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PREFEITURA MUNICTPAL DE SAO BERÍ{ARDC
ESTADO DO MÂRANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0O01-88

W3IÕ,

COI\"TRATO DE EMPREITADA GLOBAL

PROCESSO ADMINISTRATIYO N' 2O2OO7OO5 - CPL PMSBNUÂ
Contrato n'202ü)827001 - CPL PMSB/*IA

CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL QUE
ENTR.E SI FAZEM, Df, UM LADO, A
PREEEITURÂ MUNICIPAL DI] SÃO
BERNARDO/MA E DO OTITRO LADO A
EMPRT.SA ENCIZA ENGENHARIA CIVIT, LTDA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, Pessoa JuTidica de DiTeIto
Público Intemo, inscrita no CNPJ n' 06.125.3891000 I -88, com sede na Pça Bemardo Coelho de
Almeida 863 - Centro - São BemaÍdo-M4 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato,
repÍesentada por, MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA portador do RG: 2330237- SSPIPA e CPF:
426.251.492-72 residente e domiciliado na cidade de São BemardoÀ4A, no uso de suas atriburçôes
logais que lhe confoe poderes paa celebraÍ com a empresa: ENCZA ENGENHARIA CIVIL LTDA,
Rua Cel Frederico Filgueiras , no 26 - Centro - Sâo Luis4vlA, inscrita no CNPJ n' 12.094.868i0001-87..
neste ato representada pelo Sócio Administsador Senhor: Jose Lauro De Casfi'o Moura, residente e

domrciliado na de São Luis/MA inscrito no CPF rP 072.749.123-72. Cutera de ldentidade RG
n". 14 I 19402000-0 GE SPC/I\4{ doravatrte denominada CONTRATADA, têm entÍe si justo e
pactuadô, nos termos contidos na proposta objeto da TOMADA DE PREÇO n" 008/2020, e PROCESSO
ADMINISTRATIVO N" 202007005 que se regerá pela l,ei n." 8.66ó193, mediante as cliáusulas e

condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O pres€nte CONTRATO tem por base legal o
PROCF,SSO ÀDMINISTRATM N" 202007ü)ilPL-PMSB, t€Írdo por objao os serviços de
Pavirnentação Asfáltic4 no mrmicípio de São BeÍnardo/M,\ nas localidades: Bairro Bicuiba: na Av.
Principal; na Rua Projetada 0l; na Rua pmjetada 02 na Rua Proje*ada 03 e nos Bairros: São Raimundo/
Santo Antonio: no Trecho da MA-034 até a Ponte. Inte$arn ô pÍesênte contrato, independeot€mente de
transcri@o, o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme prereituar o artrgo 55 inciso XI
de nnculação ao cdital de liciugâo ou termo que a dispensou ou inexrgiu, ao convite e a proposta do
licitante vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE Exf,CUÇÃO E PREÇO A obra será executada no regime
de empreitada por preço globat de material e mão de obra, ineâjustável.

PARÁGRAFO PRIMEIR0 - O valor global do presente contrato é de R$ 2-764.045,53( dois milhões

setecenÍos e sessenta e quaFo mil quaÍenta e cinco reais e cinquenta e tÍês centavos), que o

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA já inclusas todas as despesâs refeÍentes à sa.Lirios,

adicionais, encargos sociaiq trabalhistaf previdencirários, tributirios e securitários, uniformes,

equipamentoq frscalização e demas despesas direras e indirelas, O valor global será fixo e iÍreajustável.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINÀNCEIROS
DOS TERMOS Df, REFERÊNCIA: As despesas decoÍrentes da côntratação da presente licitaçào
c{rrerão por cotta de Recurso: CODEVASF -COMPANHIA DE DESENV
FRANCISCO. N" / ANO DA PROPOSTA: 05395412019. Cv N'896769n0§

Dotação Orçsmentáda:
02-Poder Executivo

VALE DO SAO
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ro.

