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Conselho Rêgional de EngênhaÍiâ. Âgronomie do do

MOOÂLIDÀTE

VISTO

- 

l. Ra3pon6avel Íáê,ilco
FRANKI.IILVA VIEIRA OA SILVA MATOS

Trlulo prohsslonar: EÀGEt{HÊrBACtvtL

sâbilidade Têcn
de dezembro de 1

Pàgrna l,l1

RT OBRA / SERVIçO
No r"tA20200320627

INICIAL

RNPr 1103gl4rg
legrslío l 103[]3t1279U^

- 
2. ordos do ConÍato

Conrrarante: PREFEmJRA tiIUxrClPÂL DE SÂO AER AnoOiUA
PB^çA MUNICIPAL

Complemento:

crdade: sÀo BER AROO

Bêríro CEI{TRO

Contrâlo: I'lao a.pacltÍcldo
Vâlor: Rt 576.000.00

Açào lnsltuoonal Oulros

Celeb.âdo em:

Tipo de coÍfratante. P!§soa Juddicr do Oíatlo Aiàlico

- 

3. (,e<lot d. Otr6,/Sâíviço

ÂvENtoÂ sEoE oo MuxlctPro
Complemento:

Crdãde: sÀo BERt{ARoo

cPF;CNPJ 06.125.38S/0m!.88

N': 86:i

clP 6555@00

Datâ de lnrcao l4/02t2o20 PÍêvigo c,ê léímrno: 2rlo2/2020

Fiôalidade: sEü oeFMÇÀo
Propíetâíro: PgEFEmrn Ur{tCtP^L DÉ SÃO BER|IÀROO/UÀ

N"9
8aÍro: ZOirÂ t RBrrRÂ

UF 
^ 

CEP:6§5AXXI)

Coordeoadas G€ogÍaíicas. 4,Zlgl 1, 4.ã}22§

Côdigô: lltô ET.cifi c..lo
CPF CNPJT 06.1 25.3890001-88

- 

4 Alivió..r. Íócdct
U

12. PROJETO > ,A0506. PÂVIMENTACAO ASFÂLTICÁ

4T . ORCAMÊNTO > 
'A0506 

. PAVIMENÍACAO ASÊALTICÂ

12 ' PFCUETO > 4Â605 . DBENAGÊIü

12. PÂOJETO > .A0540 Srt{ LIZ^CAO VEBÍ|CÁL

r 2 , PBO.jEÍO > 140539 - Srlt LEÂCAO BOFITZONÍaL

o!!ntldade

5 56Í,20

5 561,m
,.824.00

182.40

182.40

AÉs a concrusâo das atl9óadês têcnEas o póis3ionai deveíá procgder â ba!É dêsla ART
_ 5. Ob..rvtç&a

OBÇAMENTO E PRO,ETO PAVIMENTAÇÁO ÂsFALÍtcA |to MUNIciPIo DE sÀo B€RNAam, MA coNvÊNIo N,888458/2019

_ 6. D.cl.rrçóê3

_ 7. Entidad. dê Cr..$
SÉM INDICACAO DE ENTIDADE OE CLÂSSE

- 

E. ASaiíraluíaa

Oêclero 3êíem veída6€rÍes as .loÍmaço€S âCtmA ÊÊ^Nl(irLvÁ vrEnÀ oa srlv 960 &r 85? 53

. Clâusuh Compoíri3sóÍia: Oualquer aonlllio ou liliglo o.ryrnado @ prs§ênrê corÍrâlo. D€m como 6uâ rnlêrprelação ou 6xêcuçà). s€íá €sotvrdo por
âÔnragêm c,â acodo coÍr â L6l no.93O7, ct€ 23ó€ 3.r€mbro oê 1996. poímào6CentÍo clê ModieÉo e ÂÍbüegêm CMA vrnc1]lâcb ao Cíeâ-ItÂ
nos terÍioÊ do íesp€cl'vo Ílguhmento (b aÍliÍâgem qu6, erprc3"§êíff nlo. a5 panes dêchram coicoÍr,ar
- Dêcláío QlJe eslou qrmprindo as íêgía3 a,ê acê§§ü rclâde p.ev§tâs nâs noÍmas lócncà! dâ ABNT íã Lgi§laÇãc e§oêcillca e no dgcrelo n.
529A2004.

