
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

ATA DE REGISTRO DE PRIÇOS Ns.025/2022.
PREGÃo ELETRôNrco sRP Ne ozs/2022
PR0CESS0 ADMINISTRATIV0 Nq. nq 2022033- CPL-PM-SB-MA
CONTRATO NS 202206033 CPL- PM.SB.MA

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A

PREF'EITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA E DO

OUTRO LADO A EMPRESA: FJ ARAGÂO COSTA

EMPREENDIMENTOS

A PREFEI'IURA MUNICTPAL DE SÀO BERNARDO, Pessoa lurídica de Direito Público Interno, inscrita no

CNI,J nq 06.125.389/0001-88 , com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro, SÀO

tsERNARDO MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada pelo Sr. F'RANCISCO

i)AS CHAGAS CARVALHo, portador da Cédula de Identidade na 572348 e do CPF ne 182.609'183-15,
rcsi(lcr)te e tlomiciliado na cidade de Magalhães de Almeida, n_o uso de suas atribuições legais que lhe

conle|e poderes para celebrar com a empresa: f', ARAGÃo CoSTA EMPREENDIMENToS, CNPI:

13.471.191/0001-11, sediada na Rua da Caema ne 025 - Bairro: Alto Calhau - São Luis - MA, CEP: 65.071-

710, por intermédio de seu representante legal Francisco luscelino Aragào Costa CPF: 266.6A6.533-97,

doravante denominada CONTRATADA, têm entre si iüsto e pactuado, nos termos contidos na proposta

objeto do ?E ne 025/2022, e PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne. 2022033. que se regerá pela Lei n-s

8.666/93, mediante as cláusulas e condiçôes seguintes:

cLÁusuLA PRIMEIRA DO OBJETO O presente CONTRATO tem por base legal o PRoCESS0

ADMINISTRATIV0 Ns 2022033- CPL-PMSB, tendo por objeto Registro de Preço para futuro Fornecimento

de lixeiras, abrigos, bancos de praças para atendimento dâ Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA.

Integram o prêsente contrato, independentemente de transcrição, o edital seus anexos e a Proposta da

Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação ao edital de Iicitâção ou termo que a

dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

Valor total dos lotes RS VÁLOR TOTAL R$ 527.062,58 (Quinhentos e vinte e sete mil, sessenta e dois reais

e cinquenta e oito centavos) que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que

incidanr sobre o ob.ieto do contrato.

MARCA UND QNT V UNT

FJ

ARAGÃO

UND 50 4+5,14 22.257,00

Lixeíras teladas em tela Salvanizada 2x1

com pés tubo 11/ 2, com solda, pintura e

lo omarca.

F'
ARAGÃO

UND 40 893,43 3 5.7 3 8,00

intura e lo omarca

Fl
ARAGÃO

UNT) 2 15.514,84 31.029,64

+ Abrigo para ônibus, com 3,00 metros de r-'J llN t) 7 7 .013,25 49.092,7 5

tl E tlt DTSCRI o

Tambores de lixo com caPacidade de
200 litros, intura, solda e lo otnarca

CONTRATO DE FORNECIMENTO

V TOTAL

3. I

l

1.

Abrigo para moto taxi modelo com

6,00x 2,00 metros em tubo de 2" com

telhado de chapa 20 com banco em

metalon 20x 20 com placa, solda,
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ARAGÃOcomprimento x 2,5 metros de largura,
em metâlon de 80x80 na chapa L6, com

la ca, intura e I o!na

75.81,7,205.054,48F'
ARAGÃO

T]NI)Caixas móveis em chapa 18" com

capacidade de 1.500 L L e com solda,
intura e lo marca.

5

7.726,62 39.437,7 0UND 35FI

ARÁGÂO
6. Bancos para praça de 1,5 metro, com

l\do de 2/L /2 com assento em madeira,
sem encostâ, com pés de em ferro, com

solda, intura e lo o ma rca

726.37 6,401.148,88UNI') 110FJ

ARAGÃO
7 Kit de lixeiras Quadradas destinadâs e

Coletâ Seletivâ, o Kit contém 05 lixeiras,
sendo, uma lixeira Para coleta de
papeis, uma lixeira para coleta de

metais, uma lixeira pâra coleta de

platicos, uma lixeira para coleta de

vidros e uma lixeira para coleta de

matérias orgânicos todas em chapa 18

galvanizada c/tubo de 1" c/solda e

intura, I arca e monta elll

7.889,682 3.94+,84UNDFl
ARACÃO

Surf Abdominal produzido a partir de

turbos industrializadas a vapor e chapa

preta de alta resistência, sob dimensôes

de 3" 1/2,2", l'" 1,4, e 3/16 com

espessuras mínimas de 2,00 mm;

oriíícios blindados em chaPa 14,

tomando - insensível penetração de

água; utilizando eixos maciços e

usinados para rolamentos duplos, com

serviços de soldagem, pintura, aplicação

de logomarca, montagem, instalação

conr chumba mento cm cimento.

