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PREFETTURA }IUNICIPAT OE SÃO
ESTADO DO MARAilHÃO

CilPJr 06. 125.389/0OO1-88

PROCESSO ADMINISTRÂTIVO NO 2O2OO1OO4 - CPL. PMSB'MA
Contrato nô 20200306001- CPL- PIISB/II|A

UINUTA DO CONTRATO DE EUPREITADÂ GLOBAL

CONTRATO DE EI'PREITADA GLOBAL QUE
ENTRE SI FAZEU, DE UM LADO, A
PREFEITURA MUNICIPAL OE §ÀCI
BERNARDO/ITA E DO OUTRO LADO A
EMPRESA: G P SANTOS EIRELLI . ME

A PREFEITURÂ ilUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, Pessoa Juridica de Dreilo Púbtico tnremo
tnscnta no CNPJ no 6 125.38SOm1€8. coín sêde na Pça Bernardo Coelho de Almeicta 863 -
Centro - Sâo Bemardo - Ma, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato. represêntada
pelo Secretário de Admrnistraçâo Sr MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA RG 2330237-
SSP/PA CPF. 426.251 492-72 residente e domicrliada na cidade de Sâo BernardolMA no uso
ds suas atribuíçÕes legars que lhe corrfere poderes para celebrar com a emprosâ, G P SANTO§
EIRELLI - ME: lnscrita no CNPJ. 28.757.52710001-84, estabelecida na Av. um Nr 07 - Od 19 *
Vinhais - São Luis/MA., neste ato ropresentada pelo Sr GERALDO PINTO SANTOS JUNIOR.
portador do CPF. 493 329 173€7, e carteira de rdentrdade RG no 6 380 678 SSP-PE, rêsidente
e domiciliado na cidade de Sáo Lurs/MA. doravante denominada CONTRATADA têm entre sr
justo e pacluado, nos termos contidos na proposta objeto da ToMADA DE PREÇ0 no 001/2020
e PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 202001004 que se regerá pela Lein o I666193, medianta
as cláusulas e condiçôes seguintes

cLÁu§uLA PRIilEIRA - OO OBJETO O presenre CONTRATO tem por base tegnt o
PROCE§SO ADffiNISTRATIVO No 202m1004 -CPL-PMSB, tendo por ob1eto os serviçps de
Lavimentacâo de Vias Urbanas, no municípro de Sâo BernardollrilA lntegrarn o pÍêsente contrato,
independentemente de transoiçào, o Edital s6us anexos e a Proposta da Contratada. Conforme
preceituar o artigo 55 inciso Xl de vÍnolaçáo ao edrtal de licitaçáo ou têrmo que a drspensou ou
inexrgiu. ao convite e a proposta do licitante vencedor

cúusul-A SEGUNDA - REGIilE DE EXECUçÀO e eneçO A obra será execurada no regrme
de empreitada por preço global de material e mão de obra rrealustável

PARÁGRAFO PR|mHRO - O valor globaldo píesente contrato é de R$ 947 080,25 (novecentos

e quarenta e sele mil oitenta rêâis e vinte ê cinco cenlavos), que o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA, já inclusas todas as despesas referenles à salários, adicionais, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e securitárbs, unrformes, equipamentos.
frscalizaçáo e demais despesas diretas e rndiretas O valor global será fixo e rnealustável

CúUSULA TERCEIRA. DOS RECURSOS FINANCEIROS
DOS TERilOS DE REFERÊnCte: As despesas deconentes da contrataçáo da

presente licitação correrão por conta de Recursos Federal- CONVENIO NR 8832722019
Dotaçâo Orçamentária:
O2-Poder Executrvo
0$Secretaría Municipalde lnfra Esfutura e Serviços Urbanos
1545207801003000CI - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANA E ESTRADA

vtclNAts
449051 00 - Obras e lnstala@es ffi
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125,389/fi)O1-88

cúusulA QUARTA - GARANIAS ExtooAs pARÂ A rLENA ExEcuçÃo Do
CONTRATO - Para a plena execuçáo do presente contrato a CONTRATADA deverá apÍesentar
comprovantê de prestaçáo de garantra de 50Á (cinco por csnto) sobre o valor total dos servços.
obseruado o Fazo de até 5 (cine.o) dias consecutrvos, conforme disposto no art 56 da Ler Federal
no 8666/1993. que lhe será restituída por ocasiáo cta acertação definitrva da obra conforme
observadas as exigênoas constantes neste @ntralo, como a verificaçâo da existência de multas
contratuars prevrstas na Ler 8.666P3