ESTADO DO MARANHÃO
CNPI: 06.125.389/0001-88

O5-Secretaria Municipal de lnÊa Estrúura e Serviços Uúanos
15.451.0780.t007.0000 - pAvTMENTAÇÃo DE VrAS URBANAS
449051.00 - Obras e Iflsalações

CLÁUSULA QUARTA - GARANTIA§ EXIGIDÀS PARA A PLENÂ ExDCUÇÂo Do
CONTRATO - Para a plana ÊxecuÉo do presente contrato a CONTRATADA dwerá apresentâÍ
comprovant€ de prestaçâo de gcnantia de 5% (cinco poÍ c€nto) sobre o valor totâl dos serviços,
observado o prazo de aré 5 (cinco) dias consecúivos, conforme disposto no art. 56 da Lei Federal n'
8.66611993, çe lhe será restituida por ocasiito da acei@ão definitiva da obra conformc observadas as
exigênciâs constântes nesle contratq como a verificação da existência de multâs contratuais preüstas na
Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quando ocorrerem aumêntos no valor inicial do conhato, por âdirrvos
conu atuais ou outras razões de acréscirnos de valor, a garantia deverá ser complementada em moeda
corente, em cada caso, com 5olo (cinco por cento) dos valores acrescidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO O CONTRATANTE reteÍá tambem 57o (cinco por cento) do valor de cada

fanra como garantia suplaaentar. Esses valores retidos como garantia serão restituidos à
CONTFáTADA por ôcâsiii,o do recebimento defrnitivo, após a verificação da existência de multas

contratuais preüstas na cláusula setima-

PAR {GRAFO TERCEIRO No caso de rescisâo do presente contrato, com bas€ na cláusula décima

segunda, não será devolúda qualqueÍ tipo de gaÍântia que será apropriado pelo CONIRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA . PRAzoS DE NÍCTO, DB ETAPAS DE EXECUÇÃO, DE
CONCLUSÃO, DE ENTREGÀ DE OBSERVAÇÃO R DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

O presente contrato entraá em vigor na data de sua assitrÂtuÍâ e findaÍ-se-á no dia 20 de agosto de 202 l,
podendo ser prorrogado, ryós maúifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, confonne
artigo 57, irciso I, da t ei no 8.666/93, e suas alteÍações

Os prazos dos itenr atividades ou €dqas de execução srxâo definidos pelo cronograma fisico-financeiro
apÍ€s€ntado pela CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE, que é parte integÍíurte deste

contrato.

O prazo de conclusão da obra sení de 365 (trezentos e sess€nta e cinco) dias corridos, contados a partir
da data estabelecida excluindo-se o dia do início e incluindo.se o dia do vencimento.

O prazo de entrega será o da conclosão da obra, e o termo de recebimento provisorio seÉ assinado pelas

paÍtes dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA que deu ciência da

conclusão da obra.

O prazo de observaçâo será de 90 (noventa) dias apos o tecebimento pÍoüsorio dâ obrir; período crn que

a CONTRATADA e obrigada a rcparar, corrigir, ronover, reconstruir ou substitúr às suas expensas no
total ou eÍn parte, o objeto do contrato ern que se verifican úcios, defeitos ou incorreções resultantes da
execuçâo ou de rnateriars ernpregados.

O Íecebimento deÊnitivo será logo após o teÍmino do prazo de observação, mediante tenno
circunstanciâdo âssinado pelas partes.

CI,ÁSULA SEXTA . DoS IT(]RÉSIMOS f, STTPRESSÕES
A CONTRA.TADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiÉes contÍatuais, os

/

supressões que se fizerem necessií,r'ios no furecirnento dos mareriais, objeto con /
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(ünte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao aÉ. 65 § lo da tei
8 666/93.

