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MUNICíPIO DE ARARI.MA
PODER EXECTITIVO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

AtCStO PArA Fi]OS, QUC A EMPIESA GPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.EPP, INSCTiIA
No CNPJ No 27.068.259,/0001-20, Sedlada Na Estrada da Raposa, no 23, Loja 0l- Bairro
Verde l.Íar, Raposa-Ma, Eyecutou Para Esra Prefeitura EXECUçÀO DAS OBRAS DE
IMPLANTAçÁO DE PAVIMENTAÇÁO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE AIL{RI-IúÀ\ NO
Valor De RS 288.01t8,56 No Período De 19,/03,/2019 A 19,/09,/2019. Sob
Rcsponsabilidadc Do Engenheiro Civil Reginaldo Nuncs Saraiva, Crea-Ma No
11075.141.t-9, Art No MA2OI90244880, Sendo Relevantc os Seguinres Serúços
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PrcÍeitüm Mullicipal de Arâri
CNP, nc 06.2423{6/0001'14

Àv. Dr. Joâo dr Sllvr Lime, r/r', Ceítro, C.p 65.{80 000, Àraí, Maranhio

Home P.8ê: wr9lv:râri.mr.gov.br T.l.íon./F.* (0"98) 3.t53 I 140

uniceÍ

Consslho Rogional de Engenharia o AgÍonomla do Estado do iraranhâo
Rua 28 & Júho,n'214, C€nlÍo, Sáo Luis/MA

Têl: + 55 (98) 2106a30o Fei + 55 (98) 2106{300 E-mail: Íâlê@nosco@q6am4or9 br
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ITEM cóorco DESCRTçÃO UNID QUANTIDADE

SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 742091001 Placa de obra (4,80 x 3,00) m M2 14,40

1.2 COMP-
't 80077

Mobilizaçáo e desmobilizaçáo de
equipamento UN 1,00

CPU-02 Barracáo de obras m2 24,O0
1.4 ADMLOCAL AdministÍaçáo local UN 1,00
2 SERVIçOS DE TERRAPLENÂGEM
2.1 4816008 EscavaÇâo e carqa de material inservívêl m3 I00,63

2.2 5914314
Transp. Com caminhâo basculante 6m3,
rod. Em leito naturâl tkm

2.3
COMP.
701637

Areia p/aterro posto Jazida/Fornec.,
retirado na iazida s/transporte

M3 1.248,98

2.4 4816007
Escavagáo e carga de material de jazida
com trator de 74,5 kW e carregadeira de
í,53 m3

m3 960,7 5

2.5 5914 359 Transporte com caminhâo bâsculante de
'10 m3 - rodovia em leito natural tkm 12.449,7 5

lmprêsso êm. 14/01,2020, às 1343
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m32.6 4011219

MUNICÍPIO DE ARARI.MA
PODER EXECUTIVO

Base de solo estabilizado
granulometricamente sem mistura com 800,63
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matêrial dê azida

Preícltura Munlcip.l d€ Árari
CNPj ne 06.242.846/0001.14

Ât. Dr, Joao da Silv: Llü., r/!', c.ntro,C.p65.{80-000, Arâri. Mârânhão

Hoore Prg.: wuw..râri.mr.gov.bÍ Tel.íore/I.* (0"98) 3,t53. I 1 10
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Congolho Reglonal de Engenharla o Agronomla do Estado do Maranhão
Ruâ28dêJurho,n'214 C€niÍ.,SáoLuin{A

Td: + 55 (90) 21G0300 Far: + 55 (9ô) 21c{3OO Ernail: Ídecoírosco@úoamâ oí! br
I c A

3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 ANP2 AquisiÇáo de asfalto diluído tipo CM-30 T 3,84

3.2 COMP.
187740

Transporte de material betuminoso (CM -
30)

T 3,84

3.3 40 1 1351 lmprimação com asfalto diluído CM-30 m2 3.202,50
3.4 ANP3 AquisiÉo de emulsão asíáltica - RR 'l C T 1 ,44

3.5 COMP.
013007

Transporte de material betuminoso (RR -
íc) T 1 ,44

J.O 401 1353 PintuÍa de LioaÇão com emulsáo RR-íC m2 3.202,50

TANPl Aquisiçâo de Emulsão asfáltica tipo CAP
50/70

J.Õ T 13,22corvrP-
259678

Transporte de Emulsáo asfáltica tipo
cAP 50r/0

4011446 Areia asíalto a quente (AAUQ) com cap
50r0, arBia comercial

t 344,27

4 DRENAGEM

m 1.281 ,004.1 2003373
Meio fio e sarjeta de concreto - MFC 03 -
areia e brita comerciais - torma de
madeira

5 SINALI
5.t SINALIZA O HORIZONTAL

5.1.í m' 192,15
Pintura de faixa (continua) - tinta base
acrílica emulsionada em água -
espessura de 0,5 mm

m' 144,115.1.2 5213403
Pintura de faixa (tÍacejada) - tinta base
acrílica emulsionada em água -
êspessura de 0,5 mm

m'? 32,005.1 .3 5213403 Pintura de faixa (travessia de pedestre) -

hpresso em l41011020 às 13143

&

52 13403

V
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MUNICÍPIO DEARARI-MA
PODER EXECUTIVO

tinta base acrílica emulsionada em á9ua
essura de 0,5 mm

Todos Os serviço$ Foram E\ecutados De Conformidade Com Os Projetos,
Especlficações Técnlcas, Orçamcnto E Cronogramâ Físico-Ftnancctro, Nada Constando
Em Nossos Registros Quc Dcsabone A Conduta Empresarial Da Supracitada Emprcsll.