_ 9. lfilormaçÕ€3

' A À8T e vaÍda somenle quânclo qútaó{t, íieorante apísse^laÉo óo comprova.r€ do pagamênto ou conlerênca no s t€ do Cr6â

,- 10. valôr
valor da ÂFT: nS 23:1.91 Regisl6da em. zyOZ2020 Vâbr pago RS 23:).04 Nossc Númêro 8Ir2aA)Oi|s

PBEfE|Í'JÀÀ úUMCTP^! DÊ S^O 8Êit^EOOÀtA. CNPJ
06.I 15 ltar'@Or.3!

A.uFr ôd.d. dr!r. 
^Fr 

p.diÉ,v.nlcâóôm hnpl ,.rêÀ-ô.8üE coír 5noúút{& cúr aâÉre 9a6tz
hrl.§o sn 0&062@0 is 1036Lory ,ç r3:,79a_83

iê rga) 2l@30Õ

!.1êcon6.oÊ d.aô. o.! D,

ffiREt-.!_,1.1
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PREFEITURA MUNICIPAL OE SAO BERNARDO/MA

CPF'CNPJ
06.'! 25.389/0001{8

EndeÍoço
PRAçA irUNlClPAL, 863

CENTRO - SÃO BERNARDO . MA - 65550000

COBRANÇA DE
OO

1>

^-.

EI

Rep.êsêntaçáo numéÍica:
Agência / Código Beneficiárlo
ú27 I 0526't-S
Parcela
1t1

Número do Documênto
14000008302460035-9

Valor do Oocumenb
R$ 233.94

Oata Emissão
Mn2n02a

a
a

at

o "I

Dêtalhes da Cobrança
ART . ANOTAçÃO DE RESPONSABILIDADE ÍÉCNICA

24toztm20LIMITE.

CYEA-MA - ia doe MaranhãoRegional

PREFERENCIA

A!ênciã / Códrgo AsêfcÉnô

0027 / 0522ôí §

í4n2nú^
Oâta Processanenlo

08^)512020 1,t000o08302,1ô0035-9

RG zr9- x
{:) vdor do Docurnênlo

233,94

\
l( ) oulras oêduçõe§ / Abarm€nto

| (r)MoÍa/ Mura/luros

REcEBER aPós o vENcliaENTo
OE

o

Rua 28 de Julho,n'214. Centro. São Luis,/MA

haria e Agronomia do Estado do MaranháoCREA-MA - Conselho
06.0ô2.038/000't-75

(+) Oukos acré§.imG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO/MA / ContÍatante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA
06.r25.389/0001€8

PRAçA MUNICIPAL, 8ô3
CENTRO . SAO BERNARDO . MA - 655í)000

CREA-MA
Conselho Regionalde Enoenhâria e
Agronomia do Estâdo do MaÍanhão

CNPJ: 06.062.038/0001-75

Rua 28de Julho,n'214. CêrÍÍo São
LUgMA

CEP:65010680
Têlr + 5s (98) 2106€300

RECIBO OO PAGADOR

PM " FOLIIÂ

Aúenticação Mecânica

lndisponívelCAIXA

Codigo de BaÍras AurenricaÉo rüEhica FTCHA DE COMPENSAçÃO
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO II

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" - CPL- PMSB/MA
Contrato no - CPL- PMSB/MA

MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO, Pessoa Jurídicâ de
Direito Público lnterno, inscrita no CNPJ no 06.125.389/0001€8, com sede na Pça Bernardo
Coelho de Almeida 862 - Centro - Sáo Bemardo-Ma, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato, representada por,
residentêedomiciliadonacidade-,nousodesuasatribuiÇôeslegais
que lhe confere poderes para celebrar com a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxx, sediada na
xxxxxxxxxxxx inscrita no CNPJ no xxxxxxxxxx e inscriÉo estadual no xxxxxxxxxxxxx., neste ato
representada pelo sêu xxxxxxx, xxxxxx (a), xxxxxxx (a),xxxxxxx, residente e domiciliado na
xxxxxxxxxxxx, Município de xxxxxxxxx, inscrito no CPF no xxxxxxxxxx, Carteira de ldentidadê
RG no.xxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e pactuado, nos
teÍmos contidos na proposta ob,eto da ToMADA DE PREÇO no 005/2020, e PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 202005001 que se regerá pela Lei n.o 8.666/93, mediante as cláusulas
e condições seguintes:

cúusuLA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO tem por base legal o
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 202005{X)1 -CPL-PMSB, tendo por objeto os servicos de
Pavimentacão asfáltica, no município de São Bêrnardo/MA lntegram o presente contrato,
independentemente de transcriÇáo, o Edital seus aÍlexos e a Proposta da Contratada.
ConÍorme preceituar o artigo 55 inciso Xl de vinculaÉo ao edital de licitação ou termo que
dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencêdor.

