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DotaÇào OrÇamentária.
02-Poder Executivo
05-Secretaria Municipal de InÊa Estrutura e Serviços Urbanos
15.452-0570.1002.0000 - ConstÍução de Poços e Distribüção de Aguas
44905 1.00 - Obras e Instalações
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PREFEITURA MUNICXPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

. C[{PJ: 06.125.389/q)O1-88I

CESSO ADMINISTRATIVO NA 2018,05,029 _ CPL- PMSB/MA
rato na 2018061500Ê - CPL- PMSB/MA

.|1.

CONTRATO QL]E ENTRE SI FAZEM, DE iiM
tÁDO, A PREFEITI.IRÁ MUNICIPAI DE SÀO
BERNARDO/MA E DO OUTRO LADO A
EMPRESA; PLAMONTEC - PLANEJAVENTO
OBRAS TERRÁPLENAGEM E ENGENHÁRIA
CiIIL LTDA

A PRIFEITTIRA MUNICiPAL DE SÃO BERNARDO, Pessoa Juridica de

'úblico Interno, inscrita no CNPI na 06.125.189/000I-88, com sede na Pça Bemardo Coelho
:da 861 - Centro - SÀO BERNAiÚO, doravante denominada CONTRATANTE, nestc ato,
tada por, pelo Sr. RAIMIINDO NONATO DE CARVALHO CPF: 099.156.113- 34,
: e domiciliado na cidade de Magalhaes de Almeida, no uso de suas arribuiçoes legajs que
:re poderes para celebrar com a empresa: PLAMONTEC - PIÁNEJAMENTO OBRÁS
)IINAGEM E ENGENHARIA CI\/IL LTDA; Inscrita no CNPJ: 41.617.192/000I-67,
:ida Av. dos Holandeses, Na 14 Sala 8lI - Calhau ' Sào Luis/MA, neste ato representada
\dilson Lui= Castelo Branco Rocha do RG: 000000062592-2, SESP/MA, CPF: 125.646.053-
.ente e domiciliado na Rua 04, Q l0 - Na 20 - Coharrac III - Sao LuÍsÀ{A, doravante
ada CONTRATADA, tem entre si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta
r Tomada de Preço na 005/2018, e PROCESSO ADMINISTRATIVO Na 2018.05.029 que se

la Lei n.a 8.666/93, mediante as cláusulas e condiçôes seguintes:

ItA PRIMEIRÁ - DO OBJETO O presente CONTRÁTO tem por base legal o PROCESSO
STRÁTIVO No 2018.05.029 - CPL-PMSB, tendo por objeto para Serviços de construçào
;ra de abastecimento de Água, com perfuraçào, reservatório, e redisrribuiçào nos Povoados
ra e Coqueiro no municÍpio de Sao Bernardo/MÁ. Integram o presente conüato,
Ientemente de transcriçao, o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada Conforme
lr o artigo j5 inciso XI de vinculaçao ao edita] de licitaçào ou termo que a dispensou ou
ao conúte e a proposta do licitante vencedor.

iLA SEGLINDA - DO VALOR

Slobal pela aquisiçao do objeto cotrtraEual é de R$: 1.000.724,87 ( um milhao setecentos c

raEo reais e oitenta e sete centavos), que inclui os rributos, cncargos, frete ou despesas de

Direit,
dc AIr
repres
reside
lhe cc
TERR
estabe
pelo S

20, rer

denon
objeto
regcrá

CúL
ADMI
de Sist
Mamo
indept
precei
inexig

CLALI
O Valc
vinte e

qualqt

CúU

nature:a que incidam sobre o üeto do conBato.

:IA TERCEIRA- DOS RECURSOS FINANCEiROS
DOS TERMOS DE REFERENCIA: As despesas decorrentes da conrrataçào da

rte licitaçào correrão por conta de Recursos Recurso: Federal - FUNDAÇÃO NACIONALpre
DE .tIDE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BER
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88
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VISTO;

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçoes conEaruais, os acréscimos ou
supressôes que se ff=rem necessários no fornecimento dos mateúais, objeto destc conrrato, até
25$6 (vinte e cinco) por cento do valor inicial arualizado do conrrato, em observância ao art. 65 § Io
da t-ei 8.666i91.