Ararl-Ma, 09 dc Janclro de 2020

RÂI DO FtLt{o
seq.t&io d. ob.ai. ê Íranlportot
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Preíeitu" Munlcipil de Ârari
CNP,ne 06.2t2r{6/0001.I4

Áv.0r. João da Silva Lirnl r/n', Centro, C.p 65.4E0.000,Ár.ri, MâÍânhio

Hômê P.te. r$B:nrtm.Eov.br T.l íone/Frx: (0'96) 3453.11{0

uniceí

Consolho Rogional dê Engenharia s AgÍonomla do Estado do Maranhão
Rs 28.k Júho,n' 214, Cêntro, Sào Lu§trlA

Í61: + 55 (98) 21 06€300 Fd: + 55 (96) 2106-8300 Enâil Íâlêconosco@c{êama.org bí
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5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1 52134ô6
Fornecimento e implantaçáo de placa de
advertência em aço, lado de 1,0 m -
película retrorrefletiva tipo le Sl

un 4,00

5213440 UN 4,00
Fornecimento e implantâçáo dB placa dê
regulamentaÉo em aÇo D = 0,60 m -
pelicula retrorreÍletiva tipo I e Sl

LIMPEZA GERAL
6.1 4915723 CaiaÇão com Íixador de cal m2 224,16

lmpíêsso €ín: 1{012020 às 13:43
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CoNTRATO Ne 01,ltP I Ot4 I 20,:8.
PROC ADM. Ne 30022018.

COITTRATO DE PRESTAçTO DE SERVIçOS qUE ENTRE SI

CEI..EBRAM O MUNrcíPlo DE ARARFMÀ ATRAVÉ§ DA
PREFETTURA MUÍ{iC]PAL DE ARAR] 

' 
I gÍúpiESA (CpA

coNsTRUçÕES E SERvrçOs rrDA).

Por este instrumento particular, as partes ábaixo identificadas, a
justam firmar o presente Contreto, nos termos da Lei ne 8.666/93 e alterações posterio res,

Lei ne il3l2006 e alterações posteriores, Decreto Municipal ne OO3|2OL7, e demals
legislações aplicáveis, asslm como pelas cláusulas expressas:

Clóusulo prlmeim - Do obletot

Ptefelulra itunlclpal de Ararl
CNPI nr 06.242.8,t6l0001-1+

Âv, Dr. João da Silva Lima" s/no, Cetrtro, Cep 65.480-000,
HoDe Page: wwwáraÉEagov.br Telefone/Fa* (0198)

u75

t

CONTRATANTE

Poder executivo úút'ticÍpto DE ARARI-MA

órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI

CNPJ ns 06.242.8/,61O0n.!-L4
Endereço DA SIwA uMA, S/Ne, CENTRO CEP: 65.48GO00

Unidade administrativa SECRETARIA DE oaRAs, sÉnvrços uRBANos E TRANSPORTES

E-mail obras@arari.ma.gov.br
Representante RAIMUNDO NONATO MORAES FILHO

Cargo/Função SECRETARIA MUNICIPAL

C.l. / Órgão emissor 4796/D-CREÁ,/MA

CPF ne 089.511.603-00

CONTRATADO(A)

Razão Social GPA COI{TRUçÕES E SERVIçOS LTDA

CNPJ no 27.068.259/OOO1-20
'Endereço

ESTRADA DA RAPÓ§A, Ng2í IOJA 01, BAIRRO VERDE MAR,

RAPOSA. MA
E-mail af medeiros@yahoo.com.br
Representante GIABSON DE JESUS PEREIRA

Cargo/Função SÓCIO.ADMINISTRADOR
C.l, / Órgão emissor 000o438s4395s SESP/MA ;frcJq>-
CPF ne /^ü,§r§À95t.742.8t3-87

x

,1il

Í.n

AV. DR. JOÃO

V



4
\.:t'Í

PI'J'

PRocF'§$ü

triOtÊ" 'rÍl

!i§I0

fl ffi *""1:ili,Hlih*f 
'$iiith:ili$ilt[,ÊT'40í3243'E3ô5

Em Íest

PôoêÍ JudicáÍio - TJMA Sêlo: AUTENT03:0r 3ToFsz6(4SNJ€xC56,
c1t0612020 13:27 32. Ato: 13.18. Íotâl R$ 4.84 Emol Ri ! 40 FERê Rt
0.10 FAoEP R$ 0,17 FEMP RS 0,17 Con8ull6 âm http. //!ôlo !mâ.ju..b,

Efi1E

ffiffi

liralvne l'eneira CaEâ3

i'-sirevente Autuizada

ÍlutJtÉ terrcrn Cttdls

És6e\igii(-;''" -'t'jé

I

I

\., /rl f -, ^
.,*.,*§#k^sov

ÊBcrêvênla Aulorurdo

I



. Fot,tt,'.ll0*3B 7

üÀi.iflÀ

1.1. O pr€sente oootrto tem pôr objeto, por parte da contratada, à cxccução das obras de
implantação de pavimenução asfáltica no município dê Arâri-MA (Convênio no
8.098.00/2017, cclcbrado srúÇ a Comparúla da D€gcrvolvincnto do8 vales do São

Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e o MunicÍpio de Arari-MA, conforme plano
de trabalho deúdamente inserido no SICONV 851984/2017 e coEstarte no pÍoc€sso

administativo no 59.580.000339D017-21), de interesse tla Secretaria de Obras,

Serviços Públicos e Transportes.

