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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRÂçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO . SÃO BER,NARDO/MA
CÍ{PJ: 06.125.389/OOO1-88

(:ONTRATO PF NP O 14/'2022.
PROCESSO AD]ITINISTRATIIlO NO2O22O43 - CPL
CONTRATO: 20220822001

CONTRATO QUE ENI-RE SI FAZEM, DE
UM IÁDO, A PREFEIruRA MUNICIPAL
NF SÀO EERNARDO/MA, ATRAVES DA
SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÀO E DO
O LlTRO LA DO A EMPT?ESI: D J C AL\ÍEIDA
EIRELI , \IE.

A PREFEITURA i\íUNICIPAL DE S.ÀO BERNARDO/N.IA, AT&AVES DA SECRETÁRIA
DE .\D\tlNIsTR,\ÇÁo DE sÁO BERNARDo. inscrita nt.r CNPJ sob o 06.125.189/0001-88, com sede na

Rua Pça Bemardrr Coclho dc ,{mcida Ccntro - Sao Bernardo/MA. a s:guir denominada
CO,I-TRATÀNTE. c â emprcsa: DJ C ALMEIDA EIRELI ' ME, inscrita no CNPJ n§ 07.892.119/0001 6i,
cstabelecida na Rua Concgol Ncstor no 257-A Centro sào Bemardo - MA, por intermédio de scu

rcprcsentante legal, o Sr. DANIEL ]oSÉ coELHo ALI!íEID,{, ponador (a) da Cartcira dc ldentidade no

t7876191'l SSP/\'ÍA e do CPF no 617.1-t7.tll 72 a seguir dcnominada CONTRATADA. acordam c justam
firmar o presente Contrato. nos tcrmos da Lei n0 10.j20/02. Decreto n0 10.024/19 e subsidiariamente, no

que couber. as disposiçôes da Lei n§ 8.666,/91. assim como pelas cláusulas a seguir cxprcssas:

CláusulaPimein DOOBJETO:
Lt. Objcto a Empreitada por Prcço Global, para a Contrataçio de cmpresa para execuçáo dos seniços

dc rccuper.rçio dc cstrada vicinal no municipio dc Sào Bernardo/MA.

Cláusula Segunda - DO FUNDAMENTO IÍGAL
l.l. Estc contrato tcm como ampartr legal a Iicitaçào na modalidade Pregào Eletrônico n0 034/2022 c regc'
sc prlas disposicrics cxprcssas na Lci no 10.520/02, Dccreto no 10.024/19 e subsidiariamcntc, no que

coul.cr, ls disptrsiçircs da Lci no 8.666/91 c suas alteraçócs [x)stcriorcs e pelos preccitos de dircito público.

A propr'rsta de preçtrs lprcstntadu prssl it intcgrar estc contrato.

Cláusula Tercein - DO VÁLOR CONTRATUAL:
l.l. Pcla cxecução d,r objct.r ora c()ntntÀdo, r Ctrnttatrntc pagará à Contratada o valor global dc RS

478.170,53 (Quatroccntos e Setenta e Oito Mil Cento e Setenta reais e Cinquenta e Três centavos).

conformc descúçào dos scn'iços abaixo:

ITEM cÓDrco oEsc
RrçÃo

FOr{ÍE UNIDADE QÍD
vÂLoR uxlÍÁRro Rt PREÇO

TOTAL
R§

SEM BDt BDI COIT BDI

1.6.2 080439
3

Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0'
- areia e brita comeaciais - alas esconsas

S CRO
NOVO

4,00 2.018.67 527 68 2.546.35 10 185.40

163 080414
9

Corpo de BDTC D = 1,00 m CA1 - areia,
brita e pedra de máo comerciais

SICRO
NOVO

600 1.226,16 320.51 1546.67 9.280 02

164 0a0441
7

Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidadê 0'
- areia e brila comerciais - alas esconsas

SlCRO
NOVO

2.OO 2.833.43 740,65 3.574.08 7 '148.16

16.5 080439
3

Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidâde 0'
- areia e brita comerciaas - alas êsconsas