CúUSUTÁQUINTA - Do PRAzo DEVIGÊNCIA
O presente conrrato enrrará em ügor na data de sua assinatura e ffndar-se-á no dia 03 de fevereiro
de 2019, podendo ser prorrogado, após manifestaçào das partes envolüdas, mediante Termo
Aditivo, conforme arrigo 57, inciso I, da Lei no 8.666/93, e suas alteraçÕes.

CIÁT]SULA SETTA - DA FISCAIÁZAÇÀO
A fiscalizaçao do Conrrato será eferuada por servidor designado pla Secretaria de Saúde que
poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessiário à regularLaçao da falta do fornecimento
observando, bem como propor a aplicaçao das penalidades preüstas deste instnrmento.

CúITSUTÁSÉnMA - Do PAGAMENTo
O pagamento será eferuado após cada mediçâo e apresentaçao da Nota fiscal e planilha da mediçao
correspondente aos serviçosjá executados a Nota Fiscal dcve está deúdamente atestada pelo Setor
Competente e será efeüvado no prazo de ate j0 (rrinta) dias contados da clata do atesto.

PARÁGRÁFO PRIMEIRo - os pagamenros, serâo credirados em nome da CONTRÁTADA,
mediante transferência bancaria em conta corrente da CONTRÁTADA do Banco CAIXA
ECONOMICA FEDERAL, Agcncia 0764 Conta corrente 2805-2, Operaçâo 003, uma vez
satisfeitas as condiçôres cstabelecidas neste Conrrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omÍssào ocorrida na documentaçào fiscal seÉ
mofivo de correçào por parte da CONTRÁTADA e haveú, em decorrência, suspensào do prazo de
pagamento até que o problema seja deffnitivamente sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamenro realizado, a CONIRATADA deverá comprovar
sua regularizaçào fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS. Tal comprovaçào será feita medíante apresentaçào de Cerddao negariva de debito - CND.
Bem como, marter conforme artigo 55 Ínciso XII da obrigaçao da contratada de manter, durante
toda execuçâo do contrato, em comparibilidade com as obrigaçoes por eles assumidas, todas as

condiçoes de habilitaçao e qualificaçao eÍgidas na licitaçao.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE nào pagaú juros de mora por arraso no pagamenro,
cobrado arravés de documentos nao habil, total ou parcialrnente, bem como por motivo de
pendencia ou descumprimento de condiçôes contúrias.

CúUSUTA OITAVA - Do REAILTSTE
O valor do presente Confrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigêncÍa, se houver
aumento autorizado pelo governo Federal.

CúT]ST]LA NONA - DAS oBRIGAÇÔES DA CoNTRÁTANTE
A CONTRÁTANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a cxecução do confrato;
b) Designar um servidor da Secretiário de Adminisrraçao que será rcsponsável
pelo acompanhamento e fiscalizaçâo da execuçâo do objero do presente contrato.
Áo servidor designado, compete entre outras obrigaçôes, veriffcar a qualidade, ft
inviolabüdade das embalagens, estado de consewaçâo e validade dos produtos
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PREFETTURA MUNTCIPAL DE SÃO BERNA
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88
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anotando em reglsrro próprio todas as ocorrências relacionadas a execuçào do
conrmto determinando o que for necessário a regulari:açào das faltas ou defeitos
obseryados:
c) Fornccer a gualquer tcmpo c com o N{aximo dc presteza, mediantc solicitaçào
escúta da CONTRATADA, informaçôes adicionais, para dirimir duúdas e oúenta'
la em todos os casos omissos,
d) As decisoes c proüdencias que ulrrapassarem as competências, do
representantc deverào ser solicitadas, a scus superiorcs em tempo habil para
adoçao da" mcdidas convcnientcs;
e) Receber o objeto do contrato na Íorma clo art. 71, inciso II, alineas a e b da Lei
8.666/9t.