CLÁusuLA SEGUNDA - REGTME DE ExEcuçÃO E PREçO A obra será executada no
regime de empreitada por preço global de material e mão de obra, irreajustávê|.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global do pÍesente contrato é de R$

), que o CONTRATANTE pagaÍá à CONTRATADA, já inclusas todas
as despesas reÍerentes à salários, adicionais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,

tributários e securitários, uniÍormes, equipâmentos, fiscâlizaÉo e demais despesas dirêtas e
indiretas. O valor global será fixo e ineajustável.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
2. DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: AS

despesas decorrentes da contrataÉo da presente licitaÉo conerão por conta de RECURSO:
Fedeíal: CODEVASF. CV NR. 8.318.00/20í9 e SICONV 888458

I.----
Y

(
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CNPJ: 06.12s.389/0001-88

02 PODER EXECUTIVOPODER
05 ORGÃO
OO UNIDADE SEC- MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS SEC, MUN, DE
INFRAESTRUTURA E SERV, URBANOS
15.452 0780.1003.0000 - MANUTENÇÃO DE V|AS URBANA E ESTRADA VtCtNAtS -
3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

cLÁusuLA QUARTA - GARANTIAS ExtclDAs PARA A PLENA ExEcuçÃo Do
CONTRATO - Paâ a plena execução do presente contrato a CONTRATADA deverá
apresentar comprovante de prestação d€ g€rantiâ de 5% (cinco por cêfito) sobre o valor total
dos serviços, observado o prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos, conforme disposto no art.
56 da Lei Fedêral no 8.666/1993, que lhe será restituída por ocasiâo da aceitaÉo definitiva da
obrâ coníorme obseNadas as exigências @nstantes neste contralo, como a verificaÉo da
exislência de multas contratuais previstas na Lea 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quando ocoÍrerem aumentos no valor inicial do contrato, por
aditivos contratuais ou outras razões de acréscimos de valor, a garantia deverá ser
complementada em moeda corrente, em cada ceso, com 5% (cinco por cênto) dos valores
acrescidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO O CONTRATANTE reterá também 5% (cinco por cento) do valor de
cada fatura como garanlia suplementar. Esses valores relidos como garantaa serão restituídos
à CONTRATADA por ocasião do recebimento deÍinitivo, após a veriícaÉo da êxistência de
multas contratuâis previstas na cláusula sétima.

PARÁGRAFO TERCEIRO No caso de rescisão do presentê contrato, com base na cláusula
décima segunda, não sêrá devolvida qualquer tipo de garantia que será apropriado pelo

CONTRATANTE.

CúUSULA QUINTA - PRAZOS DE INíCIO, DE ETAPAS DE EXECUçÃO, DE coNcLUSÃo,
DE ENTREGA, DE OBSERVAçÃO E DE REGEBMENTO OEFINITIVO,

O presente conaato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia
I I , podendo ser proÍrogado, âpós mânifestação das partes envolvidas,

mêdiante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso l, da Lei no 8.666/93, e suas alteraÇões

Os prazos dos itens, atividades ou etapas de execução serão definidos pelo cronograma ÍÍsico-
finânceiro apresentado pêle CONTRATADA ê aprovado pelo CONTRATANTE, que é parte
integrante deste contrato.

O prazo de conclusão da obrâ será de ---- (------) dias corridos, contados a partir da
data êstabelecida êxcluindo-se o dia do início ê incluindo-se o dia do vencimento.

O prazo de entrega será o da conclusão da obra, e o termo de Íecebimento provisório será
assinado pelas partês dênÍo de 15 (quinze) días da comunicaçáo escrita da CONTRATADA
quê deu ciência da condusão da obra

O prazo de observação será de 90 (noventa) dias após o recêbimento provisório da obra;
período em que a CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir às suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificam
vícios, defeilos ou incorr€çô€s rôsultantes dâ êxecuçáo ou d€ malêriais empregados.

O rêcebimento definitivo será logo âÉs o término do prazo de observaÉo, mediante termo
circunstanciâdo assinâdo pelas partes.