SURF ABDOMINAL:I

4.r23,241 4.123,24UND

Fl

ARAGÃO

RcÍ'crente a Prestâção de serviços na

Fabricação de Pressâo de Pernas

produzindo a Partir de turbos

industrializados a vapor e chapa preta

de alta resistência, sob dimensões de 3"

%. 2", 1", 3/s, e 3/16 com espessura

mínimas de 2,00 mm; orificios
tubulares: extremidades superiores,
inferiores e moveis blindados com

chapa 14, tornando-o insensÍvel a

penetraçào de agua; utilizando eixos

maciços e usinados zincado em preto,

com serviços de soldagem, Pintura,

()

il lica ão de lo omarca, monta lÍt

PRESSÃO PERNAS

I
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l0

instalaçâo com chumba mento de

cimento.

1

FI

ARAGÀO
TJND

BARRAS TRIPLAS ASSIMETRICAS,
HORIZONTAL ELEVAÇÃOI

Referente a Prestação de serviços na

fabricação de Barrâs Triplas
assimétricas, Horizonl-al elevaçào'
produzido â partir de tubos
industrializados a vapor e chapa preta
de alta resistência, sob dimensôes 3" Y2,

1," e 3/76 com espessuras mínimas de
2,0O mm; orificios tu bulare$
extremidades superiores blindadas em
chapa 14, tornando-o insensível" a
penetraçâo de agua, com serviços de

soldagens, pintura, aplicação de

Iogomarca montagem, instalaçâo com
cumbamento em cimento.

+.641,601 4.681,60

Fl

ARAGÃO

Referente â prestação de serviços na

Fabricação de Rotação Dupla Diagonal e

Vertical produzido a partir de tubos
industrializados a vapor e chapa preta
de alta resistência, sob dimensões de 3"
1,h., 2'!1, 3/+ e 3/16 com espessuras
mínimas de 2,00 mml orifícios
tuhulares: exl.remidades superiores,
inferiores e moveis blindados em chapa
14, tornando-o insensível a penetração

dr agua; utilizando eixos maciços e

rusinados para rolamentos duplos, com

sclviços de soldagem, Pinturas
aplicaçâo de logomarca, montagem,
instalâção com cumbamenfo ,de
.imento.

11 DIAGONAL EROTAÇÀO DUPLA
VERTICAL:

ESPALDAR 1,95 ALT. X 1,OO LARG:

Espaldar 1,95 Alt. X 1,00 largura
roduzido a artir de tubos

12

Il]2e766;a1"',"'1
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PREFETTURA MUNICTPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: o6.125.389/0001-88

UND 1 2.056,60r.-l

ARAGÃO

industrializados a vapor e chapa preta
de âlta resistência,3' yz,?" 1" r/z e a"
com espessuras mÍnimas de 2,00 mm,
orifícios tubulares: extremidades
superiores e iníeriores blindadas em
chapa 14; tornândo-o insensÍvel a

penetraçâo de agua, com serviços de

soldagem, pintura, aplicaçâo de

logomarca, montagem, instalação com
chumbamento em cimento.

4.13A,25 4.1.38,25UND 1

Fl
ARAGÃO

13 ALONGADOR TRIPLO PARA COSTAS E

ABDOMEN:

Alongador Triplo para costas de

Abdômen produzido a partir de tubos
industrializados a vapor e chapa preta
de alta resistência, sob dimensões de 3"
1/2, 2", L". 3/+,e 3/1.6 com espessuras
nrínimas de 2.00 mm; orifÍcios
tubulares: extremidades superiores,
inferiores e moveis blindados em chapa
14, tornando-o insensível e penetração

de agua, utilizando eixos maciços e

usinados zincado em preto, com

serviços de soldagem, pintura, aplicação
de logomarca, montagem, instalação
com chumba mento de cimento.

