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Contrato no 20200422003 - CPL- PMSBA,ÍA

CONTRATO DE, EMPREITADA GLOBAL

CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL
QUE ENTRE SI FAZEIVI, DE UIVI LADO, A
PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO/MA E DO OU'TRO LADO A
EMPRESA: GPA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO, Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno, inscrita no CNPJ n" 06.125.389/0001-8&, corn sede na Pça Bernardo

Coelho de Akneida 862 - Centro - São Bemardo-M4 doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato pelo Secretririo de Adminisnação: MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA RG:
2330237- SSP/PA CPF 426.251.492-72 residente e domiciliada na cidade de São Bemardo/MA.
no uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa: GPA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 27 .068.25910001-20, estabelecida na Estrada da
Raposa nr 23 Loja 0l - Verde Mar Raposa/MA, neste ato representada pelo Sr. GLABSON DE
JESUS PEREIRI5 portador do RG nr. 00004385 4395-5 e CPF: 951.742.813-87, residente na
cidade de São Lüs/MA, doravalte denominada CONTRATADA, têrn entle si justo e pactuado,
nos termos contidos na proposta objeto da TOMADA DE PREÇO n' 00312020. e PROCESSO
ADMINISTRATIVO N" 202002005 que se regerá pela Lei n.n 8.666193, mediante as cláusulas
e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO tern por base legal o
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 202002005 {PL-PMSB, tendo por objeto os servicos de
ConstruÇão de quadra escolae s no Povoado CEais no municipio de São Bernrdo/MA lntcgram
o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital seus anexos e a Proposta da
Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de ünculação ao edital de licitação ou
tenno que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante v€ncedor.

CLÁUSULA SEGUNDA. REGIME DE EXECUÇÃO E PREÇO A ObTA SCTá EXCCUtAdA NO

regime de ernpreitada por preço global de material e mão de obr4 ineajustável.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O valor global do presente contrato é de RS: 587.988,90 (

quiúentos e oitenta e sete mil novec€ntos e oitenta e oito reais e noventa centavos), que o

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA já inclusas todas as despesas referentes à salários,

adicionais, encargos sociais, trúalhistas, preüdenciários, tributá,rios e securitários. uniformes,

equipamentos, fiscalizaçâo e deÍnais despesas diretas e lndiÍetas. O valor gl

ineajustável

ohal será fixo e
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clÁusule rrxcEIRA - Dos RECURSoS FINANCEIRos
DOS TERMOS DE REFERENCIA: As desoesas decorrentes da contratacâo da Dresente licitacão

PREFEIruRA MUNICIPAL DE SÃO BER
ESÍADO DO MARAÍ{HÃO

CNPJ; 06.125.389/0001-88

frBBr,

correrão Dor conta da dotaÇão
Dotação Orçunentária:

02 - PODER EXECUTIVO
15 - ORGÃO UNIDADE OO FLJNDO DE MANUT. DES. DO ENSINO - FUNDEB FUNDO DE
MANT]T. DES. DO ENS]NO - FUNDEB
12.361 .0421 .IO25.OOO - MANU. ÇONS. E REFORMA DE UNID. ESC. EM ENSINO FUNDEB
40o/o

449051.00 - Obras e Instalaçôes

CLÁUSULA QUARTA - GARANTIAS EXIGIDAS PARA A PLENA ExECUÇÀo Do
CONTRATO - Para a plena execução do pres€nte contrato a CONTRATADA deverá apresentar
comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor total dos serviços,
observado o prazo de até 5 (cinco) üas consecutivos, oonforme disposto no art. 56 rla Lei Federal
n" 8,666/1993, que lhe será restitr,rída por ocasião da aceitação defrnitiva da obra conforme
observadas as exigências constantes nêste contrato, como a verificação da existência de rnultas
contratuâis previstas na Lei 8.666193.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quando oÇorrerem aumentos no valor iniçia1 do Çontrato, poÍ
aditivos contratuais ou outras razões de acréscimos de valor, a garantia dwerá ser complementada
an moeda corrante, eü üâdâ câsô, côm 5olo (cificô pôÍ cênto) dos valores aaescidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO O CONTRATANTE reterá também 5% (cinco por cento) do valor

de cada fatura como garantia suplementar. Esses valores retidos como garantia serão restituídos

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

multâs contratuais preüstas na cláusula sétima.

