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{ PRITFEIT'URitr 1.'!Ll\ICIP:\L l}E SÂO BfR\ÂRDf}, Pessoa Jurídica de Direito Público lnterno. inscrita no
CNPJ n'06.11.Í"-l8ri000l-88, *onr sedü nâ Fça Bernard* Coelho de Almeida 8S3 - Csntrs- São Bertardlr-}4a"
dDü\ante ri*nonrinacla CO\JTR.àTi\Il-l:. neâte ato. representâda por. FRÀ){ClSCO DÂ5 {l!I.\GÂ§
{'.\R\'ÂLtlO. hrasileiro. divorciado. porlâdor do IIC: 572i48 SSP/PI e CFF t" 182.60S.1ü3-15 rcsidente e

dr:nriqiliado na çídade de l,lagalhàes rle AlnreidarltA, no usr: de suas atribuiçires legais que lhe confsre ;xlderss
para celehrar c*m u.*nrc.o. l'ECNlf |ONSTRLI'|OR,4 I-TDA-. Qd 

,l30 
câsâ 3l - [bnjunto Residencial

.liicintl i\ndrarlc Srlr -.lacinta Andrade - Teresina?Pl. inscrita no {lNPi *" 04.717.1601{}001-07.. Íis§1§ âlo
rcprcscntada prla §ra.: Tl('lr{R.{ ('Ris'fll\Á Ât.\'[§ {'ÀVALCANTE. CPF: 0i$.8{}{r.i1.i- 16. R(i:
:.155:.il9iSSl) Pl. domlan{* denomilrada CO§TÊ,ATÂDA. tênr e*1re si justo e pactuado, ros trrmos contidss
rlir proprlstil ob,i*to da TOMAI)Â DE PREq'ü n" ü0-}'2021., e I'ROLES§() ÁDMllils-fÊ,ÀTiv{) hi' ?0J204ü que
i( rcgrrii pela l *i n." 8.666'9i. nlrdiante as eláusulas e condições:eguintes:

{ I.,{t'St l,Â PRli!l§,|ít,t - DO üI}JD'IO (} preser.rte (:O\f'RÁTO tenr por ba;e legal c FROCE:SS$
.{l}1,11\l5"tR,{'Ítl'CI \" 20?2üJ0 -{lt}t--PM§B. tendo p$r obieto a Es*cução dr"r serriçor de (Conclusir*) de unra

rluadra eseclar l:sporliva. cotrerta t; com vestiârio na Unidade liscclar Jusçelino hubischek no povoado lVlanrorana

dç intcresse da rccriltaria de [rduraçãtr de Sao §ernardoi l,lA. . lntegram o presente cíJnttato, i*dependentemcrle iL'
transcriçào. o l,dital seus ani:x{-}s e a Proposta da Contratacia. {-onfrrrme preceiÍuar a artign 55 inçiso XI de

rinculrrçà0 ao edital de licitação í)u term{) que a dispcnsou riu inexigiu, ao convite e a proF.)sta do licitant*
r *ncedr'rr.

('t.ilisl,l,A sl,{;ljt'il}À - REGIi\tÍ. I}L txE(t('ÀO t: PREÇ'0 A otrra será execurada no ícginrs d€

empteitada por preÇ() clohal de rnaterial e mâo rie obra..

P{RÂGR;ff {} PI{lMlllR(} * tJ valor glotral do presents contrat$ e rie R.S: 560.2481,75 { quinhenlas s Ee§$Êntâ

nril dur-entos ü (luaíenta r' oito reais c setenla e cinco centavos). que o ÇONTRÂTâNTE pagará à

('{)\ Í R.Al .1ü.\. já inclusar rodas as despesas referentes à salários. adiciçnais. r:ncar$ls sociais" trabalhislas.

pret.idenciários. tributários e securitrários. uníformes. equipamentos, fiscalização e dernais despesas diretâ§ e

indiretas. f) valor global será lixo e imca.iustável.