CLÁUSULA SETIMA. DÂ FTSCALTZAÇÃo
A fiscalização do Contrato s€ná efetuada pelo serüdor: ROBERTO MIRANDA LEITE - CREA ]'4;Ai't6ZSt6
- e CPF: 256.591 ó2ó49, que podenár a qualquer tempo. determinar o que for necessário à regula-ização
da falta do fornecimento observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas dest€
instrumento.

CLÁUSULA OITAVA. DO PAGÀIIENTO
O pagamenlo será çfetuâdo após cada medição e ryÍes€ntação da Nota fiscal e planilha da mediçâo
correspondente aos serviços já executados a Nota Fiscal deve está de}1dme te atestada pelo SetoÍ
Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias contados dâ data do atesto,

PARÁGRAIO PRIMEIRO - Os pagarnentoq seÍâo croditados em norne da CONTRATADA,
rnedimte Íansferênciâ bancaria ern conta corrente da CONTRÂTADA sob o n' 17.8624, Agência
1639-X do Banco Brasil, uma vez satisfeitss as mndi@s eslabelecidas neste Conkato.

PARÁGRÂFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na docunentação fiscal será motivo
de coneção por pete da CONTRATADA e haverá, ern decorrência, suspensii,o do pÍzzo de pagamento
aÍé que o problema seja definitivamente sanado.

PARÁGRAFO TERCETRO - A cadâ pagamorto realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua
regularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Gaantia por Ternpo de Serviço - FGTS.
Tal comprovação seú feita mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem corno,
üurlter conforme artigo 55 inciso )(III da ob,rigação da contralada de manteÍ, durante toda execução do
conEato, em conpatibilidade corn as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habilitaçào e

qualifrcaSo exigidas na licitação.

PARÁGRATO OUARTO. A CONTRÂTANTE NãO pagará juros de mora por atraso no pagamento,

cobrado através de documentos nâo hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou

descurnprimento de condições contrárias.

CLÁU§ULA NONA. DO REAJUSTE
O valor do presente Coltrato só podqá ser resjustado úrrante o prazo de sua vigênci4 se houver
aumento aúorizado pelo govemo Federal.

CLÁUSULA DÍIIMA. DAs oBRIGACÔES DA CONTRÂTANTE
A CONTRATÀNTE obrigar-se-a:
a) Acompmhar e fiscalizar â execuçâo do conEoto;
b) Designar um seryidor da Secrstrria Municipal de Administração que será responsável
pelo acompanhamento e fiscalizaçâo da execução do objeto do presente contmto. Ao s€rvidor
designado, c.ompete entre outras obrigações, verificar a qualidadq inviolabilida.le das embalagens,
estado de cons€rvação e validade dos produtos, anotmdo €xn registro próprio todâ< as ocorrências
relacionadas a execugão do rcntrato determinando o que for necessário a regulaüação das faltas ou
defeitos observados;
c) Fomecer a qualquer ternpo e com o máximo de prestez4 modiante solicitação escrita
da CONTRATADA, informações aücioneis, paÍB dirimiÍ duvidas e orienta-la em todos os casos

omissos;
d) As deçisões e providencias que ultrapassarern as competàrcias, do rspres€ntarúe
devcÍão s€r solioitadas, a scus supcriorcs ern ternpo hábil para adoção rl.s medidas con
e)
8.666t93_

Receber o obj*o do contrato na forma do art. 73, inciso Il, alíneas
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CLAUST-]LA NTRATADÀDÉCTMA PRIMETRÂ .D S OBRIGAC'ÕES DA CO
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessâo ou trânsferência no todo ou em parte.
A CO!{TRATADA obrigar-se-á a:
â) EntÍegff os serviços objeto deste corúato mediante emissâo de Nota de Eurpenho ou Ordem de
Fomesimento e cÍonograma de enaega fomecido pela Secretaria Municipal de Administração, em
estrita observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando a qualidade.