SICRO
NOVO

UN 200 2 018,67 527.68 2 546,35 5.092.70

1-7 RECUPERAÇÀO DE ÁREAS OEGRAOADAS 9.570,01

SBOO5 REPARAÇÃO DE DANOS FISICOS AO
I\4EIO AMBIENTE

t\4' 15.190
,50

050 0.13 063 9.570 01171

CONTRÁTO DE SER\

lo.o"",o
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PR,EFEITURA MUNICIPAL DE S,IO BERNARDO
ESTADO DO MARÂNHÃO

PRÂçÂ BER,NARDO COELHO DE ALTIEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/OOO1-84

Íoral: 178,170,53 QuatÍocontos e SotoÍúa e Oito tlil Cento e Ssterta Ísais q Clnquonta e Trê3 centavG

Cláusula Quana - DOS RECLTRSOS FINANCEIROS:
4.1. As dcspesas dccorrcntcs da prcsenre Iicitaçào correrão por conta dos tecursos: REcURso MDR

PROPOSTA 055160/2021 CONÍRAÍO oE REPAS5E g25lg7I2O2L1MDR CAlxA. especiÍicos consignadosr-no
orçamento. classilicada confclrmc irbalro cspecificado e dcmais doraçÕes que por lenturl sc lrzcícm
nclcssiirixs, irtrir\'ós dc trrdcm dc fornccimento correspondcnte:

DOTAÇAO:
IJ.+J2,0780.1I)O3.OOOO NlANUTENÇÀo DE VIAS URBANA E ESTRADA VICINAL
3.3.9t1.19.00 - Ourros Scn,iços Dc Tcrcciros' Pcssoa Juridica

Cláusula Sexra - DO FORNECIMENTO E LOCAI DA ENTREGA:
6.1. ()s scniços dcvcrào sclcntrcgucs, na qualidadc. quantidade e periodicidade especificadas no Terrdo
de Rc[crôncia - Ancxo I dcstc Edital. scndo quc a inobservância destas condiçoes implicará recusa lsem

. quc caiba qualqucr ripo dc rcclamação por partc da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir Os

scrviços quc poncnrura nào atcndam às qspccificaçÕes, sob pcna das sançôes cabíveis.

6.2. Os scniços tlcvcrào scr cxccutados intcgralmente e dc forma ininterrupta.

6.1. Os scniços dcverão scr cntrcgues no local indicado em cada Termo de RefeÉncia, no horário das

08:00h (oito horas) às l2:00h (dozc horas).

Cláusula Sétima - DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamcnto scrá cfctuado mcnsalmente, referentc a,rs seniços executados, após a comprovaçào de

quc i cmpresa contratada cstá cm dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social,

mcdiantc a aprcscntaçào das Certidoes Ncgatilas de Débitos como o INSS e o FGTS, no Prazo não

supcriLrr r 30 (trinta) dias, contados da cntrega da Nota Fiscal de fornecimento dos sen'iços, deüdamente

ltcstad'r pclo sctor compctcntc. Scrá vcrificada também sua regularidade com os Túbutos Federais'

mcdianrc aprcsctrtrÇi(r dx Ccrtidào Conjunta Negativa. ou Certidào Conjunta Positiva com efeitos de

Ncgetive. dc Tributos c Contribuiçôes Fcderais e Dirida Ativa da Uúao.

i.2. E vedada expressamcntc a realizaçào de cobrança de forma diversa da estipulada neste Ediral, em

cspccial a cobrança bancáúa. mcdiantc bolcto ou mesmo o protesto de tÍrulo, sob pena dc aplicaçào das

sanÇôes preüstas neste instrumento e indenizaçào pelos danos decorrentes.

7.1. Nenhum pagamcnro será cfctuado ao CONTR,{TADO caso o mesmo se enconEe em situaçào

irrcgular perante a Scguridadc Social c Tributos Federais, conforme item 7.1.

