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tuOt

_EDrrAL pJ rrcrTAçÀo
PREGÂ.O ETETRONTCO NO O5U2O21

CoNTRATO PE No 2022011200512022.
PROCESSO ADiiitiiSTRATiVO No 202 1007 3 i 20Z:r -CpL

CONTRATO DE EMPREITADA
GLOBAT QUE EITRE Sr CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICTPAI DE SÃO
EEDNÂDrrn rllÀ EerÂriê hr|
MARANHÃO E A EMPRESA GERAL
^^.,--^, ,^:-^ -:^...^. ^LUN5TKUçL,E5 I ELNIL/I> LrUA
GETEX,

Por este instrumento DaÍticular, a PREFEITUFÁ MUNICIPA.L DE SÃO
BERNARDO/MA, situada à PÇa Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro - SÃO
EIEDÀ|À Onfr,'MÀ-MÀ ;r'c.riiã n..\ Í-ÀlD'l cnh ,.\ rlo nÃ 1',q ?eO/nnnl-Re nêc}ê âit.!

representada pelo Secretário Gestor, Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, poÊador
ria Céciuia cie icienti«iade na 5 r-2348 e <io CPF no i82.609.i83-i5, a seguir denominacia
CONTRATANTE, e a empTesa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA - GETEX,
CNPJ/MF sob o no 13.022.102/0001-50, sediada em Av. dos Holandeses, Ed. Century
MultiemDresarial, no 14 Sala 106. São Marcos, São Luís-MA. CEP 65071-380. Dor
intermédio de seu representante legal Sr. RAIMUNDO CARVALHO GUIMAúES FILHO,
rrrrrt:rlzrr A> ?t*oira Ao l4anti4a4o no ?Q7Od.ô CCD/FrE o dn Í'Dtr nO naz 7OO E(?-71 :
Pv, Éuv, tv rJt l et

seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos
termos da Lei no iú.520iü2, Decreto na i0.024179 e suixiciiariamente, no que couirer,
as disposições da Lei no 8.666/93, assim como pelas c.láusulas a seguir expressas:

Cláusala tuimcin - IX) OBJETO:
1.1. execução dos serviços de Implantação de pavimentação em vias públicas urbana,

nrr: :Ianáar >c ^/yô.ri{1Áõ. À> Drofaih,r> M,rnirin:l do CÃn AÊDÀl^Dn rM^
Pu,u u.w,'vvr u! r,rv elrrrDliev/r r.k

Lrausura tegurroa - uu t ufiuAmErf tu LEaTAL:
2.1.Este conffato tem como amparo legâl a licitação na modalidâde Pregão Eletrônico
No 051/2021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei no lO.52OlO2, Decreto no
fi.A24!19 e subsidiariamente, no que muber. as dispo§ções dê Lei no 8,666/93 e suas
alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços
>nrmar.I>rl: n:c.-: : infmr:z ó-tô.^nt71|^uPr uJsr,ruuv Pu.!u u ,r rrv:,, ur

Ciáusuia -terceia - DO VÂLOR COÃúiRÁTüÂL:
3.1. Pela execução do objeto ora contratador a Contratante pagará à Contratada o valor
global de R$ 621.823,25 (seiscentos e vinte e um mil oitocentos e vinte e três reais e
vinte e cinco centavos),

&

I CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL
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Cláusuta QsaÊa - DO§ flEC{tR-cA§ FIIVAflCETROS:
4.1.4s despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos
acnorífirnc rnncinna/lnc n^ 

^r.ãftón}.. 
rt:cc!fir;dr rnnfnrmo ahriwn o--rcr:fir:ln a, rv s, !,q,,,L' rrv, üúqi^v =rpEi-i; r-!l:!.v c

demais dota$es gue por ventura se fizerem necessárias, através de ordem de
íornecimento correspondente:
DOTAÇAO: As despesas decorentes da presente licitação correrão por conta dos
TECUTSOS: FEDERAL: MINISTERIO DO DESENVOLUMENTO REGIONAL NO / ANO DA
PROPOSTA: 01323212A20

rE aEÍ n70n r nn-, nnnn_ D^\/tMEÀrT^r^^ nE \/t^c r rDE^ÀrÀc
ll,ÀllLl.l,l\,.rv

339039 - Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica

Cláusala *)da -€:XECUçÁO DOS SERVIçOS
6.1. Os serviços deverão ser iniciados imediatamente após assinatura do Contrato,
6.2, Os serviços serão executados no municíDio de 5ão Bernardo/MA. com
características, qualidades, quantidade e origem, tudo em conformidade com o exigido
hàt^ \a^r\tn^ hE rrEEEc^ r\^ a^À!41 rMtharD z
P!'v vvy. \' v