PARÁGRAFO PRIUEIRO - Quando ocoÍÍerem auínentos no valor inicial do contrato, por aditivos
contratuais ou orÍras razôes de acréscrmos de valor, a gerante deverá ser complementada em
moeda conente, em cada câso. cün 5% (cinco por cento)dos valores acrescdos

PARÁGRAFO §EGUNDO O CONTRATANTE reterá tamtÉm 50,6 (cinco por cenro)do valor de
cada fatura como garantra sçlementar Esses valores retidos como garântia serâo restituídos à
CONTRATADA por ocasiáo do recebimento definttivo, apos a veriÍrca@ da exislência de multas
contratuais prêvstas na eláusuía sétima

PARÁGRAFO TERCEIRO No caso de rescisâo do presente contrato, com base na cláusula
décima segunda, nâo sorá devolvida quaqrêr tipo de garantia quê sorá aproprrado pelo

CONTRATANTE.

cLÁusuLA eurNTA - pRÂzos DE rNícto, DE ETAPAS oE ExECUçÃo, DE coNcLusÃo,
DE ENTREGA, DE OBSERVAçÃO E DE RECEBIilENTO DEFINITI .

O presente conlralo entrará em vqor na dâta de sua assináura e findar-seé no día 31 de
dezembro de-2020, poderÉo ser prürogâcto, após manfestaçáo ctas parles envolvidas. medtãnte
Termo Aditivo c,onforme artigo 57, incrso l, da Let no I 6ô6/93. ê suas alteraçôes

Os prazos dos itens, ativrdades ou etapas de execuçâo serâo clefinidos pelo uonograma físico-
frnancairo apresenlado pela CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE, que é parte
integrante deste contrato

O grazo de conclusáo da obra será de 240 (úlzentos e qutrenta)dias comdos, contados a partir

da data êstebelecída excluindo-se o dia do iníoo e rncluíndo-se o dia do vencimento

O prazo dê entr€ga será o da corrclusâo da obra. e o termo de recebimento provrsório será
assinado pêlas paftes dêntro cte 15 (quinzê) dies da comunicaçáo esffÍta da CoNTRATADA que
deu aência da conclusâo da obra.

O prazo de observação será de 90 (noventa) dias apos o recebimento provisorio da obra; períoclo

em que a CONTRATADA é obrigada a reparar, coÍngrr. remover, reconstruir ou substituir às suas
expensas no total ou em parte, o obleto do contrato em que se verificam vicios. defeitos ou
inconeçôes resultisntes da execüçáo ou dê matsrieis empreg&s
O recebimento definitrvo será logo após o término do prazo de observaçâo. mediante termo
crrcunstanciado assinâdo pêlas partes.

CúSULA SEXTA. DO§ ACRÉ$TOS E SUPRE§§ÕE§
A CONTRATADA fica obrigada a acêitaÍ, nas mesmas condrções contratuars, os acréscimos ou
supressÕes que se fizerem necessários no fomecimento dos matêriais, objeto dêste contrato, até
25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65 §
1o da Lei 8.666/93.
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PREFEITURA MUilIcIPAt DE SÃO BERilARDO
ESTADO DO MAR,AÍ{HÃO

C[{PI: 06.125.389/0001-88

cúusulA sEnmA - DA FtScALtrAçÃo
A fiscalizaçâo do Contrato será efetuada pelo servrdor ROBERTO MIRANDA LEITE - CREA
1407762516 - e CPF 256 591 62649, qr.re poderá a qualquer tenrpo, determrnar o que for
necessário à regularizaçáo da Íalta do fsnecimento obsêrvardo. bem como propor a aplíc4âo
das penalíclades prevastas deste instrumento

CúU§ULA oTAvA . Eo PAGATENTo
O pagamento será efatuado após cada mediçáo e apresentaçâo da Nota fiscal e planilha da
mediçáo conespondenle aos servi$s já exscutados a Nota Fiscal deve está devrdamente
atestada pelo Setor Compatente e será detivado no prâzo de ató 30 (trinla) rlias contados da
data do atêsto.