12.OO6,+22Fl

ARAGÃO
UNI)

Referente a Prestação de serviços na

Fabricação de Simulador de cavalgada
produzido â partir de tubos
industrializados a vapor a chapa preta
de alta resistência, sob dimensões de 2"
'Yr.2", 1" Y2, Ya e 1-" com espessurâs
rrÍnimas de 2,00mnr; orifícios
tubulares: extremidades superlores,
inferiores e moveis blindados em chapa

14, tornando-o insensível a penetração

de agua; utilizando eixos maciços e

usinados para rolamentos duplos, com
sewiços de soldagem, Pintura,
aplicação de logomarca, montagem,
instalação com chumba mento de

cimento.

1.+I SIN,lULADOR DE CAVALGADA:

I tl
2.0 5 6,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

1.2.006,426.073,22FJ

ARÁCÃo

SIMULADOR DE CAMINHADA

Referente a Prestação de serviços na

fabricação de equipamentos apartir de

tubos industrializados a vapor e chapa
preta de altâ resistência, sob dimensões
de 2" 1/2, 2" e 7" k com espessuras
mínimas de 2,00 mm; orifícios
tubulares: extremidades superiores,
iníeriores moveis blindados em

chapa14, tornando-o insensÍvel a

penetraçào de agua; utilizando eixos
rnaciços e usinados para rolamentos
duplos, com serviços de soldagem,
pintura, aplicação de logomarca,
montagem, instalação com chumba
mento de cimento.

15

9.938,524.969,26UND 2FJ

ARAGÃO

BARRAS PARALELAS COM TRAVE DE

EQUILIBRIO E CADEIRAS PARA

DESCANSO:

Referente a Prestaçâo de serviços na

Fabricação de Barrâs Paralelas com

Trave de equilíbrio e cadeiras de

descanso produzidos a partir de tubos
industrializados a vapor de chapa preta
de alta resistência, sob dimensões de 3"
tr,l" e 3"/16 com espessuras minimas
cle 2,00 mm; orifícios tubulares:
extremidades superiores blindadas em

chapa 14, tornando-o insensível a

peretração de agua, com serviços de

soldagem, pintura aplicaçâo de

logomarca, montagem, instalação com

chumba mento em cimento.

Referente a prestação de serviços na

fabricação de equipamentos a partir de

tubos e chapas preta de alta resistência,
sob dimensões de 3" 1/2, 100x40 e 3/16

ssuras mÍnimas de 2,00 mm;

16

conl es

TRAVA DE EQUILIBRIO
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PREFEÍTURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
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17

oriíícios tubulares: extremidades
superiores laterais blindadas em chapa
14, tornando-o insensível a penetração
a água.

SIMULADOR Dti REMADA SEN'TADA;

Sinulador de remada sentada
produzido a partir de tubos
industrializados a vâpor e chapa preta
de alta resistência, sob dimensões de 2"
Y2, 2",L 'ti,e 1/16 com espessuras
mínimas de 2,00mm orifícios tubulares:
extremidades superiores, inferiores e

moveis blindados em chapa 14,
tornando-o insensÍvel a penetração de
agua, com serviços de soldagem,
pintura aplicação de logomarca,
n)ontagem, instalação com chumba
nrcnto em cimento.

1,0.566,44

ELIPTICO MECANICO (ESQU I)

Referente a prestação de serviço na

fabricação de Elíptico mecânico (Esqui)
produzido a partir de turbos
industrializados a vapor e chapa preta
de alta resistência, sob dimensóes de 2"

Vt, l" th e'l" com espessuras mínimas
de 2,00 mm e tubo 50x30x1,50 mm;

oriíícios tubulares: extremidades
superiores, e inferiores e moveis
blindados em chapa 14, tornando-o
insensível a penetração de agua, com

scrviços de soldagem, pintura aplicação
cle logomarca, montagenl, instalação
conr chumba mento em cimento.

F)

ARAGÂO
UND 2 6.283,23 72.566,46

Retêrente a rcsta ao cle seryl ona

ll
I

I

1B
I

I

I

1el PRANcHA ÂBDoMINAL:
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2t)

21

fabricação de prancha abdominal
produzido a pârtir de turbos
industrializados a vapor e chapa preta
de alta resistência, sob dimensões de 3"
Y2, 1" Yz e 3/76 com espessuras
mínimas de 2,00 mm; esteira em
oblongo de 48x20x1,50mm,
extremidades superiores, e inferiores e

moveis blindados em chapa 14,
tornando-o insensível a penetração de

agua, com serviços de soldagem,
pintura aplicação de logomarca,
montagem, instalação com chumba
mento em cimento.

