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CLÁUSULA SEGT]NDA - Rf,GIME DE EXECUÇÃO E PREÇO A obTa seTá execu
regime de empreitada por preço global de material e rnão de obr4 irreajustável.

MODATII]ÁDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO B
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: O6.125.389/0OO1-88

PROCESSO ADMINISTRATIVO N'2O2OO2OO4 _ CPL- PMSB/]\trA
CONTRATO N' 2O2OO4O17OOI . CPL- PMSBiMA
TOMAD-{ DE PREÇO: 0í')ZnUzO

CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL

CONTRATO DE, EMPREITADA GLOBAT.
QUE ENTRE SI FAZE§I, DE UM LADO, À
PREFE]TTIR,\ MT'NICTPAL DE SÃO
AERNAR.DO/ITA E DO OIJI'RO LADO A
f,MPRESA: DAVID ALVES DE ARAUJO ETRELI -
ARÂÚJO E ARAÚJO CONSTRUToRA.

A PREFEITURA ]!ruNICIPAL DE SÃO BERNARDO, Pessoa JuTídica
de Dreito Público Intemo, inscrita no CNPJ n" 0ó.125.389/0001-88, com sede na Pça Bemardo
Coelho de Almeida 863 - Centro - São Bemardo-M4 doravante denominada CONTRATANTI,,
neste ato, representada pelo Secretário de Administraçào Sr. MANOEL DE JESUS SILVA DE
SOUSA RG: 2330237- SSP/PA CPF:426.251.492-72 Íesidente e domiciliada na cidade de São
Bernardo/MA no uso de suas atnhuiçõ€s legais que lhe confere poderes para celebrar com a

empresa: DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI - ARAUJO E ARAUJO CONSTRUTORÀ
CNPJ: 25.186.16210001-97, estabelecida na Av. Raul Lopes 880 - Sala 14l7 edf. Poty Premier -
Joquei - Teresina PI, neste ato r€pÍesentadâ pelo Sr. HEDWARD KENEDY LINHARES
CÂRDOSO. put ta,lor du RG ru. 2.038.799 SSPiFi c CPF. 992.798.19i-72, r'csirlçrrtc c
domiciliado na cidade de Teresina/Pl, doravante denominada CONTRÂTADÁ5 têm entre si justo
e pactuado, nos tennos contidos na pÍoposta objeto da TOMADA DE PREÇO n" 002/2020, e
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 202002004 que se regerá pela Lei n.' 8.666/93, mediante
as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMf,IRA - DO OBIETO O presente CONTRÂTO tern por base legal o
PROCESSO ADIIIINISTRÂTM ir-' 202ü)21[4{PL-PNISB, tetrdo por objfio os serviços de
De Construção dg drras quadrâs escolares uma no povoado Bicuíba e outra no Povoado Baixa
Grande no Município de São Bernardo/MA" lntegran o presente contrato, indep€ndentemente de
transcíção, o Edital seus anexos e a PÍoposta da Contrarada Conforme preceituar o artigo 55

ínciso XI de vineirlação ao erlital de licitação on tef,mo que a dispo'rsorr orr inerigirr ao conüte e
a proposta do licitante venc€dor.

no

PARAGRAFO PRIMEIRO - O valor global do presente contrato é de R$: 586.250,6

quinhentos e oitenta e seis mil duzentos e cinquçnta reais e sessenta e três centavos) para a

do povoado Bicuiba e RS: 586.250,63 ( quinhentos e oitenta e seis mil duzentos e cinquenta reais

e sessenta e três centavos), para a quadra do Povoado Baixa Grande, fazendo um total de RS:

I .172.501,26 (tm milhão cento e setentâ e dois mil quinhentos e um reais e vinte e seis centavos)
que o CONTRATANTE pagaÍá à CONTRATADA, já inclusas todas as despesas referentes à

saliírios, adicionais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, aibutários e securitários,
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uniformes, eqúpamentos, fiscalização e dernais despesas diretas e indiretas. O valor global será
fixo e irreaj usúvel.

CLÁUSULA TtrRCEIRA - Dos R[CUR§os TIINANCEIRoS
DOS TER]UOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contralação

da presente ücitação correrão por conta de Recursos Próprio
02 . PODER EXECUTIVO
15 - ORGÃO UN]DADE OO FT]NDO DE MANUT. DES. DO ENSINO - FUNDEB FUNDO DE
MANUT. DES. DO ENSINO - FUNDEB
12.361.0421.1025.000 _MANU. CONS. E REFORMADEUNID. ESC. EM ENSINOFLINDEB
4V/i'
449051.00 - Obras e Instalações

CLÁUSULA QUARTA - GARÀNTIAS f,xIGIDAS PARA A PLENA ExECUÇÃo Do
CONTRÂTO - Para a plena execução do presente contrato a CONTRATADA deverá apresentar
comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor total dos serviços,
observado o praz-o de ate 5 (cinco) dias consecutivos, conforme disposto no aÍ 56 da l,ei Federal
n' 8.666/1993, que lhe será restituída por ocasião da aceitação definitiva da obra conforme
observadas as exig&rcias constantes neste contÍato, como a verificação da existência de multas
contratuais previstas na Lei 8.666193.

