as necessárias correções, com as lnformações que motlvaram sua reJelção,

contando-se o prazo paía pagamento da data da sua reapresentação.

7.6. Não haverá dlstinção entre condlções de pagamento para emPresas brasllelras e
estrangelras, As condlções de pagamentos serão equlvalentes.

7.7. A documentação exiglda no ltem 7.1.6 deste lnstrumento "Certldão Negãtfua de Déblto,
expedida pelo lnstltuto Naclonal de Segurldade Soclal - INSS", poderá ser substituída pela

documentagão exiglda no ltem 7.1.1 "Certldão Conjunta Negatlva, ou Certidão ConJunta
Positlva com efeitos de Negatlva, de Trlbutos e Contribulções Federals e
União", desde que esta tenha sido emltlda a partlr de 20 de outubro de
Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Mlnlstérlo da Fazenda).

Cláusula oltava - Dos encorgos de moru por otroso dc pagdmcnto:

8.1. A contratantê não arcará.com os encagos da mora por atraso de
deconente de ausêncla total ou parclal da documentação hábll ou pe
cumprimento de qualsquer cláusulas constantes da cláusula sétlma deste lnstrum
parte da contratada.

a Ativa da
conforme

mento
ente de

t

l<-

its
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f

PODEREIGCUTTVO ri t-

7.2.2. Para elelivação do pagamento da 2t (segunda) fatura/medlção e dcmals (se houver), a

contratada deverá cumprlr apenas o exlSldo no caput do ltem 7.2 dc§te lnstrumento.

4-

r\

y(,

Ptefeltura Uu clpal dê Ârarl
CNPJ n! 06,242.846/0001-14

Âv. Dr. João da Stlva Llma, s/n', Cent!, Cep 65.480.00Q Ararl Maranhâo
Home Page: www.ararl.magov.br Tetefone/Fax (0.198) 3453-1140
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Cláusulo nqu - Do n@mpcrrtúo do equtllbrlo eainônto-finanelt'ó'fi

MI']\rICFIO DE ÂRARI-MA
PODERE)(ECT]TTVO

VA = VDI / lNl x lNF, onde:

VA = Valor Atualizado
VDI = Valor lnicial
lNl = IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (Índice inlcial)
INF = IGP:M/FGV do mês do ressarcimento (índlce flnal)

Cláustlo dMmo Ee,gundo - Do r.orutulmento dc prxt4os:

12.1. Os preços contratados manter-se'ão lnalterâdos pelo
contrato, admttlda a rêvlsão no caso de desequllÍbrlo da
lnlclal deste instrumento.

Pi'i3 A. TOLHA N'
O

iíi

cla do presente
ômlco-financeira

a

9.1. Ocorrendo desequllÍbrlo econômico-flnancêlro do contrato, a Admlnlstr.çáo poderá

rêstabeleoer a relaÉo pâctuada, nos termos do art. 65, lnclso ll, alÍnea d, da Lel no 8.666/93
e alteraçõês postêriores, mediante comprovação documental e requerlmento expresso da

contratadâ.

Clóusulo dédma - Itos a,crétclmos e suprcssões:

10.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condlções contratuais, os acréscimos

ou supressões sobre as quantidades, de alé 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atuallzado do contrato.

Ctúusulo ddno gtndn - Da ofilrllhafio monctátto em d@nflndo de oüoso de
pggom2nto:

11.1. O não pagamento da fatura, por culpa excluslva d?. contratante, no prazo estabelecido

neste lnstrumento, nessalvado o col$Co'. nq:'ltem 7.4 da cláusula sétima, enseJará a

atuallzação do respectlvo valor péio'rlêp-M'- Índlce Geral de Preços de Mercado, da

Fundação Getúllo Vargas, uülizando-se a seSulnte fórmula:

Prefelüúe Muulalpal de Ararl
CNPI nr 06242.8it6l0001-t+

Av. Dr. lolo da Sü\le Um& s/no, Cêntro, Cêp 65.,t80.O00, Ârrri, Mararhlo
Homc Pagc wwwaralLma"gov.br Têlcfotr€/Fa* (0t 98) 3,[53.1140

8/LS

12.1.1. Os preços contrabdos que sofrerem revisão não uhrapassarão aos preço-9 praticados
no mercado, mantendo-se a díferença percentual apurada entre o valor olignalmente
constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da asslnatura ao coÀeà\
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12.1.2. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços contratados que
forem lguals ou lnferiores à médla daqueles apurados pelo setor comp€tente da Prefelturâ
Munlcipal de ArarFMA.