SURF ABDOMINAL COM PRESSAO DE

PERNAS:

Surf Abdominal com Pressão de pernas
produzidos a partir de tubos
industrializados a vapor de chapa preta
de alta resistência, sob dimensôes de 3"
Vz, 2",7" r/2 e 3"/16 com espessuras
nrÍnimas de 2,00 mm; orifícios
tubulares: extremidades superiorcs
blindadas em chapa 14, tornando-o
insensível a penetração de agua, com
serviços de soldagem, pintura aplicação
de logomarca, montagem, instalação
com chumba mento em cimento.

'2 2.1-84,95 4.369,90Fl

ARAGÂO

IIN I)

12.039,88UND 2 6.079,94F'
ARAGÀO

PUXÁDOR DE COSTAS COM PEITORAL

Puxador de costas com peitoral
produzido em tubos a vapor. Possuem,

ainda, manoplas andtômicas
emborachadas frisadas
antiderrapantes, cubos de rolamento
blindados (rolamentos duplos), placa

de identificação e pintura a pó

eletrostática, com serviços de soldagem,
pintura e aplicação de logomarca,
montâgem, instalação com chumba
mento em cimento.

7.499,84IJND

F'
ARAGÃO

2

I

I

I

1

I
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22

Parque infantil completo com sete

itcns: 01 escorregador, 01 balaço com
03 motoquinhas, 01 gira-gira, 01
balanço com 03cadeirinhas, 0lgangora
e 0l balanço horizontal e 0l passei

aéreo, em tubo de 1' 1/2 em chapa 18em
cantoneira 1/3 8, em metalon 30x20
(rrn) corrente e cahapa 18, com seruiços
cle soldagem, pintura, aplicação de

logomarca, montagem, instâlação com
chu mhâmento em cimento.

VALOR TOTAL R$ 527.062,58 (Quinhentos e vinte e sete mil, sessentá e dois reais e

C II] uentit c oito centavos

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

DoS TERM0S DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão

por conta de Recursos:

ADMINISTRAÇÃO
04.1,22.OO5O.2O72.OOOO . MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

CLÁSULA QUARTA - DOS ACRÉSIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscimos ou supressóes

que se fizercm necessários no fornecimento dos serviços do objeto deste contrato, até 2570 (vinte e cinco)

por cento do valor inicial âtuâlizado do contrato, em observância ao art. 65 § 1o da Lei 8.666/93.

CLÁI]SUI-A QUINTA. DO PRAZO DE VIGENCIA

O prescltc contrato entrârá em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 3 7 /1'2/2022, podendo

ser pror.rogado, após mânifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57,

inciso I, da Lei ne 8.666/93, e suas alterações

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de âdministração: Sr.

Izaniel cutrim Bogéa que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da

falta do fornecimento observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste

instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

4_096,60 8.193,2 0TINt)
FUNÇÀ0: Placa orientativa que
dr.screve o modo de ulilizaçào dos

aparelhos, o alongamento adequado a

ser realizado antes e depois dos

I exercÍcios e diversas outras
inf ormações importantes

INSTRUÇOES DEPLACAS COM

EXERCICIOS:

38.266,402 79.133,20

527 .062,5A

Fl

ARAGÂO

l,l
I

23I PARQUE INFANTIL COM SETE ITENS: 
I

l,r.^" l'-'

I
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O pagarrento será efetuado após apresentaçâo da Nota fiscal correspondente aos serviços adquiridos já a
Nota Fiscal .leve estar devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30
(trinta) dias contados da data do atesto.

PAúGRAFÔ PRIMEIRo - 0s pagamentos, serão creditados em nome dâ CoNTRATADA, mediante

transferência bancaria em conta corrente da CONTRATADA do BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0020-
5 CONTA CORRENTE: 75.878-7 Gerenciada por F I ARAGÃO COSTA, uma vez sâtisfeitas as

condiçôes estabelecidas neste ContratÕ.

pAúGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ôcorrida na documentação fiscal será motivo de

correçâo por parte dâ CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que

o problema seja definitivamente sanado.