CLÁSULA SEXTA - DOS ACRESIMOS E SUPRESSÔES

I
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A CONTRÁTADA fica obrigedâ a ecêitar, nas mêsmas condiçÕes contratuais, os acréscimos
ou supressões que se Ízerem necessários no íornecimento dos materiais, objeto deste
contrato, até 25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, em
observâncaa ao art. 65 § 1o da Lei 8.666/93.

CúUSULA SETIMA. DA FIScALIzAçÃo
A fiscalização do ContÍato seÍá eíetuada pelo servidor que poderá a qualquer
tempo, determinar o que Íor necessário à regularizaçáo da falta do fornecimênto observando,
bem como propor a aplicaÉo das penalidades previstas deste instrumento.

CLÁUSULA oITAvA - Do PAGAMENTo
O pagamenlo será efetuado após cade medição e apresentaÉo da Nota Íiscal e planilha da
medição correspondente aos serviços já executados a Nota Fiscal deve está devidamente
atestada pelo Setor Competente e será efetivado no píazo de ate 30 (trinta) dias contados da
data do atesto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA,
mediante transferência bancária em conta corrente da CONTRATADA sob o n" _,
Agência _ do Banco uma vez satisÍeitas as condiçóes estabelecidas neste
Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer eno ou omissão oconida na documentaÉo íscal sêrá
motivo de correção por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do
prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar
sua regularizaçáo Íiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita mediante apresentação de Certidão negativa de
debito - CND. Bem Como, mantêr conÍorme artigo 55 inciso Xltl da obrigaÉo da contratada de
manter, durante toda execuÉo do contrato, em Õompatibilidade com as obrigações por eles
assumidas, todas as condições de habilitaÉo e qualificaÇáo exigidas na licitaÉo.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no
pagamento, cobrado através de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por
motivo de pendência ou descumprimento dê condiçóês contránas.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE
O valor do prêsente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se
houver aumento autonzado pelo governo Federal

CLÁUSULA DÉGIMA - DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obrigâr-se-á:
a) Acompanhar e Íscalizar a execuÉo do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Educação que ser
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execuÉo do objeto do presenle co
Ao servidor designado, compete entre outras obrigaçÕes, veriÍcâr a qualidade, inviolabilida
das embalagens, estado de conservação ê validade dos produtos, anotando em registÍo
próprio todas as oconências relacionadas a execução do contrato determinando o que for
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e c,om o Maximo de presteza, mediante
solicatação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-lâ
em todos os casos omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do
representante deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das
medidas convenientes;

-t)
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e)
Lei 8.666/93

RecebeÍ o objeto do contralo na forma do art. 73, inciso ll, alÍneas a e b da

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA . D OBRIGACÔES DA CONTRATADA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:
a) Entrêgâr os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou
Ordem de Fornecimento e cronograma de entrega fornêcido pela Sêcretaria Municipal de
EducaÉo, em estrita obsêrvância a sua proposta e ao Anexo Vl, observando a qualidade.

cl Mantêr preposto com anuência da AdministÍação Municipal na localidade da prêstaçáo do
serviço para representá-lo na execuçáo do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao
servidor desrgnado para acompanhar e fiscalizar a êxecuÉo do forneqmênto, e a Secretaria
Municipal de EducaÉo, quando solicitado;
dl Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 09:00 h as 12:00 mmo
sêndo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviÇos, de segunda a sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o ê§abelecido nas clausulas e condições do presente contrato e dê sêus
documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislaÉo em vigor
para perfeita execuçáo do contrato,
f) Arcer com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo
pêlos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato
e outros correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administraÉo ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execuÉo do contrato não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade em face da fiscalização ou acompanhamento eÍetuado pela Secretaria
Municipal de EducaÉo;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste
contrâto em que sê veriÍlcarem vícios, defeitos ou inconeções resultantes da execuÉo.

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
O descumprimento. total ou parcial. por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigaÇões
ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sançóes previstas na Lei Federal n" 8.666/93,
aplicândo nos artigos 81 a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO - O atraso injustiÍicado no cumprimento do objeto deste ConÍato
sujeitará a CONTRÂTADA, à multa de mora correspondente a 0,3% (três centésimos por
cênto) ao dia, sobre o valor do fornecimento, até o limite de 10oÁ (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou
parcial do Contrato, as seguintes sanções:
a) AdveÉênci&;
b) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participaÉo em licitaÉo e impedimento de contratar com a
administraÉo, por pÍazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública enquanto
perdurarem os motivos detêrminantes da punição.
e) As sanções previstas nas alíneas'a",'c'e'd'podendo ser aplicadas coniuntamente com a
prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicaÉo de qualquer penalidade será feita comunicaÉo
escrita à CONTRATADA e publicada no .iomal OÍicial do Estado ou diário oficial do municipio,
constando o Íundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de
advertências e multa de mora.