6.3. A realização dos serviços deverá ocorrer com periodicidade solicitada pela

Contratante;
6.4. Aús verificação da qualidade e quantidade dos objetos e/ou seMços recebidos
provisoriamente, havendo aceitaÉo dos mesmos, da SECRETARIA MUNICIPAL emitírá
o Termo de Recebimento Definitivo.
6.5. Os objetos reprovados no recebimento provisório serão descaftados, devendo a
/./,Alrar5ri ...,h^lirr'í-l,s Àt rtá', /á^i^\ âia. rz'nc-r"rtir,nc raatrelz.e â 

^rrtir 
,â,vJ 

' 'v pr uav \ee.J/ s,eJ ev, 'J!eu!, vvJ, u Pu, r,, us

Notificação, arcando com todos os custos decorrentes. Caso este prazo não seja
oixervacjo, será consicieracia inexecução contratuai.

Cláusula #tima - DO PAGATúENTO:
7.1. O pagamento será efufuado mensalmente, referente aos prcdutos fomecidos, apos
a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o
c;-+^--,{^ c^Â.,.inàl.1^ c^-iil É^ii5^l^ - r^.^caar:rãa âãê a^ti,Iã^- Àl^ôà+;,,ã^ '{^Js!,e, '\.uvr Jee,u,, ,.,çv,u,,!L e uPrrJurruruv rtçysrrruJ vç
Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da

entrega da Nota Fiscai cie iornecimento cios prociutos, cieviciamente atestada peio setor
competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais,
mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva

mm efeitos de Negativa, de Tributcs e Contribuições Federais e Díüda Ativa da União.

-r 'r É .,^.r-,1- ^-^.^----^^+^ - .^-t;,--i^ J^ -^r..-^-- À^ ç^.^- Ai,,^.-- À^ ^-t:^.,trr-/..,. E YUUüUü UÃiii Ui:,ül liui ii,U U i Üüiiaú9.1ú uc Lúeauiivu LJl'rPure\ru

neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de
títuio, sob pena cie apiica$o rjas sanÉes previstas neste instrumento e indenização
pelos danos decorrentes.

7.3. Nenhum pagamento será efefuado ao CONTR,ATADO caso o mesmo se encontr-'em
situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1.

Z
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7.4. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento.

CIáusuIa Oitava- DA RECOMPIOSIçÃO DO EQUILÍBRIo EcoNôMIco.
E?t 

^ 
NaEfoat tift Ftltr7D ritt.

8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do conkato, a Administração poderá
restaireiecer a reiafro pactuada, nos termos cjo art. 65, inciso ii, aiínea cj, cja Lei no
8.666193, mediante comprovação documental e requerimento expÍesso do contratado e
a A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões gue se fizerem necessários para execução dos serviços. objeto
deste contrato, até 25o/o (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato,
ôh ^h.^h,Âh^i1 â^ 1Ê 4Ê Ê lO,{! ! ,,i A a.aAlã2u, !, vJ 5 eivvúrJJ

Ciáusuia iiona - DÂ FÍSIÁLIâüO:
9.1. A fiscalização do Contrato será efetuada por seÍvidor: IZANIEL CUTRIM BOGEA

nacionalidade brasileira, estado civil casado, profissão Técnico em contabilidade
Portador(a) do RG n" 77517097-6 SSP/MA e CPF n"841.870.693-T2designado pela
Secretaria de Administração que poderá a qualquer tempo, determinar o que for
^^^^--4.i^ I .^^,,1-.i--^;^ ,{- f-l+- ,{- ^.,^^,,^ã^ .t^- -^ã,1^Â- ^r.-^^,-^.1^ t.!^* -^*^u , LYq,u, ,rulue \,^rçvwe eerç, ru,,ve,
propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento

