
PM - FOLHA NO

PROC

MODA

VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARAÍ{HAO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA No 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125,389/0001-88

PREGÃO ELETRÔNICO No oo8/eozr

CONTRATO PE No 2o21o415oo5 lzozt.
PROCESSO ADMINISTRATM No zoztooo13/zozr-CPl,

coNTRA'rO DE PRESTAÇÃO DE SERI/IÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, E,STADO
DO MARANHÃO E A EMPRESA: PADRÃO
OBRAS DE URBANIZAÇÃO E PROJETOS EIRELI.

Por este instrumento particular, a Prefeitura Municipal, localizada na Praça Bernardo
Coelho de Almeida, inscrita no CNPJ sob o no. o6.125.389/ooor-88, representado neste ato pelo
gestor responsável FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portador da Cédula de Identidade no
572348 e do CPF no r82.6o9.r83-t5, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa: PADRÃO
OBRAS DE URBANIZAÇÃO E PROJETOS EIRELI, CNPJ No 2o.735.865/ooor-o3, sediada no
Conjunto Caminho da Alvorada - Quadra Lz - Casa 13 - Parnaíba (Pi), neste ato representada pelo
Ozias Barbosa Furtado Filho - CPF. gzo.74o.z63-15 Eng. Ciül - CREA 6o168372-z Titular
Administrador e Responsável Técnica seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar
o presente Contrato, nos termos da l,ei no ro.5zofoz, subsidiariamente, no que couber, as
disposi@es da lei no 8.666/gg, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

Cláttsula Prbneira - DO OBJETO:
1.1. O presente contrato tem de pôr objeto a execu@o dos Serviços de Reforma de prédio para
adaptaÉo como centro administrativo (Antigo Instituto Cônego Nestor) e reforma de prédio para
adapta@o como mercado municipal (antigo u.e. Nilza coelho lima) de interesse da Prefeitura
Municipal de São Bernardo/Ma.

Cláusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL:
2.r. Este contrato tem como amparo legal a licita@o na modalidade Pregão Eletrônico no oo8/zozr
e rege-se pelas disposições expressas na [.ei no 7o.S2olo2, subsidiariamente, no que couber, as
disposições da [,ei no 8.666199 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A
proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Clâusula Terceíra - DO VALOR CONTRATUAL:
3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$
centro administrativo: R$: t97,ooo,oo (cento e noventa e sete mil reais)
mercado municipal R$: r98.o6q,77 (cento e noventa e oito mil sessenta e quatro reais e setenta e

sete centavos). conforme descrição dos serviços abaixo:

Cláusula Quarta - DOS RECUR,SOS -FINÁ TCEIRO,S.'

4.r. As despesas decorrentes da presente licita$o correrão por conta dos recursos específicos
consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que por
ventura se fizerem necessárias, através de ordem de serviços correspondente:

L
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lrt2o.6os.o6so.ror7.oooo - CONST. AMPL. E REF. DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO
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B.3.9o.B9.oo - Outros Ser-viços De Terceiros - Pessoa Jurídica
15.4S2.o82o.1o04.oooo - CONST. AMPL. E REF. DE PREDIOS pUBLICOS

B.B.9o.g9.oo - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juúdica

Clâusula Quints - DA WNGÊ,NCIA:
5.r. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá ügência de 12 meses.

CIáusuIo Sexto - DOS SERWÇOS E D<ECUÇÃO:
6.r. Os serviços der.erão ser executados, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no
Termo de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará
recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-
se a substituir os serviços que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções
cabíveis.

6.2. Os serviços deverão ser executados integralmente e de forma ininterrupta.

6.3. Os serviços deverão ser executados no local indicado em cada Termo de Referência, no horário
das o8:ooh (oito horas) às rz:ooh (doze horas).

Clâusula Séürna - DO PAGAMENTO :
7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos serviços executados, após a
comprova$o de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de
Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o
FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de execu@o dos
serviços, deüdamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com
os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta
Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contúbuições Federais e Díúda Ativa da União.

7.2. É vedada expressamente a realiza$o de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital,
em especial a cobranqa bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de
aplica@o das sanções preústas neste instrumento e indeniza$o pelos danos decorrentes.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação
irregular perante a Seguridade Social e Túbutos Federais, conforme item 7.r.

7.4. As Notas Fiscais deverão ür acompanhadas da respectiva ordem de sen'iços.

DOCONTRATO:
8.r. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administra@o poderá
restabelecer a rela$o pactuada, nos termos do art.65, inciso II, alinea d, da Lei no 8.6661%,
mediante comprova@o documental e requerimento expresso do contratado.