Cláusuto segundo - Do vinanlação deste lnstrurnento e fundamento legol:

2.1. Este contÍilto tem como amparo legal a licitação na modalidade Tomada de Preços no

O!4lz0'tg e rege-se pelas disposições expressas na Lei ne 8.666/93 e alteraçôes posteriores,

tel ne 12312@6 e aherações posteriores, Decreto Municipal ns O0312O77, Decreto Municipal

ne 033120t7 e demals leglslagôes aplicávels.e sujeitando-se aos preceltos de dlrelto público

e aplicando-se, supletfuamente, os princípios dã teoria Seral dos contratos e as disposiçôe§

de direito pÍivado. A proposta de preçOs da empresa vencedora passa a integrar este

contrãto.

Cláusula !r,rceim - fu votor c.ontrutual:

3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contretante pagará à Contratada o valor
global de RS 288.088,56 (duzentos e oitenta e oito mil oitenta e oito reais e cinquenta e seis

centavos co dente a:

Prcfelura Munlclpal de Ararl
CNPJ nt 0ó,242.846/0001-14

Dr. João da Slka Lima, s/n", Centro, Cep 65.480.000, Arâd, Maranhão
Page: wwwárarlrD&gov.br Telefone/Fax: (0*r9B)

2/rs

!o.ee7.tat 3ER\íçO3 Pf,ELlr[{AREg

L'Í 4.r2,307120í)t0o1 Pbca de oôr. (,4,80 r 3,oO) ín va 't4.40 1t4,4 óí,65 É0,0e

1.2 coMP-í8002 UN 1,@ 3.20a.E8 6Aa,1E 3.8S.6 3.8Ae,6Uoblllraç.lo. dar.iotilir.çâo d. oquip6m6nto

1.3 CPGO2.. Ban&ao do obaa! 24,ú 23e,68 51,S 2tl,Ea 7.G,5A

1.1 ff) r.ocAL AdminlstrÉo local UN 1,@ 13.G1.34 2.13i|.{2 15.t14.76 15.9í4.76

7 tast.6SER\4çOS DE tERR^FrrXAGEr

2.1 4816008 Etaavaçao a eo. da mabítal líl!êÍviv€a 3.5a L&4p

2.2 59í«)14 TrüEp. Com aarü!úrh baÍrrLa!! Gan3, íod. Em
hlto naürd tkm 1,24 12-!6,6

2.3 coMP-70r637 Ârth CaIrD poô JaúóarFoni*.. Éthado.ra
Jarda aitanaoôafa M3 1.2aa.É 3E,31 6,30 46.01 5E.2tzr,t

2.1 4816007 E!c.vrç!o e cEÍla d. mltaüldo jadda com
batoí ê 7,t.5 kW a camoadal.t ala 1 .ÍÉ m3 *0,76 3,@ 0,ô5 3.6-r 3.525,t5

2.5 5014350 Trlt.Dorb oqn crúüo bÉqJffi da í0 m3 -
rldot b !ín htlo nrüJrC firn 12.4a9,75 0.76 0,1ô 0,4. 11.a80,57

2.6 ,()11219 Eala ô rob aaLb0i4do OÍlnulo.rctt aÍÍtdttc
acn mkÊrÍa cqr rÍÊEíial dr razida

9,96 f.97421
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3.2. Do valor da tarantia de execução

3.2.1. Como elemento assecuratório do cumprimento das obrigações contratuais,
contratada deverá apresentar, no eto de asslnatura deste lnstrumento, garantia de execução
do Contrato no valor de RS 14.404,43(quatorze mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e
quarenta e três centavos), equivalente a S%(cinco por cento) do valor do contrato.

ô.

PrefcltEa Mulldp.l de Arort
CNPJ nc 06.24284610001-14

Av. Dr. João da S trâ llm& s/n", Centro, Cep 65.,180.000,
Home Page: www.arari.uragov.br Tetefone/Fa* (0.*98)

3 lLS

MT'I\IICFIODE
PODERE)(ECUTTVO

Búa (b lolo aafÊbilEado ![Nrhraticamaarb
rdlr ÍrútÍa co.n Ínabdal (l. Fda

,, !e
.--.. o

3 PAVT EXÍAÇÃO

3.1 T 1l.aó3,5l)

7.2 coMP-1r7r«) trtEporb d! lÍl.b.t l b.Oíriíroao (Câf - 30) T 3,84 @,(B 351,& 1 3!0,918,17

4.3 ,10í í 351 lmplím.éo c.rn aríaüb dltuÍdo Crr«) 3.U,50 O,B 0,05 ofi EÉ,70

3.,1 ANP3 ÀquLiçáo ô mobto rdtica - RR 'lC T 1,4,0 1.,4$,82 QC7 r.gí3.$ 2.61'1.€

3.6 coúP-o1309/ Í ô2.63 361,!O 506,59Ín t poÍb ô mrbtíll bctúdÍtooo (RR - í C) 1,4 D,17

,lo1'135:t Ptú,r (le LhrÉo qrl €rnubào RR-1C 3.24.50 0,19 0,0a 0,8 73,54

3.7 T 132 '!.c7e.0{ 424,6 2lo7,70 31.@.79

4.ê50,003.1 coMP-25e078 TÍüaDo.ü d. E rub& d{liicr tpo CAP 5orr0 Í 132. 8,17 tq€3 361,&

