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VISTO:

PROCESSO ÀDMINI§TRATIVO N" 2O2OO1O21 -CPL. PMSB/MÁ
Concorrência no _001/2020 - CPL- PMSBill{A
CONTRATO NR 2O2OM23OOT

CONTRÁTO DE EMPREITADA GLOBAL

CONTRATO DE EMPREIIADA GLOBAI QUE ENTRE SI
FAZEM, DE UM LADO, A PREFEITTIRA MIJNICIPAL DE
SÃO BERNARDOA4A E Do oUTRo LADO A EMPRESA:
CONS{ILPLAN CONSULIORIA E PLANEJAMENTO LTDA.

A PRf,,Ff,ITURÁ MUNICIPAL Df SÃO BIRNÂRI}O, Pessoa JuTjdica
de Direito Público lnterno, inscrita no CNPJ n" 06.125.389i0001-88, com sede na Pça Bemardo
Coelho de Almeida 863 - Centro Sâo Bernardo-Ma doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato, representada por, MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA portador do RG:
21302337 eCPF: 426.251.492-72 residente e domiciliado na cidade de São Bemardo/MA no uso
de suas atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa: CONSULPLAN
CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA estabelecida na Rua da Igreja no 1050-8, Centro
- Maraúâozinho/lv{4. CNPJ n" 01.943.184/0001-9ó, neste ato representada pelo Sr. Carlos
Moreno Silva Azevedo, portador do RG:527,M93-0 SSP/\44 eCPF: 802.908.843-49 residente e
domiciliado na cidade de Paço do Lumiar/líA" doravante denominada CONTRÂTADA, têm
entre si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto da CONCORRÊNCIA n'
00112020, e PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 202001021 que se regerá pela Lei n.o

8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO tern por base legal o
PROCf,SSO ADMINISTRATIVO N' 202001021-CPL-PMSB, tendo por objeto os serviços de
lmplantação de Sistemas de Abastecimento d'Águamelhorias e ampliação, na sede do municípro
de São Bemardo/N1A Integmm o presente contrato, independentemente de ranscrição, o Edital
seus anexos e a Proposta da Contratada. Confonne preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculagão
ao edital de licitação ou teÍmo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a pÍoposta do licitante
vencedor.

CLÁusuLA SEGTJNDA - R-EcrME Df, ExECUÇÃo E PREÇo A obra será executada no
regime de empreitada por preço global de material e mão de obr4 irreajustável.

PARÁGRÂFO PRIMEIRO - O vaior global do presente contrato é de R$: 9.869.420,61 (nove

milhões oitocÊntos e sesseúta e nove mil quatrocentos e ünte reais I sessenta e um cÊntavos),,

que o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, já inclusas todas as despesas referentes à

salários, adicionais, encargos sociâis, trabalhistas, previdenciários, tributários e securitários,

uniformes, equipamentos, fiscalização e demais despesas diretas e indiretas. O valor global será

fixo e irreaj ustrá'vel.

P

CLÁUSULA TERCEIRA. DOS RECURSOS f,'INANCEIROS
DOS TERMOS DE RIIFEIUôNCIA: As despesas decorrentes da contratação

licitação correrão por conta de Recursos do Ministério da saúde/Govemo Federal
02762712018.

Dotaçào Orçamentária:
02-Poder Frecrrtivn 

.

da presente

- Proposta:
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05-Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos
15.452.0570.1002.0000 - Construçilo de Poços e Distribúção de Águas

44905 1.00 - Obras e Instalações

CLÁUSULA QUARTA. GARÀNTIAS EXIGIDAS PARA Â PL0NA ExECUÇÃo Do
CONTRATO - Para a plena execuçÍio do pÍesente contraúo a CONTRATADA deverá apresentar
comprovante de pÍestaçâo de garantia de 5olo (cinco por cento) sobre o valor total dos sewiços,
observado o prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos, conforme disposto no at. 56 da Lei Federal
n" 8.666/1993, que lhe seÍá restituída por ocasião da ac€itação definitiva da obra conforme
observadas as exigências constantes neste contrato, como a verificação da existência de multas
contatuais pÍeüstas na Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quando ocorrerem aumentos no valor inicial do contralo, por
aditivos contrúuais ou outras Íazões de acréscimos de valor, a garantia deverá ser complementada
em mo€da correrte, ern cada caso, com 5% (cinco por cento) dos valores acrescidos.