CLÁSULA DÉGIMA TERCEIRA . DA RESCISÃO

i
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CNPJ: 06.125.389/0001-88

A inexecuçáo total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:
a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especiÍicaçóes, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento inegular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
c) - a lentidão do sêu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) - o atraso injustiÍicado no início da obra, serviço ou íornecimento;
e) - a paralisaÉo do fornêcimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
f) - a subcontrataÉo total ou parcial do sêu objeto, a associação da CONTRATADA com
oLltrem, a sessáo ou transíêrência total ou parcist, bem como a fusão, eisão ou incorporação
não admitidas no edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determinaÇÕes regularês emânadas pelo servidor a comissão
designada para acompanhâr ê Íiscalizar a sua execuÉo, âssim como as Secretaria Municipal
de Secretaria Municipal de EducaÉo,
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadâs na íorma do § 'lo do art. 67
desta Lei Federal no 8.666/93;
i) - a deqetaÉo ou a instauraçáo de insolvêncaa civil,
j) - a dissoluçáo da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteraÉo social ou a modificaçáo da finalidadê ou da estrúura da CONTRATADA, que
prejudique a êxecuÉo do contrato;
I) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado e
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressáo, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modiíicâÉo do valor
inicial do contrâto além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade públic€, grave perturbação da ordêm
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensôes que totalazem o mesmo prazo,
independentemente do
pagamento obrigatório de indenizaçÕes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nessês
casos, o direilo de optar pela suspensáo do cumprimento das obrigações assumidas até que
seja normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE
decorrentes dos fomecimentos .iá recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave
pêrturbaÉo dâ ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensáo do cumprimento de suas obrigações até quê seja normalazada a situaÉo;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os cásos de rescisáo contratual serão formalmente motivados nos
autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A resôisão deste Contrato podeÍá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da AdministraÉo nos câsos
enumerados nas alÍneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, poÍ acoÍdo entÍe as partes, reduzidas a
licitaÉo, desdê que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmênte, nos têrmos da legislação.

lermo no da

CLÁSULA DÉCIMA QUARTA - Do RECEBIMENTo oos PRoDUToS
Os serviços deveráo ser êntregues conforme Cronograma constante nos anexos planr lhas
orçâmentárias, paÍte integrante dêste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima,
sendo que os sêrviços que não satisfizerem as condições citadas na proposta ê no edital serão
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

recusados e colocados a disposiçao da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do
prazo estabêlecidos enlre as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A critêrio da PreÍeitura Municipat de SÃO BERNARDO poderá ser
concedido novo prazo para rêcebimento dos serviços reJeitado. Ocorrendo a reieiÉo pela 2á
vez, o contrato poderá ser rescindido. A CONTRATADA será notiÍicâda para regulaÍizar no
prazo Maximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir nas penalidades previstas no
Art. 87 da Lei n' 8.666/93;

CLÁSULA DECIMA QUINTA. DAS ALTERAçÕES
Este ôonlreto poderá ser alterado, c,om as devidas iustificalivas, no caso prêvisto no art. da Lei
n" 8.6m/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLIcAÇÃo
Dêntro do prazo de 20 (vintê) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE
providenciará a publicaÉo em resumo, do presente Contrato.

CLÁuSULA SÉTIMA. DO FORO
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para
dirimir dúvidas ou pendências resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, íoi o presente
instrumento lavrado em 3 (três) vias de igual teor e forma, assinado pêla partes e testemunhas
abaixo.

SÃO BERNARDO(MA), de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS

1a

20

CPF
CPF

/ PM . Fr*,r *

-4 -I

de-



rm . rllt:i til'--/3 I

PR0CESSLi

M00ÀLlD.t\IÍ

VlSr0

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CI{PJ: 06.125.389/0001-88

TOMADA DE PREçO No 005/2020
ANEXO ilt

DECLARAçÃO DE VISTORIA

Declaramos para fins de participasÉo nâ Licitagão TOMADA
DE PREÇO n" 005/2020, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO/MA- que a
empresa.............. representada pêlo S(a).