PARÁGRAFO PRltlElRO - Os pagamentos. serão creditados em írcrnê da CoNTRATADA,
mediante transferênoa bancária em conte conente da CONTRATADA uÍna vez satisfêitas as
condiçôes estabelectdâs rEste Contrato

PARÂGRAFO SEGUNDO - Qualgter eÍro orr omissão oconida na documentâÉo fiscat sêrá
motivo de coneçâo por part€ da COI{TRÂTAOA e haverá, em deconência, suspensâo do prazo
de pagamento até qm o problema seja definitivamenle sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a COTITRATADA deverá comprovar
sua regularizaçáo fiscale coíT! o Fisco Federale com o Fundo dê Garantra por Tempo de Serviço
- FGTS. Tal comprovaçáo será feita mediante apresentaçáo de Certrdáo ítegattva de debito -
CND. Bem como. manter conforme artigo 55 rnciso Xlll cla obrigaçáo da contratada de manter.
durante toda execução do contrato. em compatrbiliclade com as obrrgaçÕes por eles assumidas.
todas as condrçÕes cle habilitaçâo e qualificaçâo ex§rdas na lcitação.

PARÁGRAFO AUARTO - A COHIrRATANTE não pagará juros de mora ps etreso no
paganrênto, cobrado através de documenlos nâo hábil. total ou parcialmentê, bêm como poÍ
motivo de pendênca ou descumprimer*o de condi@s contrárias.

cláusurâ NoilA - Do REAJU§TE
O valor do pnesente Contrato sô poderá ser rea;uslado duranle o gÍazo de sua vigêncra, se
houver aumento auttrizado pelo govemo Federal.

cúusuu oÉcmn - oes oaruencôes oa conrRemxre
A CONTRATANTE obrrgar-s+.á:
a) Acompanha e fiscalÉar a exeançâo do contrato,
b) Designar um servidor da Secretaria Municçal cle Administraçáo que será
responsável pelo acompanhamento e fiscalizaçâo da execuçâo do objeto do pÍesente contrato
Ao servidor designado, compete entre outras obrigaçÕes, verrficar a qualidade, rnviolabilidade
das embalagens, estado de conseft,açâo e validade dos produtos. anotando em registro pr@rio
todas as oconências relacronadas a execu@ do contÍato determinando o que for necessário a
regularizaçâo das faltas ou defeitos observados.
c) Fornecer a qua§uer tempo e ccrr o Maxrmo de presteza, mediante solicitação
escrita da CONTRATADA informaçÕas adrcionais, para drrimir duvidas e orienta-la em todos os
casos omissos,
d) As decrsões e provrdenoas que ultrapassarem as cdnpetências, do
Íepresentante deverào ser solícrtadas. a serJs superiores em tempo hábrl para adoção das
medidas convenientes,
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso ll, alíneas a e b da Leí
I666/93.

c,LAusutÀgÉcrun pmmerm - ols oaRtcecôes on coHrnnraoa
O presente Conlrato náo poderá ser objeto de cessáo ou transferêncra. no todo ou em parte.

PM . F0lflir N' *_7L7L.. _
PRoCESso 2oi-06ú*2,(-
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PREFETTURÂ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTÂDO DO I{ARAI{HÃO

Cl{Pl: 06. 125.389/0001-88

A CONTRATAOA obriga-se-á a.
al Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissáo de Nota de Empenho ou Ordem
de Fornectmento e cronogtrama de entrega fomecido pela Seoetarm Municipal de Administraçâo
em estrrte observância I sue proposta e eo Anero Vl, observando a quakdade

