
l-'í',1 . FOLHA NO
opocEsso

i,JODALIDADE t)P
003
V,q.

PREFETTURA MUt{rcIpAL oe sÃo
EsrADo oo llmsrxÃo

CNPI: 06. 125.389/mOr-88

CONTRATO DE EMPREITADA CLOBAL

PROCESSO ADMINIS'TRATIVO No 202006003 * CPL- PMSB/MÂ
Contrato n" 20?01029001 - CPL- PMSB/I,IA

CONTRATO DE EMPRI.;ITADA CLOBAL
QUE ENTRE SI FÀZEM, DE UM LADO. A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃo
BERNARDO,T\IÍÂ E DO OUTRO LADO A
EMPRESA ENCIZA ENGENHAR1A CIVIL
LTDA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO, Pessoa Jurídica de
Direito Público lntemo, insçrita no CNPJ n'0ó.125.389/000t-88, com sede na Pça Bemardo
Coelho de Almcida 863 * Csntro - Sâo Bemardo - Ma, doravante denominâdâ CONTRATANTE.
neste ato. Íepresentada por, MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA portador do RG: 2330237-
SSP/PA e CPF: 426.251.492:72 residente e domiciliado na ci,lgde de São Bernardoi MÀ. no uso
de suas atribuiçÕes legais que lhe confere poderes para celebru com a empresa: ENCIZA
ENGENHARIÂ CIVIL LTDÁ\ Rua Cel Frederico Filgueiras, no 2ó - Centro - São Luis/MA,
inscrila no CNPJ n' 12.094.868/0001'87.. neste ato representada pelo Sócio Administrador
Senhor: Jose Lauro De Castro Moura" resideÍrte e domiciliado na de São LuislMA. inscrito no
CPF n' 072,749. 123-72, Carteira de ldentidade RG no,l41 19402000{ GEJSPCiMA. doravante
denominada CONTRATADÁ. têm eÍtre si justo e pacnrdo, nos te.mos contidos na proposta
objeto da CONCORRENCIA n'002,Q020, e PROCESSO ÂDMINISTRATIVO N" 20200ó003
que se regetá pela lri n.o 8.666/93, mediânte as cl .rsulas e condi@es seguintes:

CLAUSIILA PRltrtElRA - DO OBTETO O presente CONTRATO tem por base legal o
PROC ESSO ADMINI§TRATIVO N" 20200700ilPLPMS8, tendo por objeto os serviços de

Pavirnenação As{ãltica no município de Sâo Bemado,MA, nas localidadss: Bairro Sol
Nasc€nte: Rua CazsÍniro de Vaz Rua Cazerniro de Cago, Rua Francisco Vaa Rua Joâo Pereira

da Silva" Rua Pmjetada Rua Machado de Assis e Rua Dom Pedro ll.
Baino Cenho: Rua Vitorino !'reire (próximo s pmte metalicâ)
Baino Cajueiro: Rua Pnncipal (recho I). Rua Principal Trecho ll)
SEDE: Rua Mane Garrincha: Rua Joss Nunes Prado, Rua das Naçôes Unidas.

Integram o pres€nte contrato, independenteÍnÊúô de traÍscriçilo, o Edital seus a§gxos e a Proposta

da Contratada. Conforme preceituar o aÍigo 55 inciso XI de vinculação ao edital de licitaçâo ou

terÍno que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitalte vencedor.

cLÁusuLA SEGuNIIA - RDGIME DE EX§CUÇÃO f, PR0ÇO A obra será executada no

regime de empreitarle por preço global de material e mâo de obra, irreajustávcl.

PARÁGRÂFO PRIMEIRO - o valor global do prcsente sonffio ó de R§: 5.528.814.30 ( cinco

mrlhões quinhentos e vinte e oito mil oimcentos e qualorze reais e trinta centavos), que o

CON'IR.'I'I'AN1-Li pagará à CONTRATADA, jâ inclusas todas as despesas referentes à solános.
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adicionais, encargos sociais, trabalhisras, previdenci:fios, nibutários e securit&ios unifqnnes,
equipameutoq firalização e demais despesas diretas e indiretas. O valor global será fixo e

ineajustável.