c) Manteí preposto com uruàrcia da Admioistrâção Municipal na locslidade da prestaçâo do senrço
pam ÍepÍesentá-lo na execuçÍio do contrelo e pÍEstar esclarecimentos necessários ao servídor designado
para acompanhar e fiscalizar s exêÇuÉo do fornecimento, e a S€cÍetaria Municipal de Administraçâo,
quando solicitado;
d) Observar o hoúrio do expediente administrativq compreendido entrÊ 08:00 h as 14:00 como sendo o
horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estab€lecido nas clausrías e condi$es do presente contrato e de seus
documvntos integrantes, com observância dos requisitos, ban como da legislação em vigor para perfeita
exêcuçâo do contmlo;
f) Arcar com todas as despesas" exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo pelos
encaÍgos habalhistas, previdenciários, e comerciais Íesultântes da execução do côntrato e oufos
corespoudentes ;

g) Responder pelos danos calsados diretamentc a a& lristração ou a tercsiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do co Íato nâo exclúndo ou reduzindo essa responsabilidade em face da
fiscalização ou acornpanhamerúo efetuado pela Secretaria Municipal de Administação;
h) Reparar, corrigir ou subsütuir, âs suãi expensas, no total ou eÍn parte, o objeto deste conÍato sÍn que

se veriÍicarem vícios, defeitos ou incorÍeções resultantes da execução.

LASULA D IN1.4 UN
O descunpnmento, total ou parcial, por pafle da CONTRATADÀ de qualquer das obrigações ora

estabelecidas, sujoitrá a CONTRATADA as sanções preüstas na ki Federal n' 8.666193, âplicando
nos artigos 8l a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO - O aüaso injustificado no cumprimanto do objeto deste Contrato sujeitará
a CONTRATADA, à mdta de mora con€spondente a 0,3% (três centésimos por cento) ao di4 sobre o

valor do fomecirnento, até o limite de l0olo (dez por cento).

PAR,{GRÂFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterioÍ, a CONTRATANTE
poderá, garanüda a préúa defes4 aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou paÍcial

do ConhâÍo, âs seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de l0 % (dez por cento) sobre o valor do Cotrtalo;
c) Swpensão temponária de paticipaçâo on ticitação e impedimento d€ confratr com a administragão,
por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de iddoneidade para licitar ou c,ontrataÍ com 4 Administração Pública €nquanto
perdurarem os motivos det€rminantes da punição.
e) Às sançõe preüstas nas alíneas'a", *c" e "d" podendo ser aplicadas c-onjuÍtamente com a prevista

na alínea "b".

PARÁGRÂFO TERCEIRO -- Apos a aplicação de qualquer penali.tade será feita comuricagão escrita
à CONTRATADA e publicada no jornal Oficial do Estado, constmdo o firndamento legal, excluídas os

casos de aplicação das penalidades de advertârcias e mr ta de moÍa.

CLÁSULA DÉCTMÂ TER,CERA - DA RESC§ÃO
A inexecução total ou parcial deete contrato snseja a strâ rescisâo, com as conseqüências
previstas em lei.

eas
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Constituern motivos pra a rescisão deste Contrato:
a) - o nâo cuÍnpÍimento de cláusulas contratuais, especificações, proJetos ou prazos;
b) - o cumprimeúo iregular de cláusrlas contratuâis, especificações, projetos e prazos;
c) - a lentidâo do seu curnprimento, levando a CONTRATANTE a cornprovâÍ a impossibilidade da
conclusâo da obr4 do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) - o atr"aso injusificado no inÍcio da obr4 serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fomecimento, sern justa causa e previa comunicação à CONTRATANTE;
f) - a subcontrataçâo total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outÍem, a
sessão ou traruferência total ou parcial, bem corno a fusão, sisão ou incorporaçiio não admiüdas no
editâl e no contratol
g) - o desatendimento das determinaçÕes regulares anmadas pelo servidor a comissão designada pa:a
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como âs Secreta"ia Municipal de Secraaria Mrmicipal de
Administração;
h) - o cornetimento reiterado de faltas na sua execugãq anotadas na forma do § l'do at. 67 desta Lei
Federal no 8 . 666/93 ;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil:
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimeoto da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estruhra da CONTRATADÁ, que
prejudique a execução do coDhato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecim€nto, justificadas e detorminadas
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas
no processo administrativo a que se refeÍ€ o cônúâto;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compÍas, acaretando modificação do valor inicial do
contato alem do limite permitido no § l'do rt. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execuçâo, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo supcrior a 120