16,12 t.533.83.e
Arlb a.,rID. ql€nb (AAlrQ) cdn cap 60170,
rr!l! corrt dd t ta1Íl a7,B la,Et()114,18

ot1aÍra DRE AOEI

í1..78,47m 1.261,00 35.E4 7,90 4,e74.1 2003373 iftb Ío r xÍlri. dÊ concrô - lrFC 03 - .IÊia a
!ítb comqdab - lb.na d! íradoin

aJêa,taI Erluuz çÃo

Ll gli{ uz çÀo Ho zorÍ t a,to2,{

5.1.1 521s.t{X} 1e.16 r t,E4 2,58 1{4 2.766,SPmr. d. lln (oqlürul) - tlllr baaa Ftlh.
dflrlbo-a rn ágm -..p.!!ul. d. 0,5 mm

6.1.2 6213,{03
Ptnurr d. h|[ Oiê.J.ü) - üntr b.r. §Ílk
rínubiorirda aítl água . nFóairía (b o,5 mln

14,11 r 1,Ba z8 lzt,rlo 2075,18

5.1.3 52í 34q, ltf n,o 11,A4 z8 14,40 a80,80
PhúÍrôlb (trÍ,rlr (EFe!) -úrlr
barg gfica rruldqub qi a!l!l - tap-n r
do 0,6 Ííín

a2 (04í,t28rt{al!z clro VERTTCAL

5.2.1 5213it86
FoíÍrêcrnaírb o fnpbiaçfo da pb d!
aahra,úírda Ír aço, Ldo rra 'l ,0 m - palÍarL
í!üoÍÍül€üvaüpolôSl

a.6 Eto,ao 1t'56 767,05 3.06a:o

5.2,2 52134,t0
Fdn .in írb a bnpbnnçào ú plrêa da
ÍlguLípntrc& ctr F O r 0,80 m. pdÍcrll
nüo{rEielivadooleSl

2olfrun 4,0 14,8 2aa,.Li B,12

E UIPEZA GEML l3lra

6.1 19157 C€Lç& cdn íEdordê cal 2,Cf 531,2A

VÂI.OR TOTA: 2l&0€4,50

a
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3.2.1.1. A modalidade escolhlda pela contratada para cumprimento da garantia de execução
do contrato, é'seguro garantla', devldamente prevlsta na Lel ne 8.665/93 e aherações
posteÍlores.

3.3. Nota de empenho ne 325, emissãor L9103120L9. (art. 60 da Lei ns 4.320/64).

Clúusula quarto - Da closdficoção oÍçomentárlo e finoncelro dos necunsos:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos
especÍflcos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Arari-MÀ classiflcada
conforme abaixo especificado:

4.2. Em caso de prorrogação contratual ou alteração/lnclusão dos respectivos créditos
orçamentários e/ou flnanceirot as despesas decorrentes da presente llcitação correrão por
conta dos rectrsos especÍficos consignados no orçamedto vigente, devldamente classlflcadas
em termo de aditamento de contrato.

Clóusulo qulnto - Do vlgênclo controtuol:

5.1. O presente contrato iniciar-se.á na data de sua assinatura e terá vigência de 120 (cento

e vinte) dias, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos pêrÍodos até o limite máximo
de 60 (sessenta) meses, em conformidade com o inciso ll do art.57 da Lei nc 8.666/93 e
alteraçôes posteriores,

Prefelnra M*ntdpal de Ararl
CNPI oe 06.242A46 / 000 l-74

Av. Dr. João da SUvÀ Umâ" s/n", Centro, Cep 65.,18G000, Ararl,
Home Pagq wwwárarl.ma"gov.br Telefone/Fax (0s98)

4lts

Nota de empenho Ne 325

Valor global (RS) 288.088,56

Fonte de rec1rrso Convênio nr 8.051.@/2018, celebrado entre a Companhia de

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Pamaíba -
CODEVASF e o,Municíplq de Arari-MÂ, conforme plano de trabalho
devldamente láserido.nô slcoNv 871780 e constante no processo

administrâtlvo nr 59.58O.00011O12O7ü78

órgão 02. Prefeitura Munlcipal
Unidade 17. Secretaria de Obras, Serviços Municipals e Transportes

Função 26. Transporte
Sub-função 782. Transporte rodovlário
Programa 0029. Melhoria de êstradas municipais
Projeto/atividade 1041. Restauração de estradas vicinais
Natureza da despesa 44905100. Obras e instalações
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5.2. Em conformidadê com o art. 110 da Lel nr 8.666/93 e alterações posteriores, a
contagem dos prazos estabelecldos neste lnstrumento contratual, excluir-se.á o dla do lnÍcio
e ínclulr-se-á o do vencimento.

5,2.1. Só se lnlclam e vencem os prazos referidos neste lnstrumento em dia de expediente
na Prefeitura Municlpal de Arari-MA.

Cláustlo *xto - Do execrtfio e locol dos sewlçors:

6.1. Os servlços deverão ser executados no munldplo de Arari-MA, dentro do prazo máxlmo
estabelecido no cÍonograma físlco-financelro e de acordo com o local, quantidades e
especlficaçôes técnicas contldos no projeto báslco da llcltação Tomada de Preços ne

O!4120L8, sendo que a inobservância destas condlções lmplicará na recusa sem que caiba

qualquer tlpo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a refazer os

serviços que porventura não atendam às especiflcações, sob pena das sanções cabfueis.

6.2. Os serviços serão recebidosfiscalizados por servidor da Prefeitura Municlpal de Arari
especialmentê designado (s), observando-se o que seguê:

6.6.2. Após a verificação da qualidade, quantidade e especificaçôes dos serviços executados
recebidos proüsoriamente, havendo aceitação dos mesmos, a contratante emitirá o Termo
de Recebimento Definitivo (minuta no anexo XIX do edital da Tomada de Preços Ne

014/2018), no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

6.2.3. O recebimento definitivo não lsenta a contratada de responsabilidade futura quanto
à qualidade dos serviços executados.