PARÁGRÂFO PRIMEIRO - Quando ocorrerem aumentos no valor inicial do conÍato, poÍ
aditivos contratuais ou outÍas razões de acréscimos de valor, a garantia dcverá ser complernentada
em rnoeda corrsnte, sm cada câso, com 57o (cinco por cento) dos valores acrescidos.

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

de cada fatura como garantia suplunentaÍ. Ess€s valores retidos como garantia serão Íestituídos

à CONTRATADA por ocasião do recebimento definitivo, após a veri{icaçào da existência de

multas conhatuais preüstas na cláusula sétima.

PARÁGRAFO TERCEIR0 No caso de rescisão do presente contrato, com base na cláusula

décima segunda, não será devolvida qualquer tipo de gaiantia que será apropriado pelo

CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - PRÂZOS DE INICIO, Df, I,TAPAS DE EXECUÇÃO, DE
CONCLUSÃO, DE ENTREGA, DE OBSERVAÇÃO E DE Rf,Cf,BIMf,NTO
DETINTITVO.

O presente contrato entraÍá cm ügor na data de sua assinatura e finda-se-á no dia 28 de agosto

de 2020, podendo ser prorrogado, após murifestação das paÍtes envolvidas, mediante Termo
Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da Lei n'8.6ó6193, e suas alterações

Os prazos dos itens, atividades ou etapas de execução serão definidos pelo cÍonograÍna fisico-
financeiro apresentado pela CONTR{T,ÀD,â, e aprovado pelo CONTR.A,TANTE, que

integrante deste contrâto

O prazo de conclusão da obra será aré 3l de dezeÍnbro de 2020

O prazo de entrega será o da conclusão da obr4 e o termo de recebimento provisório será ass

pelas partes dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita dâ CONTRATADA que deu
ciência da conclusão da obra.
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O prazo de observação será de 90 (noventa) dias após o recebimento provisório da obra; periodo
em que a CONTRATADA é obrigada a repaÍaÍ, corrigir, rernover, reconstruiÍ ou substituir às
suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato em que s€ veriÍicam vícios, deêitos ou
incorreções resultaÍltes da execução ou de materiais ernpregados.

O recebimonto definitivo será logo após o termino do prazo de observação, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes.

CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZAÇAO
A fiscalização do Confiato será efetuada pelo servidor ROBERTO MIRANDA LEITE - CREA
1407762516 - e CPF: 25659162649 quc poderá a qualquer t€mpo, dctcrminff o que for
necessário à regularização da falta do fomecimento observando, bern como propor a aplicação
das penalidades previstas deste instrumento.

CLAUSULA OITAVA. DO PAGAITENTO
O paganento será efetuado após cada mediçâo e apresentação da Nota fiscal e plâÍilha da
mediçâo correspondente aos serviçosjá executados a Nota Físcal deve está devidarnente atestada
pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da dâta do atssto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagarnentos seÍão cÍeditados em nome da CONTRATADA"
mediante transferência banciiria em conta corÍente da CONTRATADA sob o n" 63739-4
Agência 4249-8 do Banco do Brasil uma vez satisfeitas as condições estabelecidas nôste

Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Qualquer eÍro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será

motivo de coreção por parte da CONTR-{TÂD.{ e havera, em decorência, suspensio do prazo

de pagamento até que o problerna seja definitivamente sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pâgamento realizado, a CONTRATADA deverá
comprovar sua regularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita mediante apresentagão de Certidão negativa de

tlel-riio - CND. Beur euuru, urantcr coniorrire artigo 55 inoiso )tril da obr igagão tla çoiilraiada dc
mânter, durante toda execução do contÍato, ern compatibilidade com as obrigações por eles

assurnidas, todas as condições de húilitação e qualificação exigidas na licitação

PARÂGRAFO OLÍAR-I. A CONTRATANTE não pagaÍá juros de mora por no

pagamenlo, çobrado através de documentos não hri,bil, total ou paÍcialmente, bem
motivo de pendência ou descumprimento de condições contrárias.