CIÁITSL]LA DECIIV{Á DAS OBRIGAÇÔES DÁ CONTRATADA
C) presente Contrato nào poderá ser objeto de cessâo ou rransferencia, no todo ou em parte.
A CONTRATÁDA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissào de Nota de
Empenho ou Ordem de Serviços e cronograma de enrrega fomecido pela Secretário
de Ádminisnaçao, em csfrita observância a sua proposta e ao Ancxo \4,
observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Adminisnaçao Municipal na localidade da
prestaçâo do serviço para representá-lo na exccuçâo do contrato e prestar
esclarccimentos necessiírios ao scrvidor designado para acompanhar c fiscalizar a
execuçào do fomecimento, c a Secretário de Adminisrraçao, quando solicitado;
d) Observar o hoúúo do expediente administrativo, compreendido enúe 08:00 h
as 12:00 como sendo o horário adminlsaadvo para tratar sobre o contrato e

sewiços, de segunda a sexta-feira;
e) Cumpúr fielrnente o estabelecido nas clausulas e condiçoes do presente confrato
e de seus documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da
legislaçao em ügor pala perfeita cxecuçào do conÍato;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do conrrato
respondendo pelos encargos rrabalhistas, prcúdencituios, e comerciais resultantcs
da execuçào do contrato e outros coüespondentes;
g) Responder pelos danos causados clfuetaÍnente a administraçào ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçào do conrrato não excluindo ou
rcduándo essa responsabilidade em face da Íiscalizaçao ou acompanhamenro
efetuado pla Secretitio de Adminisrraçào;
h) Reparar, corúgir ou subsrituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto
deste confrato em que se verificarem úcios, defeitos ou incorreçÕes resultantes da
execuçào.

CúSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENÁUDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONfRATADA. de qualquer das obrigaçoes ora
escabelecidas, sujeitará a CONTRÁTADA as sançôes preústas na [-ei Federal n0 8.666i9-],
aplicando nos artigos 81 a 88.

Pllli .:

PARÁGRAFo PRIMERo - o atraso injustúcado no cumprimento
sujeitaú a CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,1% (trê
dia, sobre o valor do fornecimento, ate o limite de I0% (dez por cento).

do objeto deste Contrato
s centésimos por c ento) ao 7/4'
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PARÁGRÁFO SEGUNDO - Além da multa indicada no paúgrafo anredor, a CONTRATANTE
podená, garanrida a prévia defesa, aplicar à CONTRÁTADA, na hipótese de inexecuçào total ou
parcial do Contrato, as seguintes sançôes:

a) Advertência;
b) Multa de I0 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensao temporiiúa de participaçào em licitaçao e imFdimento de
conmtar com a adminisüaçâo, por prazo nao superiol a 02 (dois) anos;
d) Declaraçao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçao
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçao.
e) As sançoes preüstas nas alÍneas 'a", 'c" e 'd" podendo ser aplicadas
conjuntamente com a preústa na alÍnea 'b".

PARIiGRÁFO TERCEIRO - Após a aplicaçao de qualquer penalidadc será feita comunicaçào
escúta à CONTRÁTÁDA e publicada no jornal Oficial do Estado ou DOU, constando o
fundamento legal, excluídas os casos de aplicaçao das penalidades de advertências e multa de mora.

CúSITLA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÀO
A inexecuçào total ou parcial deste conErato enseja a sua rescisào, com as conseqüências
conrratuais e âs preüstas em lei.
Constituem motivos para a rescisào deste Confrato:

a) - o nào cumprimento dc cláusulas conraruais, especificaçÕes, projetos ou
prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especi.ffcaçôes, projetos
e prazos,
c) - a lentidao do seu cumprimento, levando a CONTRÁTÁNTE a comprovar
a impossibilidade da conclusâo da obra, do servÍço ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;
d) - o atraso injustificado no inÍcio da obra, sewiço ou fornecimento;
e) - a paralisaçao do fomecimento, sem justa causa e préúa comuoicaçào à

CONTRATANTEI
l) - a subconrratâçào total ou parcial do seu objeto, a associaçào da
CONfRÁTADA com ouEem, a sessào ou transferência total ou parcial, bem
como a fusào, cisào ou incorporaçào nao admitidas no edital e no conrrato;
g) - o desatendimento das determinaçôes regulares emanadas pelo servidor a
comissào designada para acompanhar e ffscalizar a sua execuçâo, assim como
as Secretaria Municipal de Secretâio de AdministraÇào;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua exccuçào, anotadas na forma do
§ lo do art. 67 desta Lei Federal no 8.666/93;
i) - a decretaçao ou a instauraçào de insolvência civil;
j) - a dissoluçào da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteraçao social ou a modiffcaçao da ffnalidade ou da esrrxrura da
CONTRÁTADA, que prejudique a execuçào do conrratoi
l) - razoes de interesse público, de alta relevâncla e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela nuíxima autoddade da esfera administrativa a