{'t.Á1r§t'r.A l'IiB('[lRA - DO§ Rr]{]UR§O§ rlNÀN('Ellros
1)(}§ 'l ERII{}s D}. Rf.}'EnÉXf 't"f: As despe*u dscorenl*s cla confataçào de Írre§e$te licimçâo corr*r&o For
*,rn{rt tlt .
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PREFEITURA MUIIICIPAL DE §ÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CN Pl : 06.125.389/O001-88

O prcserte sontralo enirará enr ligor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 09 dt setembro de 20?Í,
podendo ser pnrrru-uado" após manii-estação das partes envolvidas. n'rediante Termo Âditivo. çonftrrme artigo 57,
inciso l" da Lei no 8.666'9i" e suas aheraçôes

Os pra:rr"rs dos ite*s. atividades ou etapas de cxecução serão definidos pelo cronograma Íisico-linan*eiro
apresentado pela C(}\fEA"i"Àl)Á e aprorado pek': COs*'fRA'f ,.1\l'8, que é parte integrante deste cç:ntrato.

ü prazt': de cnnclusàr:r da obra será de i65 {trezentos e sessentâ e cinco) dias cçnidos, cúntados a panir da data

estahelee ida ercluindo-se o dia do início e incluindo-se rr dia do ven*imento.

0 prazo de entrega será r.: da çorrclusào da otrra. e o tsÍrnc de rçcebimento pnivisório será assinado pelas partes
derllro dB l5 (quinzr) riias da cnmunicação escrita da CON"IRÀ I'ADÂ que deu ciência da conclusâo da obra.

C) prazo de ohsen-açâo será de 90 {nuventa} dias após o recebimento provisório da obra; periodo em que a
COhjTRÂTi\l).4 e cbrigada â írparâr. corrigrir. rsmover. reconstruir ou substituir às suas Êxpensas nç total o* em
parlc- ü ohjettr do contralo en! que se verificanr ticios. defeitos l..ru incorreçôes resultânles da execução ou de
nralcriais rmpr*gados.

Ü recebinrenlo dellnitiru será logo após o término do prazo de observação. mediante tçrrno circunstanciado
assinado pelas pâdes.

('r-.isLt.A er t§'rÂ - Dos ACRÉsrMos E SUPRESSÕES
,i ('O§TRÀT.dD.-I fica obrigada a aceitar. nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que se

fizerem necessários no fornecimento dos materiais. objeto dcste contrato. até l-§olo (vinte e cinco) por centô do
valor inicial atualizado do contrato. em obsen'ância ao an. 65 § l'da Lei E.666i93.

CI"ÁT]STILA IiETl.A . DA FISCAI,tzAÇÃO
A tiscalizaçâo do Contrato será efetuadã pelo servidor: ROBERTO I!ÍIRAI,JDA LEII'E - CREA 1,1077625 l6 - e

CFÍj:25{r.591.ó:6-4q. quepoderáaqualquertempo.determinaroquefornecessárioàregularizaçãodafaltado
tbrnecimento obsen'ando. bem como propor a aplicaçào das penalidades previstas deste instrumento.

{'l..it §LLÂ §[-TtltA - t]o PÂG,.littE5r'()
ü ;ragamento s*rá clctuado após cada nrediçào e apresenlaçâo da Nota fiscal e planilha da nrcdição correspondelte
aús serriços já crecuÍados a Nota Fiscal devc está der idamento ateslada pelo Setor Cornpeleste e será eÍbtivado no

praz-o de ilté 3§ (lrinia) dias contados da data do atssto.

PAnÁÇRAFCI PRlMflH.O Os pagamentos. serân *editados em nome da CON'I'RÁTADA, rneetiante

transferô*cia har:caria e$ §onla soÍrenle da {:OI\TL{TADA sob o n" I $Ç33-.1, ,4gência 4249-8 do Banco Brasil.
r.lÍnil ve:r' satlslritas as condições estatrelecidas nesle Contrato.