PARÁGRAFO TERCEIRO No caso de rescisão do pÍesente contrato, com base na cláusula

décima segund4 não será devolvida qualquer tipo de garantia que será apropriado pelo

CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA . PRAZOS DE INiCIO, DE ETAPAS DE E)GCUÇÃO. DE
CONCLUSÃO, DE ENTREGÁ§ DE OBSERVAÇÀO E DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

O pÍesente conhato entrará on vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 3 I de dezembro

de 2020, podendo ser prorrogado, após manifestação das paÍes envolvidas, mediante Termo
Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da Lei n'8.66193, e suas alteraçõcs.

Os prazos dos itens, atiüdades ou etapâs de execução serão definidos pelo cronograma fisico-
financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE, que é parte

integÍante deste contrato.

O prazo de conclusão da obra seÍá de 250 (duzentos e cinqucnta dias) dias corridos,
partir da data estabelecida excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.

O prazo de entrega será o da conclusão da obrÀ e o termo de recebimento pÍoúsorio será assi
pelas paÍtes dentro de 15 (qúnze) dias da comunicaÉo escrita da CONTRATADA que

ciência da conclusâo da obra.
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VISTO:

O prazo de observação será de 90 (noventa) dias após o recebimento proüúrio da obra; período
em que a CONTRATADA é obrigada a repârar, corrigir, remover, Íeconstruir ou substituir às
suas expensas no total ou em parte, o objeto do contralo em que se verificam vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais ernpregados.

O recebimento definitivo sêú logo após o término do prazo de observação, mediaÍlte termo
circunstanciado assinado pelas partes.

CLÁSULA SEXTA - DOS ACRÉSIMOS E SUPRESSÔES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contrâtuais, os acróscimos ou
supressões que se fizerern necessários no fomecimento dos materiais, objeto deste contrato, até
25%o (vinte e cinco) por cento do valor inicial arualizado do contrato, em observânçia ao art. 65 §

l" da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SI,I.IMA - DA F.ISCALIZAÇÃO
A fiscalização do Contrato será efetuada pelo sen'idor: ROBERTO MIRANDA LEITE - CREA
1407762516 - e CPF: 256.591.626-49 que poderá a qualquer tempo, determinaÍ o que for
necessário à regularização da falta do fomecimento observando, bern como propoÍ a aplicação
das penalidades previstas deste instÍumento.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
O pagaÍnento será etêtuado após cada medição e apresentação da Nota fiscal e planilha da
medição correspondente aos serviçosjá executados a Nota Fiscal deve está devidamente atestada
pelo Setor Competente e será eÍêtivado no pràzo de até 30 (trinta) dias contados da data do atesto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO Os pagamentos, serão creditados em nome da CoNTRATADA,
mediante transferência banciiria em conta corrente ala CONTRATADA sob o n" 18074-2.

Agência 4407-5 do Banco Brasil, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO Qualquo erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será

motivo de coneção por parte da CONTRATADA e haveni em dec,orrênci4 suspensão do prazo

de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar
sua regularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Ternpo de Sen'iço
- FGTS. Tal comprovação será feita mediante eresentação de Certidão negativa de debito
CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XIII da obrigação dâ contratada de marter,
duÍante toda execução do contrato, ern compatibilidade com as obrigações por eles assumidas,

todas as condições de habilitação e qualil'icaçâo eúgidas na licitaçào.