6.3. Os serviços reprovados no recebimento provisório não serão aceitos, devendo a
empresa contratada refaze-los imedlatamente sem quaisquer acréscimos a contratante,
contados a partir da notificaçãq arcando com todos os custos dêconentes.

Cláusula sétlmo - Iro pogdmento:

7.1. O pagamento será efetuado referente serviços executados, mediante o termo de
recebimento definitivo de medição, acompanhado da Nota Fiscal (devldamente atestada

Ptefeltura Munlcdpal de Ârart
cNPJ n! 0ó.242.846/0001-14

Av, Dr. loão da Sül|e IIEâ, s/n", Cenü.o, Cep 65.,+80-000, Ârari,
Home Page: www.arart.mÀgov.br Telefone/Fa* (0f98) 3453-1

Ihalvne Ferreira Caldas

Esáreve eÀrtonzada

s/Ls

6.2,1. A contratante, observado o prazo de execução, emltlrá o termo de recebimento
provlsórlo de medlção (minuta no anexoXlX do edltal da TOMADA DE PREçOS Ne 014/2018)
para efelto de posterlor veriflcação quanto sua conformldade com as específicações técnlcas
contldas no proJeto báslco e com a proposta da empresa contratada.
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pelo setor compêtente), medlção dos serviços executados, termo dê recebimento prov de
medlção e após a comprovação de que a contratada está em dla com as obÍigações relativas
a regularldade flscal e trabalhlsta, para tanto, a contratada deverá, obrlgatorlamente,
apresentaÍ no ato do pagamento as referldas certldões:

7.1.1. Certidão Conjunta Negatlva, ou Certldão Conjunta Positiva com efeitos de Negatlva, de
Tributos e Contribuiçôes Federais e Dívlda Ativa da Unlão, emitida pela Secretarla da Receita

Federal do Mlnistério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal.

7.1.2. Certidão Negatlva de Débitos, ou Certldão Posltiva com efeltos de Negativa, expedida

pelo Estado do domiclllo ou sede da empresa llcltante, comprovando a regularidade parâ

com a Fazenda Estadual.

7.1.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa

do Estado, expedida pelo Estado do domicÍlio ou sede da empresa licitante, comprovando a

regularldade para com a Fazenda estadufl.,, r .. ,. I .. .

7.1.4. Certidão Negativa de Débltos,.ou.Certldão Posltlva com efeitos de Negatlva, relativa à

atividade econômica, expedida pelo Municíplo do domicÍllo ou sede da empresa licitante,

comprovando a regularidade para com a Fazenda Munlclpal.

7.1.5. certldão Negativa, ou Certldão Positiva com efeitos de Negatlva, quanto à Dívlda Ativa
do MunlcÍpio, expedlda pelo Munlcípio do domicílio ou sede da empresa licltante,
comprovando a regularldade para com a Fazenda Municipal.

7.1.6. certidão Negativa de Débito, expedlda pelo lnstltuto Naclonal de Segurldade Social -
INSS, comprovando a regularidade perante a Seguridade Social.

7.1.7. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica
Federal - CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço.

7.1.8. Certldão Negativa de DébÍtos Trabalhistas (CNDT), ou Positlva com efeltos de
Negatlva, emitida pelo Tribunal Superlor do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do
Trabalho ou Tribunais Regionals do Írabalhq comprovando a inexistência de débitos
inadimplidos pemnte a Justiça do Trabalho.

7.2. O pagamento será efetivado no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da
emissão do termo de recebimento definitivo de medição e mediante a apresentaÉo das
certidões enumeradas no item 7.1 deste instrumento, observando-se o que segue:

PIcÍeihlre l,Iunldpd de Arart
CNPJ nr 06.242.8,1610001-14

; Dr. João dâ Sthra UD& s/n', CêútÍo, Cep 65.480-000, tuaú§
Holre Pâger wwwárari.ma4ov.br Telefone/Fax (0198)
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7.2.1. Para efetlvação do pagamento da 1l (prlmelra) fatura/medlção, a contratada deverá
apres€ntar alnda a ART - AnotaÉo de Rêspon§ebllldade Técntca, referente a execugão do
contrato

7.2.2. Para elelivação do pagamento da 2r (segunda) fatura/medição e demals (se houver), a

contratada deverá cumprlr apenas o exlgldo no caput do item 7.2 deste instrumento.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso esta esteia êm situação inegular
relativamente a regularidade flscal e trabalhista. Portanto, todas as certldões enumeradas

no item 7.1 deste lnstrumento deverão estar válidas para o dia do pa8amento. caso

contrário, se quaisquer das certldões estlverem com pritzo de valldade expirado, o

pagamento não será efeüvado enquanto a(s) mesma(s) não for(em) regularizada(s).

?

7.4. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste

Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de tÍtulo,

sob pena de aplicação das sançôes prevlstas neste instrumento e indenlzação pelos danos

decorrentes. ' 
. i I t. -' ...-: .' ,

7.5. A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Arari-MA será devolvida à

contratada para as necessárias correções, com as informaç6es que moti\raram sua rgeição,
contando-se o prazo paÍa pagamento da data da sua reapresentação.