PARTIGRAFO SEGUNDO O CONTRATANTE reterá tambán 5% (cinco por cento) do valor
de cada fatura como gaa.ntia suplemetrtaÍ. Esses valoÍes retidos como garantia serão rÊstituídos

à CONTRATADA por ocasião do recebimento definitivo, após a verificação da existência de

multas contratuais pÍevistas na cláusula setima-

PARÁGRAFO TERCEIRO No caso de rescisão do presente contrato, com base nâ cláusula
decima segund4 não será devolvida qualquer tipo de garantia que será apropriado pelo

CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - PRAzos DE INÍCIo, Df, ETÂPAS DE ExECUÇÃo, DE
CONCLUSÃO, Df,, ENTR-E,GÂ, DE OBSERVAÇÃO E DE RECEBIMENTO
DE,FINTTTVO.

O pÍesente contrato entrará e.fl ügor na data de sua assinatura e 6ndar-se-á no dia 22 de outubro
de 2021, de acorço com a vigência do convedo, podendo ser prorrogado, após manifestação das
partes etrvolvidas! mediante Termo Aditivo, conforme rtigo 57, inciso I, da Lei no 8.666/93, e
suas alteraçôes

Os prazos dos itens, atiüdades ou etâpas de execuçâo serão dofinidos pelo cÍonograma fisico-
financeiÍo apÍesentado pela CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE, que é paÍte
integÍante deste contato.

O prazo de conclusão da obra será de 549 (quinhentos e qwuenta e nove) dias corridos contados
a partír da data estabelecida excluindo-se o dia do inicio e inclündo-se o dia do vencimelto.

O prazo de entrega será o da conclusão da obra e o termo de recebimento provisorio seÉ assinado
pelas partes dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA que deu

ciência da conclusâo da obra.

O prazo de observação será de 90 (noventa) dias após o recebimeato provisorio da obra; período
em que a CONTRATADA é obrigada a repaÍaÍ, corrigir, reÍnoveÍ, reconstruiÍ ou substituir às

suas expensas no totâl ou em paÍte, o objeto do conrato em que se verificam vícios, defeitos ou
incorregões resultantes da execução ou de materiais empregados.

O rec€bimento definitivo sení logo após o Érmino do prazo de observação, mediante
ciÍcunstanciado assinado pelas partes.
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cLÁsuLA snxra - oos lcnÉsrMos f, strpRxssÕEs
A CONTRATÀDA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessiírios no fomecimento dos materiais, objeto deste conhato, até
25olo (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65 §
l" da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA. Do PAGAMENTo
O pagamento será efetuado após cada medição e apresentação da Nota fiscal e planilha da
medição conespondente aos serviçosjá executados a Nota Fiscal deve está deüdamente atestada
pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data do atesto.

PÀRÂGRÂFO PRIMEIRO Os pagarnentos, serão creditados em nome da CONTRATADA,
mediante transferência bancaria em conta coÍrente da CONTRATADA sob o n' 52 i0-8, Agência
2954-8 do Banco _Brasil, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PÀRÁGRAFO Sf,GUI\DO - Qualquer eno ou omissão ocorrida na documentação fiscal será
motivo de correção por parte da CONTRATADA e haverâ on decorrênci4 suspensão do prazo
de pagarnento até que o problema seja definitivamente sanado.