(cento e ünte) dias, salvo ern caso de calanidade publica gÍave p€Íturbâção da ordern iaterna ou guem4
ou ainda por repaidas suspensões que totalizem o mesmo pram, independentemente do
pagamento obrigarório de indenizações prelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações
e mobilizações e ouaas pÍevistâs, :§seguado a CONTRATADA, ness€s casos, o direito de opür pela
suspensão do cumprimento dqs obrigações assurnidas até que seja normalizada a situação;
o) - o atasô superior a 90 (noventa) dias dos paganentos dwidos pela CONTRATANE decôrrentes dos
fornecim€ntos já rec€bidos salvo ern caso de calarnidade pública grave perturbação da ordem intema ou
guerr4 assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspemão do cuÍnprimento de suas

obrigações até que seja nonnalizada a situação;

PARÁGRÂF0 PRIMEIRO - os câsos de Íescisão contratual serão formalmente motivados nos autos

do processo, assegurando o conhaditório e a ampla defesa.

PÀRÁGRÂFO SEGUhiDo - A rescisâb deste Conhato podená scr:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Adrninistração nos casos enumerados nas

alíneas 'r' a 'i' desta cláusula:
b) anigrível por acordo entÍe ss partÊs, Íeduzidas a tetmo ao procossô da licitação. desde

que haja conveniênciâ pffa a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos dâ legislação.

CLÁSULA DÉCIMA QUÀRTA - DO RDCEBIMENTO DOS PNODUTOS
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentá ias,

paÍte integrante deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido cooforlne Clársula Decima, sendo

{r) AJÜ

que os serviços que não satisfizerun as condiÉes citadas na proposta e no edital
colocados a disposição da CONTRATÂDA para sereor corrigidos, dentro do prazo
as partes;

sados eserao
entr€
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PARTIGRÂFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser
concedido novo prazo paÍa recêbimento dos servigos rejeitado. Oconendo a rejeição pela 2n veq o
contrato poderá ser rescindido. A CONTRATADA será notificda para regularizar no prazr: miiximo de
15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir nas penalidades prcvistas no Arí 87 da Lei no
8.666D3i

CLÁSULA DÉCtruA QTjINTA - DAs ALTERAÇÕES
Este contalo poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no câso previsto uo art. da Lei n'
8.6ó,6/93.

CLÁUSUI,A DÍTCIMA - DA PTTBLIC,{CÃO
Dentro do yazo de 20 (ünte) dias, contados da sra assinatura, a CONTRÁTANTE providenciará a
publicação em resumo, do presente Contato.

CIÁUSULA SÉTIMA. I» FOR0
O foro da Comarca ae SÃO BERNARDO no Estado do Maruúão, s€.Íá o competente para dirimir
dúvidas ou pendências resultantes deste Contrâto.

E por estaÍEm de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente
instrumento lawado em 3 (rês) úas de igual teor e forura, assinado pela pates e testeÍnuúas abaüo.

sÃO BERNARDO(MA) 20 de agosto de 2020.

J"
CIPAL DE SAOB

\.e*.r*.
ERNARDO
OUSA
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fJ DE JESUS ADES
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CPF:

RG. 233 - SSP/PA
CPF: 4 .25 92-72
CO

ENCIZAENG CTVIL LTDA
CNPJ no 12. 868/0001-87
Jos€ Iauro De Castro MouÍa

CPF no 072.749.123-72
RG n'.141 I 9402000{ GEJSPC{\,iÀ

CONTRÂTADA
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