..............portador do RG no............. efetuou vistoria na unidade
onde deverá ser Pavimentação asfáltica, no município de São Bemardo/MA, conforme
especificaçõê: constanles do 'ANEXO I - Termo de Referência (PLANILHA
ORçAMENTARIA)" do Edital o quâl dêu origem â TOMADA DE PREçO, Os serviços serão
realizados no Município de SÁO BERNARDO-MA, têmos ôonhecimento das peculiaridades da
regiáo, para aferiÉo das condições técnicâs e operacionais, quantidades, equipamentos e
técnacas necessários a perfeito e integral desenvolvimento/execução da obra e/ou serviÇos e
previu, na planilha orçámentária apresentada, todos os custos inerentes à execuçáo do objeto
deste Edital.

Município, (dia, mês e ano)

Assinatura e norne do repÍesentante legal da empresa

Obs.: Este atestado deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante, paÍa assinatura
do Servidor responsável

v
L-'
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PREFEITURA MUNTCIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÂO

CNPJ: 06.125.389/000r-88

ANEXO IV

DEGLARAçÃO DE INEXISTÊNCN OE FATO
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

TOMADA OE PREçO n" 005/2020- CPL

A Empresa.. .....,CNPJ No

sediada ......................(endereço completo),........... declara, sob as
penas da Lei, nos lermos do § ? do arl. 32, da Lei n. 8.666/93, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presentê processo licitatório TOMADA DE
PREÇO n" OO5|2O2O, e que contra ela não existe nenhum pedido de insolvência/falência ou
concordata, ciente da obrigatoriedade de declaÍar ocorrênciâs posteriores.

Local ê Data

(assinatura do responsável pela empresa)

/ffi::nh.@lil,s:,:.__ç-lI--_/
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ANEXO V

CARTA CREDENCIAL

Prefeitura Municipal de SÁO BERNARDO
Att: Comissão Permanente de LicitaÉo - CPL

TOMADA OE PREçO n" 005/2020- CPL

Na qualidade de representante legal da emprêsa
inscíito no CNPJ sob o no

,credênciamos o Sr. (A) _, portado da RG no
e do CPF no pâÍa nos representar na licitaÉo em

rêferência, com poder para formular ofertas, lancês de preços, reconer, renunciar a recursos e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJr 06.125.389/0001-88

ANEXO VI

DECLARAçÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa .., signatária, inscrita
no CNPJ sob o n.o sêdiada na ........................(endereço
completo)..................., por intêrmédio de seu repÍesentantê legal, o Sr. (a)

........., portador do Documento de ldentidade no .............................. ê do CPF
no .................................. DECLARA, para os fins do disposto no subitem .. ... ... do edital, do
TOMADA DE PREÇO no 005/2020, sob as sanÇóes administrativas cabíveis e sob as penas da
Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

l. ( ) MICROEMPRESA, conforme inciso ldo art. 30 da Lei Complementar no 123, de

14t12tfrO6;

ll.( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso ll do art. 3" da Lêi
Complemêntar no 123, dê 1411212006.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedaçóes
constantes do § 40 do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal

OBS

1) Assinalar com um 'X' a condiÉo da empresa

2) 2) Esta declaração deverá ser entreguê à Comissão, após a abertura da sessão, antês
e separadamente dos envelopes (HabilitaÉo e Proposta de Prêços) exigidos nesta
licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitaÉo do regime
diferenqado e favoíecido previsto na Lei Complementar no 1232006.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNA
ESTADO DO I,IARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/o001-88

ANEXO Vil

DECLARAçÃO DE CUMPRIi'ENTO DA LEGISLAçÃO TRABALHISTA DE MENORES

À Local e data

Prezados Senhores,

Declaramos, sob as penalidades cábíveis, que não mantemos em nosso
quadro de pessoal menores de í8(dezoito) anos em horário noturno ou em serviços perigosos
ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16(dêzesseis) anos,
sslvo ns condiçáo de epr€ndiz, a partir d€ 14(quatotze) anos se Íor o ceso.

Atenciosamente

(assinatura autorizada )_
(nome e cargo do signatário)_

(nome da empresa)
endereÇo)_

SÃO BERNARDO, EM 12 DE MAIO DE 2O2O
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