C]LÁ T-IS I,] LA T [,RCf, IRA . DO§ RIICIIRSoS FINANCEIR(»
DOS TERMOS Df,, Rf,,FERÊNCIÂ: As despesas decorÍefies da sontrâtaçâo da presente
Icitâçâo corerão por conta de Recur$r: êderal CODEVASF -COMPANHIA DE DESENV. DO
VALE DO SAO FRANCISCO, N'l ANO DA PROPOSTA: 0560t92019. CV N'8 474.00/2019

SICONV N'897362t2019 de acc,rdo com o processo de CONCORRÊNCIA no O0Z202O

Dotação Orçarnentrária:
02-Poder Executivo
05-Secraris Municipal de Infra E§Íutura e Serviços Urbanos
I5.451.0780.1007.0000 - PAVTMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
44905 1.00 - Obras e Instalações

C'LÁT]STjI,A QUAR A . GARAN.I.IAS EXTGIDA§ PARA A PLENA Exf,(.tlçÂO DO
CONTRATO - Para a plera execuÉo do pÍeserte contrato a CONTRATADA deveni apresortar
compÍovante de prestação de gaantia de 5o/o (cína por cento) sobre o valor total dos serviços.
observado o prazo de ató 5 (cinco) dix consecutivos, conforme üsposto no art. 56 da Ler federal
l" 8.666/1993, que lhe scrá restituida por ocasião da aceitaçâo de§niriva da obra conforme
observadas as exigências const nt6s llôste conrâtq como a veri8cação da existência de multas
contratuais previstas na Lei 8.666193.

PARÁGRAF0 PRIMI,IRO - Quando omrreÍ€m armentos no valor inisial do contrato. por

aditivos contratuais ou outras razõ€s de acréscimos de valor, a garantia deverá ser compl«nantada
em nroeda corrente. ern cada caso, com 5% (cinco por oento) dos vsloÍss acrescidos.

PARÁGRÂFO sEGtlNDo o CONTRATÀNTE Íeterá tambán 57o (cinco poÍ cento) do valor

de cada fafura como garantia supl«nurtar. Esses valores retidos como garantra serão restituidos

à CONTRATADA por ocasião do recebimento definitivo, após a verificação da existàcia de

multas contúuais previstas na cláusula setima

PARÁGRAFO TERCEIRO No caso de rêscisão do presênte coraato, com base na clánrsula

décima segunda, nilo será <tevolvida qualquer tipo de garantia que será apropriado pelo

CONTRATANT§.

02ófr)

cl,ÁtistjlA QUTNTA , PLA.Z()S
(]ONCT,[ISÀO. DE §NTREGA,
Df,FINITIVO,

DE INICIO, Df, f,,TAPAS D§ LXf,CUÇÃO, DE
DE OBSERVAÇÃO E DE E&CEBIN'ENTO

(J presente contrato ensará on vigor na daa de sua assinatura e findar-se-á no dia 04 de novembro

de 2021. podendo ser prorrogado, apos manifesoçllo dâ§ petes envolvidas' mediante Tetmo
Aditivo, conforme artigo 57, inciso l. da Lei n" 8.óóó/93, e suas altcrações
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os prazos dos itens, atividades ou 6tsp:§ de execução serão deficidos pelo cronograma ffsico-
financeiro apresantado pela CONTRATÀDA e aprovado pelo CONTnATANTE, que é parte
integrante de$e contrato.

o prazo de conclusão da obra sení de 36s (treentos e sessenta e cinco) dias corridos, contados a
p:utir da data esfabelecida excluindo-s:e o dia do início e incluindo.se o dia do vercim€nlo.
o prazo de entrega ssrá o da conclusio da ob,ra, e o termo de recebimento proviúío será assinado
pelas partes deÍrtÍo de l5 (quinze) dias da comunicaçiio escÍits da CONTRATÂDA que deu
ciência da conclusão da obra.

O prazo de obsorvação será de 90 (noventa) dias apos o recebimoto provisorio da obra; período
em que a CONTRÀTADA é obrigada a Íepsrar, corrigir, rernover, reconstruir ou substituir às
suas expenMs no total ou em pãte, o objao do contrato em que se verificam vícios, defeitos ou
incorregões resultantes da exeqrçâo ou de materiais crnpregados.
() recebimerto definitivo será logo após o támino do prazo de observação. mediante tsmo
circunstanciado assinado pelas pates.

CLÁUSTILÀ SETIMA - DA FISCALIZAÇÃO
À fiscalizaçâo do Contraro seni eferuada pelo servidor; ROBERTO MIRANDA LEITE - CREA

14077625 16 - e CPF: 256 591 .62649 que podera a quslqueÍ tempo, determinu o que íor necessário

à regularizaçâo da falta do fomecimento observando, beÍn como proÍ)or a aplicação das

penalidades previstas deste instrumento.