Clóusulo déclma tcrcetm - Dd altemçAo ontrotuol:

13.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lel ns 8.666/93 e ahêrações
posterlores, medlante as devldas Juítflcatlvas. A referlda aheração, caso haJa, será realizada
através de termo de adltamento.

Cláusula dédmo quorto - Do frsoalhação:

14.1. A contratante indicará ume pessoa de seu preposto para exercer as atlvldades de

flscalização da execução deste lnstrumento de contrato.

Clôusulo déctma qulná - Do rcanhcclmcnto dos dlreftos, obrlgaSes c rupnsobllldade

15.2. Constituem obrlgações e responsabllidâde dâ contratante, além das previstas no
projeto básico:

15.2,1. Fiscellzar e acompanhar a execução do obJeto deste contrato;

15.2.2. Efetuar o pagamento conforme estlpulado na Cláusula do Pagamento;

15.2.3. Comunlcar à contratada toda e qualquer ocorrêncla relacionada co
contÍato.

ção do

15.3. Consthuem obrlgações da contratada, além das previstas no projeto básico:

15,3.1. Executar os servlços/seMços em conformldade com as normas técnicas e
obedecendo rlgorosamente o prdeto báslco;

15.3.2. Atender todas as especificações,
lnstrumento;

prazos e condlgões estabel

15.3.3. Executar os serviços/serviços durante o prazo de vigêncla deste contrato;

Prcfelülre urlclpsldeârarl
CNP, ne 062iú2"846l0001.1{

Áv, Dr. loão dâ Stlra UDa, s/tr", CêntÍo, Cep ó5.'180-000, tueÍl ldaratrhão
Honc Fage wrvrvararl,Ea€ov.br Telefone/Per (0.98) 3453-11,1.0

dos portes: -- 
, ... .i , i. .'l!\ il t ; t'r' X'n

15.1. Constltuem dlreltos da contÍatânte. receber o obieto deste contrato nas condições

avençadas e da contretada perceber o valor aJustado na forme e prazo convenclonados.
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15.3.4.Assumlr todos os cllstos ou despesas que se flzerem necessários para o
adlmplemento das obrlgações decorrentes deste contrato;

15.3.5. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deíe contrato;

15.3.6, Sujeltar-se à mais ampla flscalização por parte de contratânte, prestando todos os

esclareclmentos solidtados a e atendendo às reclamaç6es procedentes, caso ocorram;

15.3.7. Comunicâr à contratante os eventuals casos Íortultos ou de força maior, dentro do
prazo de 02 (dols) dlas útels após a veriflcação do fato e apresentar os documentos para a
respectlva aprovação, em até 05 (clnco) dias consecutivos, e partlr de sua ocorrêncla, sob

pena de não serem consideredos;

15.3.8. Atender aos encargos trabalhistas, previdenclários, Íiscais e comerciais
decorrentes da execução do presente contrato;

15,3.9. Manter duÍantê toda a execr4ãg dp çqptráto,.eÍn compatibllldade com as obrlgaç6es
assumldas, lncluslve manter todas ai'êlfiillçbÊl'aÊlhãuttttaçao e quallÍlcação exlgldas na

llcltação;

15.3,10. A Contratada responderá, de maneira absoluta e lnescusável, pêla pêrfelta condlção
dos servlços/servlços, lnclusive sua qualidade, competlndo-lhe também, os seMços/servlços
que não forem aceitas pela flscalização da Contratante deverão, obrlgatoriamente, ser
refeltas;

15,3,11. Serão de dlreta e excluslva responsabilidade da Contratada qualsquer acldentes que
porventura ocorram durante a execução dos servlços/serviços, bem como o uso lndevldo de
patentes e registros; e

15.3.12. Atender, lmediatamente, todas as sollcitações da fiscalização
relatlvamente a exedrção do contrato.

erÍt

nte,

15.3.13. A Contratada deverá apresentar à Contratante previamentê ao in alhos,
a relação de todo o pessoal que atuará na execu
número da cédula de identidade, CIPS, CpF e

gão dos servlços, com nomes oo pletos,
ne empresa, além de indicar o

responsável pela equipe de operários.

15.3.14. O pessoal que trabalhará na execução dos servlços contratados
devldamente fardado e com os Epís aproprlados para os trabalhos realizados.

Prefelun? Muddpal de Arart
CNpl nr 06.2,12.846/0001-1{

Ay, Dr. roão da Stlya llmâ, s/n., Cêntro, Crp óS,4SO{OO, Ârarl Müanàão
HoEe Page wwwáI?Íl,B&gov.br Telefone/Fax (0*99) 3453-1140t9y,)
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