CIánsuIa Non a - DA F'ISCALIZAÇÃO:
9.1. A contratante designa o senhor ROBERTO MIRANDA LEITE , CP$,A 14o7762516 - e CPF:
256.591.626-49, para a fun$o de fiscal do contrato para exigir o fiel cumprimento do contrato e a
qualidade nos bens ou serviços entregues, com base no termo de referência e nas cláusulas
estabelecidas no contrato.

ISTO

Cláusula Décima - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

I
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10.1. Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e
da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
1o.2. Constituem obrigações da Contratada:

I) executar os serviços às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presente
contrato;

II) executar os serviços, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas
na Clausula I - DO OBJETO e Anexo I;

III) os serviços deverão ser executados integralmente e constante no caso de proümento
ininterruptamente, no caso de manuten@o sempre que requisitado conforme ordem
de serviço de acordo com as necessidades da Secretaria municipal.

IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento
das obrigações decorrentes deste Contrato;

\D Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;
VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalizaSo por parte da CONTRATANTE, prestando todos

os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso
ocorram;

VII) comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro
do prazo de oz (dois) dias úteis após a verificaSo do fato e apresentar os documentos
para a respectiva aprova@o, em até o5(cinco) dias consecutivos, a partir de sua
ocorrência, sob pena de não serem considerados;

WII) atender aos encargos trabalhistas, preüdenciários, fiscais e comerciais decorrentes
da execuSo do presente contrato;

IX) manter durante toda a execuSo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas;

X) a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição
dos serviços executados, inclusive suas quantidades e qualidade, competindoJhe
também, a dos serviços que não aceitos pela fiscalizaSo da Contratante deverão ser
trocados;

XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que
porventura ocorram na execu$o dos serviços e o uso indeüdo de patentes e registros.

1o.3. Constituem obrigações da Contratante:
I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
III) designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
11,) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execu@o

do Contrato.

Clãusula Décbna Prtneira - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:
11.r. A Uocâ eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de
protocolo.

u.2. Nenhuma outra forma será considerada como prola de entrega de documentos.

Cláusula Décítna Segundo - DA tr.ESCISÃO DO CONTRA'IO:

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMETDA No 862 - CEI{TRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

il,



PM . FOLHA NO 4
PROCESSO

M

PREFEITURA MUNTCIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

ISr0
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rz.r. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente
de interposi$o judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei no
8.666/q e suas alterações nos casos preüstos nos artigos 7 e 78 da referida lei.

Cláu.sula Décima Terceiro - DÁ,s SÁNÇÕ,ES E PENALIDADES:
r3,r. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar
ou ftaudar na execu@o do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declara$o falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio -da citação e da ampla defesa, ficará impedida de
licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de SÃO ngRNeROO, pelo prazo de até o5 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promoüda a reabilitaÉo
perante a própria autoridade que aplicou a pena.

13.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de
suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das
demais cominações legais.

19.8. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:
r3.3.r. Advertência;
13.3.2. Multa por atraso a cada 3o (trinta) dias, no percentual de ro% (dez por cento),

calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as

condições pactuadas;
13.3.3. Multa, moratória simples, de o,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de

atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor
da fatura.

13.3.4. Suspensão temporária de participa@o em licita@o e impedimento de contratar
com Administração por período não superior a z (dois) anos; e

13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra$o
Pública.

13.3.6. A aplica@o da san@o preústa no item r3.3.r, não prejudica a incidência
cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem
prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do
objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas
mensais, expressamente preüstas, facultada a defesa prévia do interessado, no
prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.4. As sanções preüstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com
os itens 13.3.2 e 13.g.3, facultada a defesa préúa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.S. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de

optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação,
cómunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licita$o - CPL, para as proüdências
cabíveis.

13.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita às mesmas
condições estabelecidas neste Edital.

r3.7. A aplica$o das penalidades preüstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura
Municipal de São Bernardo/MA

tu
Clâusuls DêcfinaQuo:rta - DOS CÁ§O,S OMLS.SOS.'

?
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PREFEITURA MUilICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARAilHAO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ATMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06,125.389/0001-88

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de SÃO BERNARDO, Estado do Maraúão, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas da interpretaSo deste contrato com exclusão de qualquer ouüo, por
mais priülegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes o presente contrato, que foi
impresso em 03 (três) úas de igual
legais e juúdicos efeitos.

PADRAO OB DE

teor, na presenqâ para que surtam seus

(MÀ), tS De Abril De 2021.
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Ozias Barbosa Furtado Filho

CPF. 32o.74o.263-ts
Contratada

SÃO BERN
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