CLAU§UL.{ OITÀVA . IX} PACAMf,,NTO
O pagamanto s€ni efetuado após cada mediçio e apreseÍrtação da Nota fiscal e planilha da

medição correspondente aos serviços já exccuados a Notâ Fiscal deve estiá dcvidernÕnto ate§tada

pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (finta) dias contados dâ dala dÔ ate§to.

PARTIGRAFO PRIMI,IRO - Os pa8ünento§, serâo çreditados ern nome da CONTRATADA,

mediante transÊrência bancaria em conta corÍErte da CONTRATÀDA sob o n' 17.13624'

Agência 1639-X {o Banso Bra§I, urna rez satisfeilas as condições estabelecida§ ne§le ContÍato.

PARÁGRArO §§GUNDO - Qualquor erro ou omissão ocorrida na documentaçâo fiscal sera

motivo de corÍeção por pâÍte da CONTRATADA s havefií! eÍn deconência suspensão do prazo

de pagamento alé que o problerna seja dçfinitivamente sanado.

PARÁGRÂFo TERCEIRO * A cada poganento realizado' a CONTRÂTADA devera

comprovar sua regularização fiscal e com o Fisco Fderal e com o F'undo de Garantia por'l'ernpo

de Serviço - FGTS. Tal comprovaçào será feita mediante apÍescotação de Certidão negativa de

CLÁSULA SEXTA. Do§ ACRÉSIMOS Í sUPITEssÕEs
À CONTRATADA fica obngada a aceitar. nas mesrnas condiçíes contrduais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos materiâi5 objeto deste contrâlo, até

259ô (rinte e cinco) p;r crnto do lalor inrcial atualizado do conrato, em obserrância ao art. 65 §
l" da Lei 8.6ó6193.
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debito - (lND. Bem como. manter conforme aÍtigo 5s inciso XIII da obrigação da contratada de
manter,- duraúte toda execução do contrato, em compatibilidade com Ã obrigaçôes por eles
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaçâo exigidas na licitaçeoi 

'

PARAGRAFO OUÂRTO - A CONTRATANTE não pagani juros de mora por ahaso ,ro
pagamento, cobrado aaaves de documentos nâo habil, total ou parsialmmte, ban como por
motiyo de pendência ou descumprimento de condi@ contrárias.
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CLÁtJ§liLA N0NA - Do REAJI.J§TI,
o valor do preseote conbúo ú podená ser reajustado durante o pram de sra vigênci4 se houvet
aumenÍo âutorizâdo pelo governo Federal.

Ct,ÁUstIt,A DÉCIMA. DÂs oBRIGÀCÔf,§ DA CoNTRATÀNTf,
A CONTRATANTE úriga-se-:íu

^) Acampanhr e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designa um servidor da Secreta.ia Municipal de Adminisaação que seri{
responsável pelo acompanharnento e fiscalizaçâo da execução do ójeto do presente contrato. Ao
sen'idor designado, compete entre outÍas obrigaçôes, verifics a qualidade inviolabilidade das
ernbalagans, estado ds conservação e validade dor prcdutos, motândo ern regisro próprio todas
as ocorrências relacionadas a execuçâo do contrdo daqrninando o que for necessário a
regularização das faitas ou defeitos otrservadosl
c) Fomecer a qualquer teÍnpo e com o Íúximo de presteza, medi«rte solícitação
escrita da CONTRÂTADA, informações adicionaiq para dirimir dúr,idas e oriento-la em todos
os casos omissos;
d) As decisões e povidencias que ulrapassarern as competênciôs, do
Íepresertante deverão ser solicitadas a seus superiores crn tcrnpo hábil para adoção das medidas
con vgÍlienlgs;
e) Receber o objeto do confúo na forma do aÍr. 73, inciso Il, alineas a e b da Lei
8.óó6193.

('LÁt:st LA DÉctMA PRIMEIRA - DAS oBRtGACoES DA C0NTRATADA
O presente ConÍato não @ená ser objeto de c€ssão ou úâÍrsferência no todo ou em paÍte.