P.{RÁt;RAl.(} SEfit l{DO - Qualquer ÊÍrr', ot} r:missâo ocorrida ila documentaçân fiscal será motivo de correçâ*
por pans da { OITÍIÁTÂDÂ c harerà. enr decorrência. suspensâo do prazo dr pagamento atd que t} problemâ
s*ia de*'initivanrentÇ sanado.

l, tn.i{;RÁl{} l'IiECflIlO * A cada pagamento rcalizâdo^ a COI{TRÀTADÂ tirverá corRpr{}vâr sua

rruularizaçâo fiscai c cr-rm ç ["isço l'edera] e {om o }jun«Jo de Carantia por '[ernpo de Seniço - f üTS" Tal

cornpro',ação:,erá tr.ita nrediorrle aprçsentaçào tle Ce*idào negêtiÍa d* detrita - CND. Bem conro, llranter
currlhrntc ar{ico 5-i inciro Slll cla obrigaçâo da contratada de nlâtitsr. duranle tada execução tlo conlrato. em

contpârihilidâ(lc cr.lrn as ohrigações por eles assu*ridas, todas as conriiçôes rle hatrilitaçã* e qnaiifieaçâo *xigidas na

licitaçâo.

PÂRÁ{;RÀF{l"Ot:â8T{} - .{ (tOl\J'R.{TÂNTf nâo pagará jurns de mora por âtmsô n{1 pagíllxrenro. cotrrado

através de docunrentos nâo hábil, total ou p*rciainrente. bem corno por motivo de pendência ou descumprimento de

condições contrárías.

('r.Átrst,LA íltTA\:À - tlo Rr:AJ.tlsT§,
L) valor do presente Contrato só p,oderá ser reajustado durante (') prazo de sua vigência" se houver aumentô

autarizado pelo eoltmo l"cderal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 5ÃO BERNARDO
ESTADO DO MARÂNHÃO

CNPI: 06. 125.389/ 0001-88

t-r,Át'srL{ NoI[A -.qô§ oBnrü.{C0{§ r}À (.o§TR,trÂN'rf,
A {.'O §'l-RÂTÂ§TE obrigar-se-á:
a) A*ornpanhar e Ílsçalizar a execução do contral$;
b) Desiqnar um serlidor da Secretaria li{unicipal de Adrrinistraçâo que será rcsponsárel prlo
acr.rrrpanhanrenlo e fisçalizaçào da execução tlo objeto do presente §oÊtratú. Ao sen'ídor designado. compete intrs
rlulras ührigaçõcs. veriÍicar a qtalidatle. inviolabilidade das ernhalagens. estado de consen,açân ç validade das
pr*dutos. anokndo enr registro própri,r.r todas as ocorências relaçionadas a execução do coÍitrâto deterrninando o
quc tor necessário a regulari;raçâo das Íbltas ou defeitos observadosl
t-") Fornecer a qualquer tenlpô e cont a niá:;imo de prrsteza. n,ediante rolicitaçâo escrita da
{:t}!iT&.,t'[Àt]À, intlrmaçôcs adicionaís, para dirinrir duvirias e eirienta-la em totlos os Çasss onrissos;
d| As decisôcs e pri':videncias que ultrapassarem as competências. do represeniante deverão ser
solicitadas. a seus superiores em ÍeínÍxr háhil para adoçào das rnedidas çcr:venientesl
e ) Receber o objeto do contrâlo *a ti:rma do art. 7-']. inciss ll" alíileas a e tr da Lei 8.666/91.