Cláusula Dé<íma - DOS DIREfiO§ E RESPONSABILIDADE§ DAS PARÍES:
10.1. Censtituern direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições
avençadas e da Contratada per@ber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
,n 1 ,_^a-+i+,.^'* ÂlàFi^à-X^ê là a^Â1.5+à,1-'r\ri4. vwr rJrrlulr r t vr4 '!,uwç

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

II) executar os seryiços, rigorosamente nas especificaçôes, prazos e

condi$es descritas na Clausula I - DO OBIETO e Anexo I;
III) os serviços deverão ser executados integrelÍnente e constante no caso

de provimento ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que
.^^,,i-it-A^ -^^f^.'*^ ^..1^Â A^ -^^,i-^ A^ --^.1^ -^- rc nnr^tilrdaciçLiuiJaLrluu Lviliviti,i- \riuçilt uL .rll Yr9v vL

da Secretaria municipal.
IV) assumir toclos os custos ou despesas quê se Íizerem necessários para o

adimplernento das obrignções decorrentes dete Contrato;
V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;
W) sujeitar-se à mais ampla fisolização por paÍte da CONTRATANTE,

prestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às
-^^t^---:^^ ^.^-^À^^t^-r \.çrul r luv\rLr Pr vlçu\.r rlL5,

WI) comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força
maior, dentro do prazo cie ü2 (cjois) ciias úteis apos a verificação cio Íato
e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até
O5(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não

serem mnçideradcs:
VIII) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais

A^^^--^^t^^..1- ^.,^^..-i^ .l^ ^.^-^^+^ -^^+.^|^.!lL\-\Jr r r-r rL\-r \rq L^LLu9ur, \r\J Pr r.;Jr-r rLç Lurruql'v,

á
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IX) manter durante toda a execu$o do Contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas;

X) a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela pefeita
ccndi$c dcs ser,,içcs executadcs, inciusive suss quantidaCes e
qualidade, compeündolhe tamLÉm, a dos serviços que não aceitos pela
fiscaiização da Contratante deverão ser trocados;

XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer
acidentes que porventura ocorram na execução dos serviços e o uso
indevido de Datentes e registros.

íít ? /-ancfíttam ^hpi^5^ÃM rlr t^nntratrnfa.I vur rye9úLJ

I) fiscalizar e acompanhar a execuÉo do objeto deste Contrato;
ii) eÍetuar o pagamento conforme estipuiado na Ciáusuia cio Pagamento;
III) designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
IV) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com

a execuSo do Contrato.

Fr1..ô..1- ltÁaia; D>iazi>; 
- 

FaU lD;,fU ElrElÍ?r r Í|tE Líl?, trrElrlllC,

11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada
através de protocoio.

11.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula D*ima Segunda - DA RE§dSÃo DO CONTRÂTO e do vencimento:
, - , , (\ â.^-^â+^ -aat.sla ^-+.r.4 ^- .,i^a. aa l:la ,{^ ê' ', ã-.í^!t' ''ã ^ fi^.{r. -^--3 6^y, rt u rrç v r9vr r re uure

dia 3LlL2l2O22, podendo ser prorrogado, apos manifestação das partes envolvidas,
mecÍiante Termo Aciiüvo, conforme artigo 57, inciso i, cia Lei no 8.666193, e suas
altera$es.
12.1.A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante,
independentemente de interposi$o judícial ou extrajudicial, em conformidade com o
art. 55, inciso IX, da Lei no 8.666/93 e suas altera$es nos casos previstos nos atigos

Ciáusula D&lma -te,reira - EN sÀilçõE§ E PEÜÁLúDÀDE§:
13.1,4 licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo
inídônea, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito nrévio da
cita$o e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura

^r!.,^i^i^-l 
,r^ aÃr't oEt1ÀlÂnt1a1/^r- ^^l^ ^,^'^ ,{^ -}Á nC /^i-^^\ -á^- ^ê^,,-^}^l'iuiilLiiiui UU Jil-Ü c,Éliiliiiilivt i'iú, i.tLiv Piq.e uL .rr-!- vJ \L.rlLv,/ qrrvJ, Lrrr{uurrll,

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabiiitafro perante a própria autoricjacle que apiicou a pena.