CLÁUSULA NO . DO REA.IUSTE
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigênci4 se houver
aumento autorizado pelo govemo Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA. DAS oBRI
A CONTRATANTE obri gar-se-á:

GACÕES DA CONTR{TANTE

I
I

CLÁSULA SEXTA. Dos ACRÉSIMOS f, STIPRESSÔf,S
A CONTRATAIIA Írca ohrigada a aceitaÍ, nas mesmas condições contrâhrais, os acréscimos ou
supressões que se fizerern necessários no fomecimento dos matsriais, objeto deste contrato, até
25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65 §

l" da Lei 8.666/93.

Ár



PM .F0liJt Í,tq x6
PROCESSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DO MARA

CNPJ: 06.125.389/0001-88

a) Acomparúar e fiscalizar a execuÉo do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Adminishação que será
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao
ser,'idor designado, compete cntre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das
embalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas
as oçorrências relacionadas a execução do contÍato determinando o que for necessário a
regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fomecer a qualquer tempo e com o máximo de prestez4 mediante solicitação
escrita da CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orientaJa em todos
os casos otntssos;
d) As decisões e pÍovidenciâs que ultrapassarem âs competênciâs, do
representante deverão ser solicitadas, a seus superiores ern tempo hábil para adoção das rnedidas
convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso II, alíneas a e b da Lei
8.«6t93.

eúusull DÉCIMA pRIMETRA - DAS oBRTGAÇôEs DA coNTRATADÀ
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferênci4 no todo ou em paÍe.
A CONTRÂTADA obrigar-se-á a:

a) EntregaÍ os serviços objeto destê contÍato mediurte emissão de Nota de Empeúo ou Ordem
de Fornecimento e crcnograma de entrega fcrnecidc pela Secretaris N'lunicipal Ce,4.dministração,
em estrita observância a sua proposta e ao Anexo Vl, observando a qualidade.

c) Manter pÍeposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do
serviço para representáJo na execução do conúato e prestâÍ esclarecimentos necessários ao
servidor designado para acompanhaÍ e fiscalizar a execução do fomecimento, e a Secretaria
lr{unicipal de Àdrninistração, quando solici'.ado;
d) Obsewar o honí'rio do expediente administrativo, compreeldido entre 08:00 h as 12:00 como
sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-fcira;
e) Cumprir fielmeÍrte o estâbelecido nas clausulas e condições do presente conúâto e de seus

documentos integraltes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em ügor para
perfeita execução do contrato;
t) AÍcaÍ com todas as despesas, exigrdas por ler, relativas ao objeto do contrato respontiendo pelos

encargos trabalhistas, previdencifios, e comerciais resultantes da execução do contrâto e outros
correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretâmente a administração ou a teÍc€iros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face
da fiscalização ou acompaúhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Administração;
h) Reparar, corrigir ou substituit Írs suírs ÊxpensÍrs, no total ou em parte, o objeto deste contrato
on que se verificarem vicios, defeitos ou incorreções resútantes da execução.

CLAST]LA DECIMA SEG ,À. DAS PENALTDADI]S
O descumprimento, total ou paÍcial, por paÍte da CONTRATADA, de qualquer das obrigaçôes
ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sânções preüstas na Lei Federal n" 8.666193,
aplioando nos nrtigos 8l a 88.

P.A.RÁGRA,FO PRIMERO - O atraso irgustificado no cumprimento do objeto deste
sujeitará a CONTRATADA, à multa de mora correspondente â 0,3%o (três centésimos por
ao di4 sobre o valor do fomecimento, até o limite de l0% (dez poÍ cento).
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VISTO

PARÁGRAFO Sf,,GUNDO - Além da multa indicada no panígrafo anterior, a CONTRATANTE
podeni garantida a préüa defes4 aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou
parcial do Contrato. as seguinles sanções:
a) Advcrlência;

b) Multa de 10 o/o (dez por eento) sotne o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação ern licitação e impedimento de contratar com a
administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminisfação Pública enquanto
peÍduraÍÇm os motivos detenninantes da punição.
e) As sanções previstas nas alineas "d" podendo ser aplicadas conjuntaÍnente com a
previ§tá fiâ âlíÍieâ "b".

PARTIGRAFO TERCf,IRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação
escrita à CONTRATADA e publicada no jornal Oficial do Estado, constando o firndamento legal,
excluídas os casos de aplicação das penalidades de advsrtências e multa de mora.