PARAGRAI.O OUARI' A CON'I'RA'I-AN'I'E não pâgará juÍos de mora por atraso no
pagarnento, cobrado atavés de documentos não hriibil, total ou parcialmente, bem como por
motivo de pendência ou descumprimento de condições contrárias.

CLAUSIJLA NONA - DO REAJUSTE
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigênci4 se h
aumento autorizado pelo govemo Federal.

CLÁUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOBS DA CONTRA'I'ANTB

,,4
A CONTRATANTE obrigar-se-á:
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ESTADO DO MARANHÃO ADÊ

CNPJ: 06,125.389/0001-88 VISTO:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Educação que será
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Aô
servidor designado, compete e[tre outras obrigaçôcs, verifrcar a qualidade, inviolabilidade das
embalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas
as ocorrências relacionadas a execução do contrato determinando o que for necessário a
regularização drs faltas ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Maximo de prestez4 mediante solicitação
escrita da CONTI{ATADA, informações adicionais, para dirimir duüdas e orienta-la em todos
os casos omissos;
d) As decisões e proúdencias que ultrapmsareÍl as comp€tências, do
ÍepÍesentante deverão ser solicitadas, a seus superiores ern tempo hábil para adoção das medidas
convenientes;
e) Receber o objeto do conúato na folma do art. 73, inciso 11, alineas a e b da Lei
8.66t93.

CLÁUSULÀ DECIMA PRIMEIRA. DAS oBRIGACÕES DÀ CoNTRATÁDA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferênci4 no todo ou em parte.
A CONTR-A.TADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços objeto deste contrato medialte emissão de Nota de Empeúo ou Ordem
dc Fornccimento e cronograma de entÍega fom€cido pela Secretada Municipal de Educação, em
estrita observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuênçia da Administração Municipal na localidade da prestação do
serviço para representá-lo na execução do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao
servidor designado para acomparúar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a SecÍetaria
Municipal de Educaçào, quando solicitado;
d) Observar o horario do expediente administrativo, compreendido entre 09:00 h as 12:00 como
scndo o horiírio administrativo para tratar sobrc o contrato e s€n'iços, de segunda a sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condigões do presente contrato e de seus

documentos integÍantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor para
perfeita execução do contrato;
1) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas âo ôbjeto do contrâto respondendo pelos
encargos &abalhistas, previdenciários, e eomerciais resrltantes da execução do contÍato e ou&os
correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a adminístração ou a terceiros, decorrentes de sua

culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade er.n face
da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Educação;
h) RepaÍaÍ, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste conhato
em que se verificarem vícios. defeitos ou incorreçôes resultantes da execução.

CLÁSULA DECIMA SEGUNDA. DÂt PENALIDADE§
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações
ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções pÍeüstas na Lei Federal n'8.666193,
aplicando nos artigos 8l a 88.

PARAGRAFO PRIMERO O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Co
sujeitará a CONTRATADA à multa de mora correspondente a 0,37o (três centósimos por cento)
ao di4 sobre o valor do fomecimento, até o limite de l0%o (dez por cento).
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PARAGRAFO SEGI-NDO - Além da multa indicada no paragrafo anterior, a CONTRATANTE
podeni garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou
parcial do Contrato, as seguintes sanções:
a) Advertência;

b) Multa de l0 % (dez por cento) sobre o valor do ContÍato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de oontÍuúar com a
administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contrataÍ com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motlvos determinarrtçs da punição.
e) As sanções previstas nas alíneas "d" podendo ser aplicadas conjuntamente com a
prwista na alínea "b".

PARAGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação
escrita à CONTRATADA e publicada no jornal Oficial do Estado ou diiário oficial do municipio,
constândo o fundarnento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertências e
multa de mora.