Â CONTRÁTADA obrigar-se-á a:
a) Entregr os serviços objeo deste contrato mediante ernissáb de Nots de Empenho ou Ordem
de Fornecimento e cronograma de entrega fomecido pela Secraaria Municipal de Administração,
em estrita observância a sua proposta e ao Ànero VI. observando a qualidade.

c) \{ânteÍ pÍeposto com anuência da AdminisauÉo Municipal na localidade dâ prestação do
serviço para represurtáJo na execuçào do çontrato e prgsta, csclarecimentos necessários ao

senidor designado para acompanhu e fiscslizar a ex€cuçãs do fornecimento, e a Secretaia
Municipal de Â&ninistração, quando solicitado;
d) Obscrvar o honí,rio do expediente administrativo, compreeodido entre 08:00 h as l4:00 como
sendo o horáÍio administÍalivo para tratar sobrç o sonfato s s€rviços, de segunda a sexta-feirai
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus

documentos integrantes, com obs€nância dos rcquisitos. bein como da legislação ern vigq,para
perêita execução do consato;
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f) Arcar com todas as despesas" exigidÀs por lei, relativas ao obj6o do contrato respondendo pelos
encârgos trabalhistas. previdenciririos. e comerciais resultantes da execuÉo do contrato e outros
corresponderrtes;
g) Responder pelos danos causados diretarnente a administraçâo ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execuçâo do con&ato nào excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face
da fiscalizaçâo ou acompanharnento efetuado pela Secretaria Municipa.l de Administação;
h) Reparar. corrigir ou substiluir, .§ suas expênsas, no totâl ou qn paÍe, o objeto deste contraro
ern que se verificar«n vicios, defeitos ou incureções resultântes da ex€cução.

CLÁSULA I) CIMA SE(JT;NDÀ - DAS Pf,NALIDÂDf,S
O deseumprimento, total ou parcial. por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações
ora estabêlecidas, sujeitará a CONTRATADA as sançõcs previstas na Lei Federat no 8.ó66193,
aplicando nos artigos 8l a 88.

PAR{GRÁFO PRIMORo - O aseso injustificarlo no cumprimento do objao desre Conrrato
sujeitaâ a CONTRATADA, à multa de mora corrcspondante a 0,30lo (rês centésimos poÍ csnlo)
ao dia- slbre o valor do ftxnecinisrtü, aié o liuritê de l0yo (dsz tr)Í cent§).

PARÁCRAI0 sEG IINDO - Alân da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRÁTÂNTE
poder.i.i garantida a previa defes4 aplicar à CONTRATADÀ na hipotese de inexecu@ tohl ou
parcial do Contuo. as scgüntes sanÉes:
a) Advertêacia;
b) Multa de l0 o/o (dez por corto)sobre o valoÍ do Conúato:
c) Suspeuúo tempoÍriúa de prticipaçâo ern licitação e impedimento de contratar com a

administraçâo. por prazo niio superior a 02 (dois) anos;
d) Dectara§o de inidonsidade pârâ licita ou contatar com a AdministÍação Pública enqusnto
perduraÍem os motivos detetminantes da puni@.
e) As sânçõcs prcvistas nas alíneas "a", "c- e "d" podando ser 4licadas conjuntarne*te c,om a
prevista na aiinea "b".

PARÁGL{F1o TERCIIRo - Àpos a aplicação de qualquer perT alidade será feita comunicaçâo

escrita à CONTTTATADA e publicada no jomal oficial do E*âdo, constatrdo o fimdsÍne,lto legal,

excluidas os casos de aplicação das penalidades de advertàrçias e multa de mora.

cIÁsuLA pÉcrMA Tr,RCsrRÁ - pA RosclsÃo
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua Íêscisâo, com as consequ&lgia§

conkatuais e as previstas cm lei.
Constituem rnotivos para a rescisâo deste Contrato:
a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais' esp€cificações projetos ou prazos:

b) - o cumprimcnto irregular de clifursulas contr&rai§ cspecificaçôes' projetos e prazos;

c) - a lentidilc do seu cumprimento, levando o CONTR^TANTE a comprovÍu a irnpossibilidade

da conclusão da obra, do serviço ou do fomecimento, nos prazos estipulados:
d) - o arraso injustificado no iúcio da obr4 serriço ou fomecimentoi
e) - a paralisação do ôrnocimento. sem justâ causa e pÍóvia comuoicoçâo à CONTRATANTEI
Í) - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a assôciâçâo da CONTRATADA com ourem.
a sessâo ou Eansferência total ou parsial, bem como a fusão, cisâo ou incorporação nâo adm:itidas

no edital e no mntrâto:
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g) - o desatendimento .las daenninações regulares emaadas pelo servidor a comissào designada
para acompanhr e fiscalizar a sua execução, assim como âs Secr€tariâ Municipal de Secretaria
Municipal de Â&ninisbaçâo;
h) - o couretimento reiterado de Íidtas nâ sua execução, &otadas na forma do § lôdoâÍt.ó?desta
Lei Federal n' 8.ó66/93:
i) - a decretaçâo ou a instauração de inv;lvência ciül;
j) - a dissolugâo da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estsulura da CONTRATADA, que
prgudique a exeução do contrato;
I ) - razões de interesse público. de alta relevfocia e anrplo coúecimento, justificadss e
determinadas pela máxima autoÍidade da esfera dminisrrariva a que está subordinado a
COIiTRATANTE e exaradas no processo arlminisüativo a que se ÍêfeÍe o contrúo;
m) - a supressâo, poÍ pâÍte da CONTRATANTE, compraq acsrrÊterdo modificaçâo do valor
inicial do contrato alán do limite permitido no § lo do art. 65 desta lei;
n) - a suspensâo de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a