que está subordinado a CONTRATANTE e exaladas no processo
administrafivo a que se refete o contrato;
m) - a supressâo, por parte da CONTRÁTANTE, compras, acarretando
modificaçào do valor inicial do contrato além do limite permitido no § lo do
art. 65 desta lei;
n) - a suspensào de sua execuçào, por ordem escúta da CONTRÁTANTE, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública;

rl
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grave perturbaçào da ordem intema ou guerm, ou ainda por repetidas
suspensôes que totalizem o mesmo preo, independentemente do
pagarnento obrigatório de indenizaçoes pelas sucessivas e conrarualmentc
impreüstas desmobilizaçoes e mobilizaçoes e outras preüstas, assegurado a

CONTRÁTADA, resses casos, o dÍeito de optar pela suspensâo do
cumpúmento das obrigaçÕes assumidas até que seja normalizada a siruaçao;
o) o arraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos deüdos pela
CONTRÁTANE decorrentes dos fomecimentos já recebidos salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbaçào da ordem interna ou guerra,
assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensào do
cumprimento de suas obrigaçoes até que seja normali:ada a situaçào;

PAfuÍGRAFO PRIMEIRO - C)s casos de rescisào contratual serào formalmente motivados nos
autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PÁfu{GRAFO SEGtINDo - A rescisào desre Conrrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escúto da Administraçao nos casos
enumerados nas alÍneas 'a' a 'i' desta cláusula.
b) amigável, por acordo entre írs partes, reduzidas a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislaçao.

CúST}IÁ DÉCIMA TERCEIRÁ - Do RECEBIMENTO DOS PRODI]TOS
Os serviços deverào ser enfregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas
osamentiírias, parte integrante deste.

pARÁGRAFO PRIMEIRO - O objero do conrraro será recebido conforme Cláusula Décima, sendo
que os serviços que nào satisfizerem as condiçoes citadas na proposta e no edital scrào recusados c
colocados a disposiçâo da CONTRATADA, para serem corrigidos, denrro do prazo estabelecidos
entre as partesi

PARÁGRAFO SEGI]NDO - A critério da Prefeirura Municipal de SÀO BERNARDO poderá ser
concedido novo pra:o para recebimento dos serviços §eitado. Ocorrendo a rcjeiçào pela 2a vez, o
conrrato podení ser rescindido. A CONTRATAI)A será notificada para regularLar no pmzo
Maximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco dt incidir nas penalidades preústas no Art. 87 da
Iein" 8.666/91:

CIÍSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERÁÇÔES
Este contrato podeú ser alterado, com as deúdas justi.ffcativas, no caso previsto no art. da Lei n'
8.666/93.

CtÁLTSLiL4 DEC]MA SE.XIA - I)A PLIBUC-ACÂo
Dentro do prazo de 20 (ünte) dias, contados da sua assinarum, a CONTRATANTE providenciará
a publicaçào em resumo, do presente Contrato.

CLÁI1SULA SÉNMA - DO FORO
o foro da Comarca de SÀo BERNARDO no Estado
dtüdas ou pendencias resultantes deste ConEato.

/]

do Maranhao, sení o competrnte para dirimir
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E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente
instrumento lal'rado em 3 (rres) üas dc igual teor e forma, assinado pela partes e testemunhas
abaixo.

sÀo BERNART)O(MA). 15 de junltoj{fu18
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PIÁMONTEC PLANEJAMENTO
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PREFEITIl AL DE SÀO BERNARI)O
Secretário de Adminisoaçào

RAIML'NDO NONATO DE CARVALFO
CONTRÁTÁNTE

Çkú?w, krt"t
OBRÁSTERRAPLENAGEM E EN

LTDA
PJ : 41.617 .1921 OO0l- 67

áÉúuanracrvrr

CPF

Adilson Luiz Castelo Branco Rocha
RG: 000000062592-2
CPF: I25.646.053-20

CONTRATADA

TESTEMIIN}IAS

CPF
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