c) Manter preposto corn anuência cta Administraçáo Munropal na localidade cla prestaçâo do
serviço para reprêsêntá-lo na exeorçáo do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execuÉo do fornecimento, e a Secretaria
Municipal de Administração, quando solícilado:
d) Observar o horário do expediente admintstrativo, compreerdrdo entre 09:00 h as 12 00 como
sendo o lprárb administrativo pâra tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feíra.
e) Cumprir fielmente o estab€lecido nas clausulas e condrçÕes do presente contrato e de seus
documentos integrantes, com observàncs dos requtstlos. bern como da legislaçáo em vtgor para
peíeita execr.rção do contrato.
f) Arcar com todas as despesas, exgidas por ler, relativas ao objeto do contrato respondendo
pelos encargos trabalhístas, previderrcrários. e comerciais resultantes da execução do contrato
e outros mrrespondentes;
g| Responder pelos danos causados diretamente a adminrstraçâo ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na exeolçáo do contrato náo exclurndo ou reduzindo essa responsabilidade
eÍn face da fiscalízaçâo ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Muniopal de
Administraçâo;
h) Reparar, corrigir ou substiluir, as suas expensas, no total ou eÍn partê, o obleto deste contrato
em gue se verificarem vícios, defeitos ou incorreçóes resultantes da execuçâo.

cúsuu oÉcrme seounon - ols pexauoloes
O descumpnmento, total ou parciat, poí paÍts de CONTRATACIA. cle qualqua das obrigaçÕes
ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal no I6661t93.
aplicando nos artigos 81 a 88.

PARÁGRAFO PFUmERO - O atraso inlustificado no cumpnm€nto do objeto destê Contrato
sujeitará a CONTRATAOA, à multa de mora coÍrespondente a 0,3oÁ (Íês centésimos por mnto)
ao dia, sobre o valo,r do forreamento, até o limite de í0% (dez por cento)

PARÁGRAFO SEGUilDO - Além da multa rndicada no parágrafo antenor, a CONTRATANTE
@erá, garantida a prévra defesa, aplicar à CONTRATADA. na hipótese de inexecuçáo total ou
parcialdo Cmtrato. as seguintes saçôes.
alAdvertància;
b) Llulta de 10 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Sutpenrlo temporária de particlpaçâo em licitaçáo e impedimento de contrâtar com a
administraçáo, por prazo nâo superhr a 02 (dors)anos,
d) Declaraçâo de inidoneidade para lacrtar ou contratar com a Administrsçáo Pública enquanto
perdurarem os motivos detêrmmantes da punçâo.
e)As sançõag previstas nas alineas "4", "c" e "d" podendo ser aplicadas mnjuntamenlê com a
previstâ na alínea'b'

PARÁGRÂFO TERCEIRo - Apôs a aplicaçáo de qra§uer penaliclade será feita comunicaçáo
escrila à CONTRATADA e publkxda no lornal Oficial do Estado, constando o fundamento legal.
excluidas os casos cte aplicação ctas penalidades de advertências e mutta de mora

cú§uLA pÉorA rERcErRA. pA REg}l§Âo
A rnexecução total ou parcial de§te contralo enssja a sua rescisáo, com as conseqüências
contrâtuais e as prevlstas em lei.
Constituem motivos para a resosâo deste ConÍato.
a) - o náo cwnprirnento de clàrsulas contrdrJais, especrfreaçÕes, prqetos ou prazos;
b) - o cumprimênto inegular de cláusulas conratuais. espacrÍicações, projetos e prazos W
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c) - a lentidâo do seu cumpírmento. levando a CONTRATANTE a co,ÍlpÍovar a rmpossibitidade
da conclusão da obra, do serviço ou do fomecamento, rtos prazos estrpulâdos:
d) - o atraso injustifrcado no início da obra, serviço ou fomecimento:
e) - a paralissção do forn€crxênto. §ân luste causs € prévre comunrcaçfu à CONTRATANTE,
0 - a subcontratação tolalou parcraldo seu o§eto, a associaçâo da CONTRATADA com outrem.
a sessâo ou transferência total ou parcial, bern como a fusâo. cisâo ou incorporaçâo nâo
admitrdes no editale no contrato,
g) - o desatendimento das dêterminaçôês regulares emanadas pelo sarvidor a comissâo
designada para ecsnpanlpr e Íiscalizar a sua execuçáo, assim como as Secretaria Municipalde
§ecretaria Municipal de Adm inistraçào.
h) - o coínetimênto reiteraclo de faltas na sua exearçâo. ânotadas na íorma do § 'lo do art 67
desta Lei Federal no 8.666/93.
i) - a decretaçáo ou a instauraçáo de insolvência civil;
j) - a dissoluçáo da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteraçâo social ou a modificaçáo da flnalidade ou da estrúura da CONTRATADA. que
prqudique a exacuçâo do contrato,
l) - razÔes de rnterêsse público. de alta relevânoa e amplo conheclmento. ;ustrfrcadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera dministrativa a que está subordinado a
CONTRATANTE e exaradas no procêsso administrativo a que se refere o contrato,
m) - a supressáo, por parte da CONTRATANTE, compras, acanetando modificaçâo do valor
inicial do contrato alám do limite permitido no § 'Ío do art. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordern escrrta da CONTRATANTE, por prazo superior a
120 (canto e vinte) dias. salvo em caso de calamidade publlca, grave perturbaçâo da ordem
intêma ou gueÍTa, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesrno prezo,
independentemente do
pagamento obrqatório de indenzaçóes pelas sucessivas e conhatualmente imprevistas
desmobilizaçÕes e mobrlizaçôes ê outras previstas, assegurado a CONTRATAOA. nesses casos,
o direito de optar pela suspensáo do cumpnmento das obrigaçÕes assumidas até que seja
normaluada a situaçáo;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devÍdos pela CONTRATANE
deconentes dos fomecimentos já recebrdos salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbaçáo da ordem rnterna o{.r gueíra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensâo c,o cumprimenlo de s.,as obrigações até quê seja normalizada a sltuação,