('r.,ír §r r.Â pqç.lltÂ - pÀs.oBRtüÂc{i[s qÂ co]t"r'RATÁr]{r
{ } 1:pç5çn1ç Co*{râlo não poderá ser objr:tü de cessão ou transl'eróncia. no todo ou em pâÍte.
\ ( ()\.1 R t't,\D.{ obrigar-.;r'-a a:

â ) l:nlrcgal' os se rviços ob.]etç deste Çr)ntrato rnediante ernissâo de Nota de Empenho ou CJrdern de Ftlrnçcinrento
r: ulrrt(ut'rlrllâ ds enlrusa fornecido p';'la Sreretaria 5{unicipal d§ 

"\dminisaraçâo, em csfita ohsenàneia a sua

frlpi)sli1 e ao Àlrxo 1'1. obser"-ando ir qualidarie.

t) \lanter prep)sto cott anuincia da .Àdnrinistraçào \Iunii.'ipal na lixalidade da presiação do scn iço para
r$prescillá-lo na exer;ução dç contrato c prsstar escl"lr*cirxent(}s neçessários ao servidor designado para
acompanltar e Ílscalizar a ex*cuç§o do lirrnecinrento. r â Secretaria hlunicipaÍ de Àdministraçâo. quandcr
soliciÍadc:
d) {}bsen'ar o horário do expediente ndrninistrativo" compreendido erltre tl8:00 h as 14:00 como sendo o horário
arJministratito para trat{rr sobre o contrêto e seniços. de segunda a *exla-feira:
e) {lurnprir fiçlmente <l estabe}ecido nas clausulâs e condiçÕes do presente cÕntrâtfi e de scus documentos
intesra*les. conr obsenância clos requisitos. bem conro da legislaçâo em vigor para perfeita execuçâo do contaro:
f) ;\r*ar com todas as despesas. erigidas por lei. relalivas ao objeto do ccnfrato respondeniio pelos ercargos
trabalhistas. prcvidenciários. e csmerciais resultantes da execuçâo slo contrato e ortros correspondentes:

§) Respr:nder pelos danos eausados diretamente a adminisraçào ôu n terer:iros, decorrentes de sua culpa ou dol* na
cxecução do {:$utrâlo nào excluindo ou redur-indo cssa rerponsabilidade çm façe da fiscalização ou
acompanhamento efetuado pela Secrelaria 1,1 un ic ipal de Adnr i ni*raçâo:
h) fi.eparirr, corrigir ou subsiituir. as suas r;.\pensir.§. no lotal ou err parte. o objeto deste contnâto ern que se
ver"ificarcm vícios, deleitos cu irrcorreções resultâfiles da execução.

(-"r..isl l.,r t)írÇr'rÂ pnrMr"lqtl - paq q[:N.Ar,tpÁpr]s
{ ) rlescutlprimento. total ou parcial. pôr parts da COhTRA'I-ÂDA. de qualquer das obrigações r:ra estabelecidas.
rtricitara ri t"O\'l'RAT Â{},4. as sançôes previstas na Lei Federal n' 8.666/93. aplicando no$ âítigr-}s 8l a 88.

l'.1R,if;ÍfAFO PRII|I'nO O alraso injustiíieatio no cumprimento do objeto desre fonrrarÕ sujeitara a
{" {}NTR,\.|ADA" à nlulta de mora correspondente a $,3ôro (três sentósimos por cento} ao dia, sobre o valcr do
ttx'neçinren{o. até o limite de l0oir {drr por cento).

PÀRÁ{;RÀFO §ECI}I*DO - Alénr da n.rulta indicada no par'ágraÍb anrerior. a CONTRA'IAhYTÍ: poderá.
garanlidü;r prÉvia detesa" aplicar a ( {)\lR,\TAD.\. na hilútesr de iner,r:cuçâo total ou parcial do Contrato. as
scgrrintrs lançtics:
a) ,ldyer"têneia;
tr) llarita de l0 04 (d*z por rentoi sohre o valor do C'ontrato:
c) §uspenrâo temporária de participaçào em licitação e impedimento de c*nttatar com a administração. ;rcr prazo
nâc supcrior a 0? (dois) anosl
d) De*laraçâo de inidoneidade para lieitar ou contrâtar cam a Administraçâo Púbiica enquanto perdurarenr os
r,oti','os rlcterminanles da punição.
r) ..ls sirlçõ*§ prelirtas nas alineas "a""'"c"'e "d" podendo ser apiicadas {:onjunlame$te com a prevista na alír:ea
"b".
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE §ÃO 8ÉRHARDO
ESTADO DCI MÂRANHÃO