PARÁGRAFO T'ERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua

regulârizaçâo fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de serviço - FGTS. Tal

comprovação será feita mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter

con[orme artigo 55 inciso XIII da obrigaçâo da contratada de manter, durante toda execução do contrato,

em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação cxigidas na licitação.

PARÁGRAFO OUAR - A CONl RÁ?AN'I E nào pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado

através de documentos não hábil, total ou párcialmente, bem como por motivo de pendência ou

desuu mprirnento de condições contrárias.

CLAUSULA OITAVA - DO REAIUSTE

O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver

aumento autorizâdo pelo governo Federal.

Õ
'1

A CONTRÁTANTE obrigar-se-á:
a) Aiompanhar e fiscalizar a execução do contrato; (

b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será

responsável pelo acompanhamento e fisca\ização da execução do objeto do presente

contrãto. Ao servidor designado, compete entre oütras obrigações, verificar a qualidade,

inviolabilidade dos serviços prestados, estado de conservação dos serviços a ser

realizados, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução do

contrato determinando o quq for necessário a regulârização das faltaq ou defeitos

observadosi I 
I

c) Fornecer a qualquer tempo e ãàm o Máximo de presteza, mediante. solicitação

eicrip da ç9NTRATADA, informações adicionais, parâ dirimir dúvidas e orienta-la em

todos os casos omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante

dãverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas

convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na fcirma do art 73, inciso ll, alíneas a e b da Lei

8.666/93. I

No

LAD
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em pârte'

A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços obieto deste contrato medilnte emissão de Nota de Empenho ou

Oiaem ae Serviços e cronograma de entrega forriecido pela Secretaria Municipal de

Administração, em estrita observância a sua profosta e ao Anexo Vl, observando a

qualidade.

í
t
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cJ Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestaÇào

do serviço para representá-lo na execução do contrato e prestar esclarecimentos
necessários ao servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços,
e a Secretaria Municipal de Administração, quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as

12:00 como sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de

segunda a sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de

seus documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da.legislação
em vigor para perfeita execução do contrato;
l) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao obieto do contrato
respondendo pelos encargos trabalhistas, Previdenciários, e comerciais resultantes da

execução do contrato e outros correspondentes; ' l

g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade em face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela

Secretaria Municipal de Administraçâo;
h) Reparax corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o obieto deste

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçÔes resultantes da er(ecução.

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTI{ATADA, de qualquer das obrigaçôes ora

estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as. sanções Previstâs na Lei Federal ne 8 666/93, aplicando nos

altigos 81 a 88. :

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA. DA RESCISÂO

A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as

prcvistas elr lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato: , :

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, proietos ou prazos;

b) - o cumprimento irregulàr de cláusulàs contratuais, especificações, projetos e

Prazos;
cJ - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos

estipulados;
d) - o atraso injustificado no ipÍcio da obra, serviço ou forneciraento;

PARÁGRAFO, PRIMERO - O atraso iniustificado no cumprimênto do objeto deste Contrato sujeitará a

CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,370 (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor
do serviços, até o limite de 100/o [dez por centoJ.

PARÁGRAIro SEGUNDO - Além da multa indicadâ no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá,

garantida a prévia defesa, aplicâr à CONTR4TADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato,

as seÊuintes sanções;
a)Advertência;

b) Multa de 10 0/o (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a administração, por prazo não superior a 02 (dois] anos;

d) Declaração de inidoneida'de para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

e) As sanções previstas nas alÍneas "d" podendo ser aplicadas

coDjuntamente com a prevista na alínea "b".

pARÁCRÁFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicâçâo escrita à

CONTRATADA e publicada no jornal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluídas os

casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.
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c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação

do serviço para representá-lo na execução do contrato e prestar esclarecimentos

necessários ao servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços,

e a Secretaria Municipal de Administração, quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente administrativo. compreendido entre 08:00 h as

12:00 como sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de

segunda a sexta-feira;
e) Curiprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condiçôes do presente contrato e de

seus documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação

em vigor para períeita execução do contrato;
l) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao obieto do contrato

iespondendo pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da

execução do contrato e outros correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros,

ã".o.."nt"r de iua culpa ou dolo na execuçào do contrato nâo excluindo ou reduzindo

essa responsabilidade em face da Íiscalização ou acompanhamento efetuado pela

Secretaria M unicipal de Administração;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste

cántràto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução'

CLÁSULA DÉCIMA PRIMETRA . DAS PENALIDADES

0 descumprimento, totâl ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigaçóes ora

estabeleciáas, sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal ne 8.666/93' aplicando nos

artigos B1 a 88.