CLASULA DECIIVTA TERCEIRA - DA RESCISAO
A inexecução total ou parcial deste contrâto enseja a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as preüstas em lei.
Constituem motsvos paÍa a rescisão deste Contraro:
a) - o não cumprimento de cláusulas çontratuais, especificações, projetos ou prazos;

b) - o cumprimento irregular de cláusulas contrâtuâis, especificâções, pÍÕjetos e prâzos;
c) - a lentidão do seu cumprimenÍo, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusão da obr4 do serviço ou do fomecimento, nos prazos estipulados;
d) - o atraso injustificado no i-rúcio da obr4 serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fomecimento, sem justa caus& e previa comunictção à CONTRATANTE;
f) - a subcontrataçào total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem,
a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas
no edital e no contÍato;
g) - o desatendimento das determinações regulares ernanadas pelo servidor a comissão designada
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria Municipal de Secretaria
Municipal dc Educação;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § l' do art. 67 desta
Lei Federal n" 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauação de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da frnalidade ou da estÍutuÍa da CONTRATADA, que

prejudique a execução do conhato;
l) - razões de interesse público, de alta relevàrcia e arnplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela miíximâ autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, poÍ paÍte da CONTRATANTE, compras, acarretaÍrdo modificação do valor
ioicial do conhato alern do limite prmitido no § l" do aÍt. 65 desta lei:
n) - a suspensão de sua execugão, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública grave perturbação da ordem interna
ou BueÍÍ4 ou ainda por repaidas suspensões que totalizeÍn o mesmo
independentemente do
pagamento obrigarório de indenizações pelas sucessivas e contrâtualmente impr
dcsmobilizações e mobilizações e outrâs prcvistas, assegurado a CONTRATÂDA, nesses casos,

PRocESSo.Iolas) oo9 I

I

'a/ \

-ffi=-rl



PM .TOLHAN! Í\ C
SSO O C, ii )n

PREFETTURA MUNICTPAL DE SAO B
E§TADO DO MARÂNHÃO MOD LIDADE

CNPJ: 06.125.389/00O1-88 VISTO:

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 pagaÍnentos deüdos pela CONTRA I'ANE
decorrentes dos foÍnecimentos já recebidos salvo ern caso de calamidadc públic4 grave
pertuÍbação da ordern interna ou guerr4 assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até quc seja normalizada a situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO Os casos de rescisão contratual seÍão foÍmalmente motivados nos
autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados
nas alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo errhe as paÍtes, reduzidas a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE:
judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os servigos deverão ser entregues conforme Cronogtama constante nos anexos planilhas
orçirmentiírias, paÍte integrante deste.

PARÁGRAFO PzuMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima
sendo que os sen'iços que não satisfizeÍern as condi@es citadas na proposta e no edital serão
recusados e colocados a disposição da CONTRATADd para serem corrigidos, dentro do prazo
estabelecidos entÍe as partes;

PARÁGRAFo SL.GUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÃo BERNARDO podeÍá

ser concedido novo prazo pare Íecebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2'
vez, o contrato poderá ser rescindido. A CONTRATADA será notiÍicada para regularizar no prazo

Maximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir nas penalidades previstas no Art. 87

da Lei no 8-666193;'

CLÁSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas. no caso previsto no art. da Lei no

8.666t93.

tMA SE)(I-A - DA PUtsLIC
Dentro do prazo dc 20 (vinte) dias, contados da sua assinatur4 a CONTRATANTE providenciará
a publicação em resumo, do pÍesente Contrâto.

CLÁUSULA SETIMA - DO FORO
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente paÍa dirimir
dúüdas ou pendências resultantes deste Contrato.

E poÍ estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente

instrumento lavrado em 3 (três) vias de igual teor e form4 assinado pela partes e testemuúas

(l

abaixo

SAO BERNARDO(MA) 22 DF, ABRIL DE 2
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Secretário de Administração
CONTRATANTE
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GPA CONSTRUÇÔES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 27.068.25910001 -20

GLABSON DE JESUS PEREIRA
RG nr. 000043854395-5
CPF: 951.742.813-87

CONTRATADA

TESTEN{I.JNH AS;

CPF:
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