CNPI: CI6. 125.389/ 0O01-88

PÀllÂCttAfO TER(-IiIRO - Após a aplicação de qualqrrer pcnalidade será li:ita comunicaçãr'r esçrita à
{:ON'l I{À'IÀDA e puhlicada na jomal 0ficial da Estado, constnndo o fundamento l*gal. excluídas cs r:asos de
aplicaçào <las penalidades de advenências e multa de nrora.

clÁsr,lê. oÉctu,.r sr:çlrf n l - on nrsr:rs.io
A inexecução total ou parcial desre çontüÍo enseja a sua rescisào. i:om as conseqüências *ontratuais e as prelisras
sm l*i.
Crxlstitucnr lmotivos para a rescisão d€ste l'ôntrlrlo:
í1) - o lrào curnprímenlo dr çlâusulas çontraluais. especiíicações. pru.ietos ou pÍazrlsi
b) - o curu[;rirnento iffe{,ular de c}áusulas contraluais. especificações" projetos e prazosi
cl - a lenlidào do seu cumprimenlo. levandr.r a CO\TRÁTA|-I.[: a comprcvar a impossitrilidade da eo*clusâo da
chra" tlo srrr iço ou do tbnrecirne nto. nos prazos eslipulado§:
d ) - ,, atrirw injustificado nr inicio da obra. sen içr:r ou fornruimento;
r') - ir piu:llitrirção do Íirnrecinrento. sem justa causa e prévia comunicaçâo à CONTÊr1TÂNTE;
t) - a sutrçontrataçâo totill tru parcial do seu cbjeto, a associaçâo da CO}\ITRÂTÂDÂ com outreft. a s*ssâo ou
transl'§rcnçia lotal ou parcial. bem çom* a tusão, cisâo cu incorparação não admitidas no edital e flo contraloi
gi - tt dcsatr:ndimento das dcterminações regulares ema?ladas pelo servidor a çomissão designada para aconrpanhar
e Ílscaliral a sua execução" assim como as Secrctaria llunicipal dc Secretaria Municipal de AdministraÇâo;
h)- o con:etimenlo reilerado de faltas nâ suâ e\llcuçã*. anotadas na forma do § I" do ar-t.67 de*a l,ei Írederal no

8.úó6 9jt
i) - a <lecretação ou a institurâçâo de insnlvôncia civil:
j) - a dissolução da sociedade au o f,aleçiment* da CONTRÂTADA:
k) - a aiteração social ou a rnc;di{icação da Íinalidade ou da estÍutura da |ON1IÂ'[ÂDA, qu* prejudique a

execuçâr.r do contrato:
l)- razôes de intçreEre púhlico. <ie alta reler'áncia e amplo conheciniento. justificadas e delerminadas pela rxáxima
autoridade da esfera adniinistratiua a que r'stá subsrdinado a Cü}ITB-4T,4N1'Ê e exaradas n{) pr$cesso
adtlinistratilo a que sc retbre o contrato;
ín) - â suÍlressâo, por partc da CO},'I.R,{1 AN'l'8, compms, a*arretando modificação do valor inicial dc sontrato
alénr do linrite permitido nr: § lu do a*. 65 rJesta lei:
n] - a suspensâo de s*a execução. por ordenr escrita da COIdTRA'I'AI'ITE, por praz:r superior a I20 {cenlo e vintei
dias. salvo em câso de calarrridade pública. rrave perturbaçàc da ordem intema ou gueÍ'ra. oü ainda por repetidas
suspensÕ*s que totalizenr () mesmo prazo" independentemente dcr

pagaurtnt{) obrigatório de indenizações pclas sucessivas e çontralualmente inrprevistas desmobilizaçôes e