13.2.A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso
de susfrensão de licitar, o LICTTANTF deverá ser desrredenciado por igual período, sem
prejuízo das demais cominações legais.
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13.3.No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes
penalidades:

13.3.1. Advertência;
13.3.2. Mult: pcí itrasc a cdde 30 (trinte) dias, nc percentue! de 100á (dcr

por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam
cumpridas Íieimente as condições pactuacias;

13.3.3. Multa, moratoria simples, de O,4o/o (quatro décimos por cento), na
hipotese de atraso no cumprimênto de suas obrigações contratuais,
calculada sobre o valor da fatura.

13.3.4. Suspensão temporária de participa$o em licitação e impedimento de

^^htrãf 
5. 

^^h ^áÉiáiclr5eãa 
*. ^-rí^À^ nãa ar rnaria: r 1 /Jair\yuv F,vr |,rr rvvv I rve JutEr rvr q ê \wrJ/

anos; e
13.3.5. Deciaração de inicioneidacje para iicitar ou contratar com a

Administração Pública.
13.3.6.A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a

incidência cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e
13.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras hiúteses, em caso de
,ai^tiÀA^-i; I^ -i.-a^ hà ^^lF^^à J^ ahiai^ li^iià.|^ ^', -:^^ !'-i-uv veJU(v wJv I ruju

cumulaÉo de inadimplemento de eventuais cotas mensaisl
expressamente previstas, facuitada a defesa prévia do interessado,
no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas
conjuntamente com os itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado,

A^ 1^ I A^a\ :liaa ,',rai-rrv P, u4r/ uL rw \us/

i3,5, Ocorrendo à inexecução cie que trata o item i3.3, reserya-se ao órgão contratante
o direito de optar pela oferta que se apresentar coÍno aquela mais vantajosa, pela ordem
de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação -
CPL, para as providências cabíveis.

t) t 
^ ^^^,,^A- -,{i. ,,{i^-}:-i - ^-^.-^^)^ - '.;^I}^-^ 

Á^ D.^-^ -^t^.i^. ã-^.4 -,,i^i}- À-l.,.v.it rLgurruu u!{qurLra(l,l r(r, vrvrrLrruv q rrrPv!Lr€ uv I t!-9v rLurq JUJçru uJ

mesmas condições estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicaÉo das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva
da Prefeitura Municipal de sAo BERNARDo/MA.

Cláusula Décima Quatta - DO§ CA§O§ OLIISSO§:
^*i^^^^ -^-4^ -*^l,,iA^^ À 1,,-,1- I ^i ^ô in E'rat/at', n^^É^Í^ -ô E ÁEn/nE^J.'i.i.vr L(iJUr iJarir5rvr Juiqv rts5vrrrvvr u ru. uq LLr tt Le.rlwlwlt J. rJv/ vJti

subsidiariamenter no que couber, as disposições da Lei no 8.666/93 e suas altera$es
posteriores, e cjos princípios gerais cie direito.

Cláusula Décima Quinta - DO FORO:
15.1.Fica eleito o foro da Comarca de SÃo BFRNARDO/MA, Fstado do Maranhão, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de
^.,^t^,.^. --i^ ^.i.,it^^i-,{^ ^,.^ -^i^quqrqu\-r eurr v, yr, r r rurr Pr r rlll!,rauv q\rL rr,Ju.

SSO: e00l



lumr,)rccesso:

Rubrioa:

PREFEiTURA runrcrel ot sÀo BERi\ARDo
ESTADo Do MAnexnÃo

PLÂÇÀ BERNÀRDú CúELIIO Dú Ài,iviEIDÀ N" Eô2 - CrinXO - SÃO rrRiiArurülMA
CNPJ: 06. 125.389/0001-8E

ü1

E, por estarem justos e contratados, as Dartes assinam o oresente Contrato,
que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor.

SÃO BE EIRO DE 2020,

o M hrnanças
CARVALHO

CPF no 1 .609.183-15
'r^ ÀtÍE

,^Â, n rÉrurr^.- , "^.\rE KttL L\-,llJl l(Uç\JtrJ I E\.|\l\.fiJ LIUÉt - \rEltr^
CNPI/MF sob o no 13.022.102/0001-50

RAIMUNDO CARVALHO GUIMAúES FILHO
CPF no. O44.799-553-72

CONTRATADA

, L2D