I 20 (c€Ílto e vinte) diar salvo eÍn caso de calamidade púlic4 grave perturbação da ordern interna
ou guerra, ou ainda por repctidas suspensões que totalize,m o rne$no prazo, independentanente
do
pagaÍnenro obrigatório de indenizaçôes pelas sucessivrs e cortlxatüâlmenle imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos,

o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigaçôes assumidas áé que seja

normalizâda a situaçãoi
o) - o úaso superior a 90 (novanta) dias dos paganmtos devidos pela CONTRATANE
decorrentes dos fomecimenaos já recebidos saivo em caso de calamidade pública, grave

pemrrbação da ordem ioterna ou guerra assegurado a CONTRÂ'IADA o direito de optaÍ pela

suspensão do cumprimcnto de suas obrigaçõcs alé que sqia normalizada a situaçâo;

PARÁGRAFO PRIMf,,IRO - Os casos de ressisão contratuâl scrão lormahlente motivados nos

autos do proagsso, assegurando o oontraditório c a snpla defem.

PARÁGRAFO SEGUNDO A roscisâo dests ContÍato pod€f,á ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da A&ninistração nos casos elumerados
nas alineas 'e' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordrr entre as partes, reduzidas a teuno no processo da lioitaçÀo,
desde que haja convoriôncia para a I'ONTRATANTE:
judicialmente, nos terÍnos da lqlislação.

CLÁSULA DÉCIMA QUÀRTA. DO RE,CEBIMENTO IX)§ PRODUTOS
Os serviços deverâo ser entreguÇs çonforme Cronograma constântê nos anexo§ planilhas

orçarnentáràs, paíe integmnte deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - o objeto do conüato seni recebido confonne Cláusula Djecima.

sendo que os serviços que não satis§zerem as condições citadas na pÍoposta e no edi1al serão

recusados e colcçados a disposiçâo da CONTRATADA, para saem corrigidos, deltro do prazo

estâbelecidos entre Às paíesl

PARÁGRAFO SBGUNDO - A critério da Prefeirura Municipal de SÀO BERN
ser concedido novo prazo para recebimeoto dos serv-iços r{eitado. Oconendo a pelâ
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vez, o contrato poderá ser rescindido. A CONTRATADA s6ai notificada pca regularizar no prazo
máximo de 15 (quinze) dias conidoq sob o risco de incidir nas penalidades prcvistrs no Aí, t7
da l*i no E.ó66193i

CLÁSIILA D0CIIW{ QI,INTA. DAs ALTERAÇÔES
Este conrato podeú ser alterado, com as deviíi4(jusfificativag no caso prcvisto no art. da Lei n'
8.ó66/9i.

CLÁUSTILA DÉCIMA s§XTA - DA PI"IBLICACÃO
Dento do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatuÍa, a CONTRÀTAIITE
providenciani a publicaçâo em resumo, do presente Contrato.

CLÁUST]LA SÉTIMÀ - Do Í1oRo
O foro da Comarça de SÃO BERNARDO no Estado do Ma"anhâo, será o competente paa dirimir
dúvidas ou pendàcias resultootes deste Cootrâto.

E por estaÍcÍn dc acordo, depois de lido e rchdo conforme, foi o preseÍte
ins8umento lavrado em 3 (tês) vias de igual twr e forma, assinado pelas partes e testeÍnunhas
abaixo.

SÃO BERNARDqMA) 04 DE NOVEMBRO DE 2O2O
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PREFEIru CIPAL DE SÃO BERNARDO
MAN DE JESUS SILVA DE SOUSA

RG: 2330217- §SP/PA
CPI: 426
CONT E

ENCIZA EN AC I- I,TDA
CN PJn.12 l -87

Jose Lauro Castro Moura
CPF n'072.749.1?3-72

RG n".14l l%02ffi0-0 GEJSPCA,íA
CONTRATADA
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