ntofrili:açtius e üutrâs prc"-istas, assegurado a t'()l\TRÂTADÂ. nesses casor. o direito de optãr pela suspensão do
currrpriricnhr das obrigaçôi:s assumidas âte quü se.ia normalizada il situação;
ü) - () alrâso superior a 90 {noventa) dias dos pagamentos devidps pela CON]'RATÂNE decorrentes dos
firrnccirnenlos já recehidos $â!vo em çaso de calamidade pública, grave perturbaçâo da ordem intema ou Suera.
r,rss,;gurado a iIONTRAI'Àl),\ t"r direito d* optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações â1e que se.ia

tl{}Ítlrrl i./ildil ir situaçãol

P..lR.i{;R rFO PRll}tEIRü - Os easçs rir rescisâc conrrar$al srrâo formalmenle morivados nos auits do
proccssr). asscgurando o contraqlitôrio e a arupla rlelesa.

PARÁCRÁrO §EÇtlNDO Â rescisão dcsre (lr-xtr*to poderá §er:

a) deterrlrinarla p(lr âto unilatcral e escrito da Adnrinistraçâo nos casos enumerados nas alíneas "a'

ii 'i' d*sta cláusula:
b, amigár,el. por acordo Êfltre a:i partes" reduzidíl$ a tenno nê process$ da licitação. desde quc haja
conr,eniúrrcia para a COlr'í'R,\ I ÀNTE:
judicialnrrtte. nos tenfio§ *la legislação.

cl-Ásr LÂ §ÉcrMÀ T§$c[f Rq- Do R[(:[BrMtrr'iro I]s§ FRODUT0S
Os srrviç,.-rs deverào $§r sntregses confsrnre Cronogra*ra cônstânte nos anexss planilha; orçâmentária§. p*rte
intcgra!rtc ilL'ste.

PÁnÁ{;R,r}-O PRIFIEIR() - O objero do contrâto será n:cetrido conforme Cláusula Décima, sendo que t:s
serviços r;ue não §'âtisí'izdÍr:nr as condiçoes citadas na proposta c no edital setão recusarlos e colocados a disposiçâo
de {l{}li;TRÁTADÀ^ para serem carrigidrs. dentro do prazo estabcleçidos entrÊ às pârtes;

&
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PREFEITURA MUNICIPÂL DE §ÃO BERNARDO
EsTÀDO DO MÂRANHÃO

CNPI: 06.125.389/0O01-88

P.{RÁCBArO SEG{'ltiDü - :\ erirerio da Preftirura ltusicipal de SÃO BERI'iARDO p*derá ser concedido

nolo Frâro para:ecebimenlo dos sr'niços rejeitado. ücorrendo a rejeição pela 2" vez. () contraÍo poderá ser

rescinrjido. .4 {,ONTRAI'ALIA será ni:tificada para regulariz-ar no prazô máximo de l5 (quinze) dias çnrridns. soh

o risco de irrcidir nas penalidades previrlas nn Art. 87 de t,ei no 8.66ó/93;

('r.,ist 1..\ DÉcIl,I.r Qt,ÀRT.{ - t}Â§ ÀLTERAÇ$I§
I:stc eonrrato poderá ser alterado. conr es devidasjustificativas. no ease previsto no arl. da l.ei n" 8"6li6fli.

{-t. i-r. st L..i qúcr}IÂ ot'Isr.{ - §ê Pt'Bl.t{'Àc.to
l)cpt16 dtr prazo de 20 {rinte) dias. cor:tados da sla assinatura, a (IOITRÀTÀI.-T[, providr:nciará a publicaçâo

e§] rüsun1o. do presenle ('o*trât§.

( L.(l §L t-,r sÉctvA §[§T,{ - D{} FoRo
13 fi.lrp da Cem*rca de SÃO BERNÂRDO no F.stado do i\'[aranhâo. senâ o competent€ para dirirnir dúvidas ou

pendrrncias resultantes deste Üontrâto.

E por estarenr ile acordo, depois de lido e achado conforme. foi prÊseüte inslrumento

lavr*lo enr 3 (lrÊs) vias dc iguai teor c lirrma. açsinado peia partes e testerrlunhas abaixo

\{ 7 üF. OLTLBRü llE 2ü21.
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