PARÁGRÂFO TERCf,IRO - A cada pagaÍnento realizzdo, a CONTRATADA deverá
compÍovar sua legularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço - FGTS. Tal compÍovação será feita mediante apÍesentação de Certidão negativa de
debito - CND. Bem como, manter conforrne aúigo 55 inciso XIII da obrigação da contratada de
manteÍ. duÍante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por eles
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRAFO OUARTO - A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no
pagarnento, cobrzdo através de docurnentos não hábil, total ou parcialmente, bern como por
motivo de pendência ou descumprimento de condições contrárias.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua ügênci4 se houver
aumento âutorizado pelo govemo Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGACÔES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTf, obrigar- se-á:
a) Acomparúar e fiscalizar a execugão do contrato;
b) Designar um servidor da Seqêtaria Municipal de Administração que será
responúvel pelo acompanhaÍnento e fiscalização da execução do objeto do presente confato- Ao
servidor designado, compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, inüolabilidade das

ernbalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotãrdo em registro próprio todas
as oçorrências relacionadas a execugão do contrato determinando o que for necessário a

-

regularizagão das faltas ou defeitos obsewados;

CLÁUSULA SETIMA - DA FISCALTZAÇÃo
A fiscalização do Contrato será efetuada pelo servidor: Roberto Miranda Leite, CREA:
1407762516 que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessírio à regúarização da
falta do fomecimento observando, bem como propor a aplicação das penalidades preüstas deste
hstrumento.
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c) Fomecer a qualquer teÍnpo e com o Maximo de presteza, mediante solicifação
escrita da CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la ern todos
os casos omissos:
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do
represeÍltante deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo h:árbil para adoção das medidas
convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73. inciso ll, alíneas a e b da Lei
8.666t93.

CLÁTISULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRICACÕES DA CONTRATADA
O pres€nte Contrato não poderá ser objeto de cessão ou úansferênci4 no todo ou em parte.
A CONTRÂTADA obngar-se-á a:

a) EnÍegar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou Ordem
de Fornecimento e cronograma de entrega fomecido pela Secreta:ia Municipal de Administração,
em estrita observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando a qualidade.

c) ManteÍ preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do
serviço para representá-lo na execução do contrato e prestaÍ esclarecimentos necessários ao
sewidor designado para acompanhar e Íiscaliza a execução do fomecimento, e a Secretaria
Municipal de Administração, quando solicitado;
d) Observar o horiirio do expeüente administÍativo. compreendido entre 08:00 h as 09:00 como
sendo o honírio administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condi@es do presente conffato e de seus

documentos integrantes, com obssrvância dos requisitos, bern como da legislação em ügor para
perfeita execugão do conhato;
f) Arcar com todgs as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do conÍato Íespondsndo pelos
encargos trabalhistas, previdenciá:ios, e comerciais resultantes da execução do contrato e outros
correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretarnente a administÍação ou a terc€iros, decorrentes de sua

culpa ou dolo na êxecução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade ern face
da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Administração;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorre@es resultantes da execugão.

CLISULA DÉC TA Sf,GUNDA. DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou prcial por parte da CONTRATADA" de qualquer d"s obrigações
ora estabelecidas, sujeitaní a CONTRATADA as sangões preüstas na Lei Federal n" 8.666193,

aplicando nos artigos 8l a 88.

PARÁGRÂFO PRIMERO - O aÍaso injustificado no cumpÍimento do objeto deste ContÍato
sujeitaní a CONTRÂTADA, à multa de mora corespondente a 0,3% (fês centésimos por cento)
ao di4 sobre o valor do fomecimento, até o limite d6 10% (dez por c€nto).

PARTIGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE
poderá garantida a prévia defesq aplicar à CONTRATAD{ na hipótese de inexecução total ou
parcial do Contrato. as seguintes sanções:

a) Adveúência;
b) Multa de l0 o/o (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação ern licitação e impedimeÍlto de contrataÍ com a

administração, poÍ prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contrâtar com a Administração Pública enquanto
perduranrrn os motivos dçrcrminantcs da punição
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e) As sançôes previstas nas alíneas "a", *c" e "d" podendo ser aplicadas conjunüameÍrte com a
prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação
escrita à CONIRATADA e publicada no jomal Oficial do Estado, constando o firndamento legal,
exclüdas os casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