PARÁGRAFO PilmHRO - Os casos de resosáo contratual serâo formalmente motrvados nos
autos do procas§o, assegurando o confadilóno e a ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser.
a) determrnada poÍ ato unilderal e escrito da Administraçáo nos câsos
enumerados nas alineas'a' a'i' dsstâ cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes. reüzrdas a termo no proÇesso da
hotaçáo, desde que hala convenrêncla para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legslaçâo

CLÁSULA OÉCIMA QUARTA. DO RECEBIilENTO DOS PROOUTOS
Os servços deveráo ser entregues conÍorme Cronograma constante nos anexos planrlhas
orçamentárras, parte integrante desle

PARÁGRAFO PRIÍúEIRO - O objeto do contrato será recebido conÍorme Cláusula Décíma,
sendo gue os serviços qr"n não satrsfizerem as condçôes citâdâs na proposta e no editalserão
recusados e colocados a disposçáo cla CONTRATAOA, para sêrem corrrgrdos, dentro do prazo
estabelecrdos entre as partes,

-4{A
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PARÁCRAFO §EGUHCIO - A criténo da Prefeitura Muniüpalde §ÂO BERNARDO poderá ser
concedido novo prazo para recebimento dos serviços rejertado. Oconendo a rejeiçâo pela ? vez,
o contrato poderá ser rescindido A CONTRATADA será notríicada para regularizar no prãzo
Maximo de 15 (quinzeldias çonidos, sob o risco ds incidir nas penalidades prsvistas no ÂÉ. 87
da Lei n'8.666í93;

cLÁsuLA oÉctrA eurr{TA - DAs ALTERAçôEs
Este contrato poderá ser alterado, com as devrdas,ustificalrva§, no caso previsto no art. da Ler
n'I666/93

çtÂu§ur,A. pÊçrrA §EI[TA-- qA puBUÇAcAÇ
Dentra do prazo de 20 (vinte) dias, conlados da sua assrnatura, a CONTRATAT{TE providencrará
a publcaSo em rêsuÍno, do presente Contrato

CúU§uLA §ÉnilA . Do FoRo
O foro da Comarca de §ÂO BERNARDO no Estado do Maranháo" será o competênte para drrimrr
dúvidas ou pendênces resultantes deste Conlrato

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforma, foi o presente
instrumento
abaxo

lavrado em 3 (três) vias de çual têor e Íorína pelâ paÍtes e testemunhas

06 DE MARÇO DE 2020

757
PINTO

I* ME
-84
JUNIOR

CPF 17&87
CONTRATADA

§ ,4 / !o^*-
,A.PREF MUNICIPAL DE §ÂO BERNARDO

ÇNPJ nu 06. 125.38$m188.
MANOEL DE JESUS §ILVA DE §OUSA

cPF. 426.251.492-7?
§ecretário dê adm mistraçâo

COT{TRATANTE

Á

PROCES§O ?_9. oq l<re\L{
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