7.6, Não haverá dlstinção entre condlções de pagamento para empresas brasilelras

estrangeiras, As condlções de pagamentos serão equivalentes'

Cláusula oitow - Dos encorgos de moro por otmso de pogamento:

8.1. A contratante não arcará com os encargos da mora por atraso de pagamento
decorrente de ausência total ou parcial da documentação hábll ou pendente de
cumprimento de qualsguer cláusulas constantes da cláusula sétima deste instrumento, por
parte da contratada.

Prefelura Munlclpal de Ararl
CNPI ne 06.242.846/0001-1,1

Av. Dr. João da Süyâ Lima, s/n', CenEo, Cep 65.48G000, Arad,
Home Page; www.arart.megov.br T€lefone/Fa* (0s98)

7 /75
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Escrêvênte AutoÍizâdâ
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7.7. A documenbção exiglda no item 7.1,6 deste instrumento "Certidão Negativa de Débito,

expedida pelo lnsthuto Nacional de Seguridade Social - INSS", poderá ser substituÍda pela

documentação eúglda no item 7.1.1 "Grtldão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta
Positiva com efeitos de Negatlva, de Tributos e Contribuições Federals e DÍvida Ativa da

União", desde que esta tenha sldo emitida a partlr de 20 de outubro de 2074, conforme
Portarla MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Mlnistério da Fazenda),

I
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dáusulo nona - Da recomposlffo do equllhrlo eonÔmlo-finoneho do @nt vto:

9.1. Ocorrendo desequlllbrlo econômico-flnancêlro do contrato, a AdmhlstraÉo poderá
restabelecer a relafro pactuada, nos termos do art. 65, inclso ll, alínea d, da Lei ne 8.666193
e elteraçõês posteriores, mediante comptovação documental e requerlmento expresso da
contretadã.

Clôustlo dédma - Iros acrérrlmos e supnesúes.:

10.1. A contratada fica obrigada a acêitar, nes mesmas condições contratuais, os acréscimos .'

ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atuallzado do contrato.

Ctáusula déclma prlmelru - Da atwllmçüo monâórlo em decorrtncia de olroso de
pogomento:

11.1. O não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da. contratante, no prazo estabelecido

neste instrumento, ressalvado o cdrX$4o', lgi'item 7.4 da cláusula sétima, ensejará a

atuallzação do respectivo valor pdio'llôe-M'- Índice Geral de Preços de Mercado, da

Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

VA = VDI / lNl x lNF, onde:

VA = Valor Atualizado
VDI = Valor lnicial
lNl = IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (Índice inicial)
INF = IGP.M/FGV do mês do ressarcimento (Índlce flnal)

103

Cláusulo dédmo segundq - Do realustomento de pneços:

12.1. Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente

contrato, admitida a revisão no caso de desequilÍbrio da equação econômico-financeira
inlclal deste instÍumento.

12.1.1. Os preços contratados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados

no mercado, mantendo-se a diferençâ percentual apurada entre o valor originalmente
constante da proposta e aquele vlgente no mercado à época da assinatura do contrato.

§

ryPlefelirre MuDldpel de Ared
CNPI uc 06.2{28,i6l0001-14

Av. Dr. João dâ S[vs llmâ, s/no, CênE.o, Cep 65.,t9G000, Ârerí
Homc Pags wwwáraÉmagov.br TelefoDe/Fa* (0*i98)
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12.1.2. Serão conslderados compatíveis com os de mercado os preços contratados que
forem lguals ou lnferlores à média daqueles apurados pelo setor oomp€tente da prefeltura
Munlclpal de ArarFMÀ

Ctáusulo déclma tercelra - Do aheÍoúo ontratuol:

13.1, O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lel no 8.666/93 e aheraçôes
posterlores, mediante as devldas justlflcatlvas. A referida alteração, caso haja, será realizada
através de termo de aditâmento.

Clóusulo décima quorto - Do frscallzoçõo:

14.1. A contratante indicará ume pessoa de seu preposto para exercer as atividades de

flscallzação da execução deste instrumento de contrato. '

Cláusulo déclmo qulntu - Do reonhedmento dos dlrcltos, obrlgoções e responsobllldoda

15.2. Constituêm obrlgações e responsabilidade da contratante, além das previstas no
projeto básico:

15.2.1. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste contrato;

15.2.2. Efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;

15.2.3. Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do
contrato.

15.3. Constituem obrigações da contratada, além das previstas no projeto básico:

15.3.1. Executar os serviços/serviços em conformidade com as normas técnicas e
obedecendo rigorosamente o projeto básico;

dosPortes: -:i\r:Í;tr 
Í,'i

15.1. Constltuem direltos da contratente. receber o objeto deste contrato nas condições
avençadas e da contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo «rnvencionados.

15.3.2. Atender todas as

lnstrumento;
especificaçôes, prazos e condições estabelecidas nestê

15.3.3. Executar os serviços/serviços durante o prazo de vigência deste contrato;

,r"t"r*. trl-nlclpal de Ararl
CNP, nr 06.242.84610001-14

Av. Dr. João da Silrra Lma, s/n", CertÍo, Cep 65.480-000, Ârarl
Homo Page www:rzrl.ma"gov.br Telefone/Frc (0s98) 3{53-
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15.3.5. Não transferir, total ou parcialmente, o objêto deste contrato;

15.3.7. comunicar à contratante os eventuais casos fortultos ou de força maior, dentro do
prazo de 02 (dols) dias útels após a verificação do fato e apresentar os documentos para a
respectlva aprovação, em até 05 (clnco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob
pena de não serem considerados;

15.3.8. Atender aos encargos trabalhistas, previdenclários, fiscais e comerciais

decorrentes da execução do presente contrato;

I

15.3.9. Manter durante toda a execüção dp çqotr,ato, ern compatibilidade com as obrigações
assumidas, inclusive manter todas ai &ÊiÍlçbÉl'uê[rãuitltaçao e qualificação exlgidas na

licitação;

15.3.10, A Contratada responderá, de maneira absoluta e lnescusável, pela perfelta condição

dos serviços/seMços, lnclusive sua qualidade, competindo-lhe também, os servlços/serviços
que não forem ace'ltas pela fiscalizaÉo da Contratantê deverão, obrlgatoriamente, ser
refeltas;

15.3,11. Serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que
porventurâ ocorram durante a execução dos serviços/serviços, bem como o uso indevido de
patentes e registros; e

15.3.12. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da Contratante,
relativamente a execução do contrato.