CLÁ§TILA DÉCIMÂ TERCEIRÂ. DA RESC§Ão
A inexecução total ou pzucial deste con&ato enseja a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as preüstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Conúato:
a) - o não cumprimento de clá,usulas contratuais, espeoificações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusúas contratuais, especificaçôes, projetos e prazos;
c) - a lmtidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE â coinpÍovãÍ â impossibilidâde
da conclusâo da obra, do serviço ou do fomecimento, nos prazos estipulados;
d) - o atraso injustificado no inicio da obra serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
f) - a subcontratação total ou parcial do seu ob.ieto, a associação da CC)NTRATADA com oulrem,
a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas
no edital e no contrato;
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 de Administração;
h) = o cometimento reitcrado de faltas na sua execuçãc, anotadas na forma do § l'do art. 67 desta
Lei Federal n' 8.666/93t
i) - a dccretação ou a instauração de insolvência ciül;
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 conhato;
l) - razÕes de rnteresse públlco, de alta relevâncra e amplo conhsctmento, .lustrticadas e

determinadas pela máxima autoúdade da esfera a&ninistraÉiva a que esai subordinado a

CONTRATANI'E e exaradas no processo administrativo a que se refere o conhato;
m) - a supressão, por paÍte da CONTRATANTE, compras, acârretando modificagão do valor
inicial do conÍato alán do limite permitido no § lo do aÍ. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execugão. por ordan escrita da CONTRATANTE. por prazo superior a
120 (cento e ünte) dias, salvo em caso de calamidade públic4 grave perturbação da ordem interna
ou guerra" ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo pÍazo.
independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualrnente
desmobilizações e mobilizações e ouhas pÍwistas, assegurado a CONTRATADA
o direito de optar pela suspensíc do cunprimento das obrigações assun:idas
normalizada a situação;

ISTAS
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DADE

VISTO:

o) - o aÍaso superior a 90 (noventa) dias dos pagaÍnentos devidos pela CONTRATANE
decorrentes dos fornecimentos já recebidos salvo eÍn caso de calamidade públic4 grave
peÍtubação da ordem intema ou guerr4 assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimentc dc suas obngaçõcs até quc seja normalizada a situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos dc rcscisão contratual serão formalmente motivados nos
autos do processo, assegurando o contraditório e a aÍnpla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral ç escrito da Àdrnmistração nos casos cnumeradcs
nas alineas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo eltre as pârtes, reduzidas a termo no proc.esso dalicitação.
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁ§ULA DÉCIMA QUAR,I.À. Do RECEBIMf,,NTO Dos PRoDU.Ios
Os serviços deverão ser entregúes eurforme Cronograna constante nos anexos planilhas
orçarnent'árias, parte integrante deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contÍato será recebido conforme Cláusula Décimq
sendo que os serviÇos que não satisfizerem as condições citadas na pÍoposta e no edital serão
recusados e colocados a úsposição da CONTRATADA, para serem conigidos, dentro do prazo
estabelecidos entre âs partes:

PARÁGRÂFO SEGUNDO - A criterio da Prefeitura Municipal de SÀo BERNARDO poderá
ser concedido novo pr.vo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2'
vez, o contrato poderá ser rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo
iVlirxilrr.r de 15 (quinzc) dias corritios, sob o risço de inoitli-r nas penaliriados prcvisúas no Àrt. 87
de Lei no 8.666/93;

CLÁSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES
Este conhato podêrá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso pÍevisto no art. da Lei no

8.666t93.

CI,ÁtiSTII,A DÉCIMA SEXTA. DA PITBI,ICACÃO
Denho do prtzo de 20 (vinte) dias, conlados da sua assinatura, a CONTRATÁNTE
providenciará a publicação ern resumo, do presente Contrato.

CLÁIISULA SÉTTMA - DO ['ORO
O foro da Comarca de SÀO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir
dúvidas ou pendências resultantes deste Conhatô.

E por estarern de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o pÍesente

instÍumento lawado em 3 (hês) vias de igual teor e form4 assinado pela paÍes e testemuúas
abaixo.

SÁO BERNARDO(MA), 17 DE ABRIL DE 2O2O

,ú* <rr**t .Ll . /t ,a:9:.
DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI - ARAUJO E ARAUJO CONSTRUTO

CNPJ: 25. 186,16210001-97
HEDWARD KENEDY LINHARES CARDOSO
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RG nr. 2.038.799 SSP/PI
CPF:992.798.193-72

CONTRATADA

Pi/l . toLHl N'

PR0CESSO.J çLc,c' Loc4
DADE

\/tQ

J sr,.-^
A MLNICTPAL DE SÃO BERNARDO

CNPJ n' 06. 125.389/0001-88,

MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA
RG: 2330237 - SSP/PA CPF: 426.25 1.492-72

Secraáriô de â&ninistração
CONTRÀTANTE

TESTEMUNHAS

CPFCPF:

N-a