PARÁGRAFO pRIMERO - 0 atraso injustificado no cumprimento do obieto deste Contrâto sujeitará a

CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,30/o [três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor

clo serviços, até o limite de 10% (dez por cento).

PARÁCRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá,

garantida a próvia defesa, aplicar à c0NTRATADA, na hipÓtese de inexecução total ou parcial do contrato,

as seguintes sançoes:
aJ Advertência;

bl Multa de l0 9o {dez por cento) sobre o valor do Contrato;

cj Suspãnsào temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a adminisração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

dl Declaração de inidóneidade para licitar ou contratar com a Administrâção Pública

enquanto perdurârem os motivos determinantes da punição'

e) As sançôes previstas nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas

conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à

CONTRATADA e publicada no iornal óficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluÍdas os

casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora'

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA. DA RESCISÃO

n l**"*çao totrl ou parcial deste contrato enseia a sua rescisão, com as consequências contratuais e âs

previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especiRcaçôes' projetos ou prazos;

b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações' proietos e

prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento' nos prazos

estiPulados;
d) - o atraso iniustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;



PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPI: 06.125.389/0001-88

e) - a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à

CONTRATANTE:

0 - a subcontratação total ou parcial do seu obieto, a associação da CONTRATADA

com outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou

incorporação não admitidas no edital e no contrato;
gJ - o desatendimento das determinaçÕes regulares emanadas pelo servidor a

comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execuçâo, assim como as

Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1e do

art.67 desta Lei Federal na 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauraçâo de insolvência ôivil;

1) - a dissoluçâo da sociedade ou o falecimento da CONTRATADAj
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da

C0NTRÁTADA, que prejüdique a execução do contrato;
lJ - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, iustificadas
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a Que ésú
subordinado a CONI'RATANTE e exaradas no processo administrativo a que.se

refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação

do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1e do art. 65 desta lei;

n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave

perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensÔes que

totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratuâlmente

imprevistas desmobilizações e mobilizaçôes e outras previstas, assegurado a

CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das

obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

o) j o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela

CONTRATANE decorrentes dos fornecimentos já recebidos salvo em caso de

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a

CONTRATADA o direito de optâr pela suspensão do cumprimento de suas

obrigações até que seja normalizada a situação;

PARÁGRAI.'O pRIMEIRO - 0s casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do

processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUND0 - A rescisâo deste Contrâto poderá ser;

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados

nas alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitaçào'

desde que haia conveniência para a C0NTRATANTE;

,udicialmente, nos termos da legislação'

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma Constante nos anexos planilhas orçamentárias,

parte integrante deste.

pAúGRAFO pRIMEIRO - O objeto do c.ontrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os

serviços que não satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serâo recusados e colocados à

tlisposição da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos enre as partes;

PARÁGRAFo SticuNDO - A critério da preíeitura Municipal de SÃo BERNARDo poderá ser concedido

novo prazo para recebimento dos serviços rejeitado ocorrendo a rejeição pela 2a vez, o contrato poderá

ser rescindido. A C0NTRATADA será notificada para regularizar no prazo Máximo de 15 (quinze) dias

corridos, sob o risco de incid ir nas penalidades previstas no Art 87 da Lei n" 8.666/93;
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CLÁSULA DÉCIMA QUINTA . DAs ALTERAÇoEs
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no art. da Lei no
8.666/93.

CLÁUSULA DECIN4A SEXTA - DA PUBLICACÀo
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados dâ sua assinâtura, a CoNTRATANTE providenciará a
publicação em resumo, do presente Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA. DO F0RO
0 foro da Comarca de SÃ0 BERNARD0 no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou
pendências resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depo is de lido e achado o presente
instrumento lavrado em 3 [três) vias de igual teor e forma, assinado p e testemun abaixoe

Francisco das

sÃ0 BERNARD0(MA), 15 DE NHO DE'2022

o ernardo

Administraç ao
s

Secr-etá

FI ARAGÂO COSTA EMPREENDIMENTOS

CNPJ ne 13.471.191/0001-11
Francisco luscelino Aragão Costa

CPF nq 266.686.533-91
Representante

TESTEMUNHAS:

la CPF:

CPF

tura

2a

,{ONTRATANTE