CLÁSULA DÚCIMA TERCEn.A - DA RESCISÁo
A inexecuçâo total ou parcial deste contalo enseja a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as preústas ern lei.
Constituem motivos para a rescisão deste ContÍâto:
a) - o não cumprimento de cláusúas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projstos e pÍazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusão da obrq do serviço ou do fomecimento, nos prazos estipulados;
d) - o atraso injustificado no início da obr4 serviço ou fornecimento;
e) - a paralisaçâo do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
f) - a subconkataçâo total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com ourem,
a sessão ou úansferência total ou parcial, beÍn como a fusão, cisão ou incorporagão não admitidas
no edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determinaçôes regulares emanadas pelo servidor a comissão designada
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria Municipal de Secretaria
Municipal de Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § l" do art. 67 desta
Lei Federal no 8.666/93;
i) - a decretagão ou a instauraçâo de insolvência ciúl;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo coúecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a
CONTRATANTE e exaradas no processo administÍativo a que se refere o contrato;
m) - a supressâo, poÍ paÍte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § lo do aÍ. 65 desta lei;
n) - a suspensâo de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, poÍ pGEo superior a
I 20 (cento e vinte) dias, salvo ern caso de calamidade públic4 grave perturbação da ordem interna
ou gueÍr4 ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo pÍazo,
independenternente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e ourâs preüstas, assegurado a CONTRÁTADA., nesses casos,

o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos deúdos pela CONTRATANE
decorrentes dos fomecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública, gÍave
perturbação da ordem interna ou guerr4 assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situagão;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratuâl serão formalmente motivados nos
autos do processo, assegurando o conhaditório e a ampla defesa.

e
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser: f
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b) amigável, por acordo enhe as partes, reduzidas a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicralmente, nos termos da legislação.

CLÁSULA DÉCIMA QUARTÀ. Do RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser enÍegues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas
orçamentárias, parte integrante deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido confonne Cláusula Decima,
sendo que os serviços que não satisfizerern as condições citadas na proposta e no edital serão

recusados e colocados a disposição da CONTRÀTADA, para serem corrigidos, dentro do prazo

estabelecidos entre as partes;

PARÁCRAFO StrCUl'iDO - A criic;io da Prcfe ii,;ia i'liinicipal ,jc SÃO BCRI',iAilDO po.iciá
ser concedido novo pÍÍzo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2"

vsz, o contrato poderá ser rescinúdo. A CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo
Maximo de 15 (quinze) dias corridos. sob o risco de incidir nas penalidades preüstas no Art 87
da Lei no 8.666/93;

CLÁSULA DÉC[r,lA QUINTA - DAS ALTERAÇÔES
Este contÍato poderá ser alterado, com as devidasjustificativas, no caso previsto no aÍ. da Lsi n'
8.666t93.

CLÁUSIILA DÉCIMA sExTA. DA PI.IBLICACÃO
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias. contados da sua assinatua a CONTRÂTAiITE
providurciará a publicação em resumo, do presente Conttato.

CLÁUSULA SÉTIMA. DO FORO
O foro da Comrca de SÀO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente paÍa diÍimiÍ
dúüdas ou pendências resultantes deste Contrato.

E poÍ estareÍn de acordo, depois de lido e achado conforme, loi o presente

instrumento lawado em 3 (três) viâs de igual teor e forma, assinado pela partes e testemuúas
abaixo.

OB ARDO( A), 23 DE ABRILDE2020

(

NSULP CONSUL A E PLAN EJAMENTO LTDA
CNPJ no 0l.943.184/0001-96
Ca os Moreno Silva Azevedo

RG:5274493-0 SSPA4A
CPF: 802.908.84349

CONTRATADA
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MCIPAL DE SAO BERNARDOMfi
CNPJ n" 06. 125.389/0001-88,

MANOEL DE JESUS SILYA DE SOUSA
Seeretário de admiristração

CPF: 099.15ó.133-34
CONTRATANTE
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