15.3.13. A Contratada deverá apresentar à Contratante previamente ao início dos trabalhos,
a relação de todo o pesoal que atuará na execução dos servlgos, com nomes completos,
número da cédula de identidade, CfPS, CPF e função na empresa, além de indicar o
responsável pela equipe de operárlos.

15.3.14. O pessoal que trabelhará na execução dos serviços contratados deverá estar
deüdamente fardado e com os EPís apropriados para os trabalhos realizados.

Prcfelulra Munlctpal de Ararl
CNPf nc 06.242.846/0001-1{

Av. Dr. João da Sllyâ Ume" s/no, Cenr.o, Cep 65.480-000, Ararl
Home Page: www-ararl.ma-gov.br Telefore/Faxr (0.*98) 3453-1
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15.3.4. Assumlr todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o
adlmplemento das obrlgações decorrentes deste contrato;

15.3.6, Sujeitar-se à mals ampla flscalização por parte da contratante, prestando todos os
esclarecimentos solicitados a e etendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;

t'
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15.3.15. Todos os materiais, ferramentas e equlpamentos necessárlos à execução dos
servlços deverão ser fomecldos pêla Contratada, estendo termtnantemente protbldo o uso
de bens pertencentes a Prefeltura Municlpal de Ararl, mesmo gue existam e estejam s€m
uso no perÍodo da execuSo dos trabalhos.

15.3.15. Manter na obm o "[JvÍo Dlárto de Obras", onde deverão ser anotadas todas as

ocorrências decorrentes do andamento da obra e outras julgadas necessárlas ão pêrfeito
acompanhamento da execução do Contrato.

15.4. Constituem responsâbilidades da contratada:

15.4.1.Todo e qualquer dano que causar à contratante, ou e terceiros, ainda que culposo,
praticado por seus prepostos, empregados ou mandatárlo, não excluindo ou reduzlndo essa

responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela contratante;

15.4.2.Toda e qualquer tlpo de autuação-ou aÉo que venha a sofrer em deconêncla do
fomecimento em questão, bem como páds.c§nratôs de trabalho de seus empregadot
mesmo nos casos que envolvam evehtuãls dedi6ês judiclals, eximindo a contratante de
qualquer solidarledade ou responsabilidade;

15.4.3.Toda e qualsquer multas, indenlzações ou despesas impostas à contratante por

autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lel ou de regulamento a ser
observado na execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão
reembolsadas à contratante, que flcará, de pleno direito, autorizada a descontar, de
qualquer pagamento devldo à contratada, o valor correspondente.

15.4.4. A contratada autoriza a contratante a descontar o valor correspondente aos referidos
danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem
devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia
defesa.

15.4.5. O valor a ser ressarcldo à contratante nos casos de prejuízos em que a contratada for
responsabllizada será apurado utlllzando-se o índice IGP-M - Índice Geral de Preços de
Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, obtldo no período compreendldo entre a data da
ocorrência do fato que deu cause ao prejuÍzo e a data do efetivo ressarclmento à
oontratante, utilizandcse a seguinte fórmula:

VA = VDI / lNl x lNF, onde:

Prefeltura Munlclpal de Ârarl
cNPl n! 06.242.8,{6/0001-14

Áv. Dr. João da Silva Lima, s/no, CentÍo, Cep 65.480-000, Ararl,
Home Page: www"ararl.magov.br Têlefone,/Fa* (0ã98) 3453-1140
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VA = Valor Atualizado
VDI = Valor lnlcial
lNl = IGP-M/FGV do mês em que ooorreu o preJuÍzo (Índice tnlcial)
INF = IGP-M/FGV do mês do ressarcimento (Índlce final)

15.5. A contrãtada reconhece os direitos da contratante em aplicar as penalidades previstas

em lei no caso resclsão administrativa deste contrato decorrente de inexecução total ou
parcial do mesmo.

Cláusula déclmo *rta - Do resctsõo do conÜoto:

16.1. A rêscisão do contrato terá lugar de pleno direlto, a crltérlo da contratante,
independentemente de lnterposlção Judlcial ou extrajudiclal, em conformidade com o art.
55, indso lX, da Lei ne 8.666/93 e suas aherações posteriores nos casos previstos nos ertigos

77 e 78 da referida lei.

Cláusulo décima sétlma - Dos penalldodes:
ri'. JÍl 1:

17.1. Pelo não cumprimento das obrigações assümidas, garantida a prévia defesa em
processo regular, a empresa fornecedora Íicará sujeito às seguintes penalidades, sem

prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I - Advertência;

ll - Multa;

lll - Suspensão tempoÉria para licitar e contratar com a contratante;

lV - Declaração de inidoneidade.

17.2. A penalidade de advertêncla será aplicada em caso de fahas ou descumprimento de
cláusulas conratuals que não causem prejuízo à contratante e será publicada na imprensa
oficial (art. 6e, Xlll, Lei ne 8.656/93 e alterações posterior$).

17.3. A contratada suJeltar-se-á à multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da

respectiva fatura, por dla de atraso, cobrada em dobro e partir do 310 (trigésimo primeiro)
dia de atraso, considerado o prazo estabêlecido para meta/execução deste contrato.

17.4. No caso de atraso na meta/execução deste contrato por mais de 30 (trinta) dias,
poderá a contratante, a partlr do 31c (trlgéslmo primelro) dla, a seu exclusivo critério

Prefelura uunlclpal de Ararl
CNPI ns 06242"846/0001-14

Av. Dr. Ioão da S[v'e UmÀ s/no, CentÍo, Cep 65.480{00, Ararj,
Home Pagê: wwwárarl.ma.gov.br Telefone/Pax (0H98) 3453-11
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rescindir o contrato, podendo, lncluslve, apllcar penalldade de lmpedlmento da contratada
em particlpar de licltaçôes públicas realizadas pela contratante por um prazo de até 05
(clnco) anos.

17.5. As muhas previstas nos incisos do tem 17.1 desta cláusula são apllcáveis
simultaneamente ao desconto objeto do item 15.4.3 da cláusula décima quinta, sem
prejuÍzo, ainda, de outras cominações previstãs neste instrumento.

17.6. A multa será descontada do valor da fatura, cobrada diretamente da contretada ou
ainda judicialmente.

17.7. A penalidade de suspensão temporárla para llcltar e contratar com a contratante, pelo

prazo de 05 (cinco) anos, será publicada na imprensa oflclal (art. 5e, Xlll, Lei n! 8.666/93 e

alteraçôes posteriores) e podeÍá ser aplicada nos seguintes casos mesmo que desses fatos

não resultem preluÍzos à contratante:

17.7.1. Reincldência em descumprimento de prazo contratual;
-:l': í'1 t' i':

17.7.2. Descumprimento total ou parciaiüê ótiilJlo contratual;

17.7.3. Rescisão do contrato.

17.8. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta sê a contratada:

17.8.1. Descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos
resultem prejuÍzos à contratante;

17.8.3. Tlver praticado atos ilÍcitos visando frustrar os objetlvos da licitação.

17.9. As sanções previstas nos incisos l, lll e lV do item 17.1 desta cláusula, poderão ser
aplicadas juntamente com a do inciso ll do item 17.1 desta cláusula.

17,10. As penalldades de suspensão temporária e de declaração de inldoneidade, ãplicadas
pela contratante, após a instrução do pertinente processo no qual flca assegurada a ampla
defesa da contratada, serão publlcadas na lmprensa oficial (art. 6e, Xlll, Lei nc 8.566/93 e
aherações posteriores).

Prefelüra Munidpal de Ârarl
CNPI ne 06.242.846/0001.14

Av, Dr.loão da Silva Llnâ, s/no, CentÍo, Cep 65.480-000, Arari,
Home Page: wwwararl.magov.br Teleíone/Farc (0É9Bl 3453-1140
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17.8.2. Sofrer condenação deflnitiva por prátice de fraude flscal no recolhimento de
quaisquer trlbutos, ou deixar de cumprlr sues obrigações fiscals ou panafiscais;

(
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17.11. A penalidade de declaração de inidoneldade, lmptice na impossibilidade da
contratada de se relaclonar com a contratante.

t7.12, A falta do(s) produto(s) ou mãode-obra qualiflcada para execução deste contrato,
não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou
inexecufo dos sewiços/seruiços obJeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a
gue está sujeita pelo não cumprlmento dos prazos e demais condlções estabelecidas.

18.1. As infrações penais tlplficadas na Lei nr 8.556/93 e suas alterações posteriores serão

objeto de prooesso Judiclal na forma legalmente prevista, sem pnejuÍzo das demais

cominações aplicávêls.
Cláusula dédmo norlo -Ita trccg eveatuol de doqmentos:

19.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada
através de protocolo.

0

,r':,. ./ ! À

19.1.1. Nenhuma outra forma será considerada oomo prova de entrega de documentos.

Cláusula vlgéslmo - Dos cotus omlssos:

20.1. Os casos omissos serão resolvidos às luzes da Lei Federal nc 8,666/93 e alterações
posteriores, e dos princÍpios gerais de direito.

Clóusulo vlgésima p melÍa - Iro publícoção resumida deste instrumento

21.1. Em conformidade com o artigo 61, parágrafo único, da Lei ne 8.666/93 e alteraçôes
posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus adltamentos (se

hower), será efetuada na lmprensa oflcial (art. 6e, Xlll, Lei ne 8.666/93 e aherações
posteriores).

ddusulo vigéslma *gunda - Do Foro:

22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Arari-MÀ para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da
interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes asslnam o presente instrumento contratual,
que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas

surtam seus legais e JurÍdicos efeitos.

Prefeiura Munldpal de Arart
CNPI ne 06.2{2.846/0001-14

Av. Dr. loão da Süra Llma s/n', CeDtro, Cep 65.480-000, ArÀÍi,
Homê Page: wwwárad.me"gov.br Telefone/Fax (0*'98) 3453-1140
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Arari (MA), 19 de ma de 19

itu unt ari
tmun

Secretá de Obras, Urban nsportes
Contratante

Pli0rjÉ5S

tui0úÀ

VISIÚ

verasde

Glabson de Jesus Pereira
Sóclo Admlnistrador

Contratada
Testemunhos:
Nome:
Nome:
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