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

cláusula oitaw- DA REC1MPOSTÁO DO EQUILÍBRIO ECONOMTCO-FINANCEIRO DO
CONTRATO:
g.l. ocorrcndo descquilibrio cconômico-financcirc do contraro, a Administraçáo poderá restabelecer a

relLrçào pacruada, nos tcrmos do art.65. inciso II, alinea d, da Lei no 8.666/93. mediante comProvaçàô

documcntal c rcqucrimcnto cxprcsso do contratado.

Cláusula Noaa - DA FISCALIZAÇAO:
9.1. ContratanE indicará o scn'idor: IZANIEL CUTRIM BOGEA Portado(a) do RG no 77517097-6

SSP/MA e CPF n"841 .870.693-72 dc scu prcposto para cxercer as ati\ddades de fiscalizaçao dos serviços

rcccbidos.

Chusuh DL'cinn - D()S l'rlRI:ITOS E RISPONSABII IDADES DAS PARTES:
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PREFETTURA MUNTCIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO A62 - CENTRO - SÂO BERNARDO/MA
CNPI: 06.125.389/OOO1-88

10.1. Constituem direitos dc a Contrarante receber o objcto dcste Contrato nas condiçoes avençadas e da
Conrratada pcrceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
10.2. Constituem obrigaçôes da Contratada:

I) cxecutar trs senÍços às suas expensas. no local indicado na cláusula sexh do presente
contratoi

ll) cxccutar os sen.iÇos, rigorosamcntc nas cspecificações, prazos c condiçÕes descritas na

Clausula I DO OBJETO e Anexo I;
tll) Os scn,iços devcrào scr fornccidos intcgralmenre e constantc no caso dc Pro\ímento

inintcrruptamelte, no caso de manutcnçào sempre que requisitado conforme ordem de

produtos de acordo com as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino.

IV) assumir todos os custos ou despcsas que se fÊerem necessários para o adimplemento
das obúgaçoes decorrentes deste Contrrto:

\r) Não transfcrir, total ou parcialmcntc, tt objetrr deste Contrato;
\/t) sujcitar sc à mais ampla fiscalizaçào por pane da CONTRATANTE, Prestando todos os

esclarccimcntos solicitados a c atcndtndo às reclamaçÕes procedcntcs, caso ocorram;
Vll)comunicar à CONTRÀTANTE os cvcntuais casos fortuitos ou de força maior, dentro

do prazo de 02 (dois) dias útcis após a vcrificaçào do fato c aprcsentar os documentos
para r rcspectiva aprovaçâo, cm ató o5(cinco) dias consccutivos, a partir de sua

ocorr[ncia, sob Pcna de não serem considcrados;
\rlll)atcndcr aos cncargos trabalhistas, prcvidenciários, fiscais e comcrciais decorrentes da

exccuçào do presente contnto;
IX)mantcr durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obúgaçÕes

assumidas:
X)a Contratada responderá, de mancira absoluta e inescusável, pela pcrfeita condiçao dos

scniços cxecutados, inclusive suas quantidades e qualidade, comPctindo-lhe também. a

dos seniços que nào aceitos pcla fiscalizaçào da Contratante deverào ser t(rados;
Xt) scráo de direta e exclusiva rcsponsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que

porvcntura ocorram na entrega dos scn'iços e o uso indevido dc Patentes c registros

10.3. Constituem obrigaçôes da Contratante:
t) fiscalizar c acompanhar a execuçào do objeto deste Contrato;
ll) cfctuar o pagamento conformc estipulado na Cláusula do Pagamento:

III)designar senidor para acompanhal a cxecuÇão deste Contrato;
lV)comunicar à CONTR{TÁDA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execuçào do

Conrrato.

Cláusula Décima Primein - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:
ll.l. A tmca clcntual dc documentos entrc a Contlatante e a Contratada. será tsalizada atrares de

protocolo.

IL2. Ncnhuml outra form:r será considerada como prova dc entrcga de documentos

Cláusula Decima Segunda - DA RESCISAO DO CONTRATO:
ll.l.-\ rescisirr clo contrato rerá lugar de plcno direiro. a critério da Contratantc, indcpcndentemente dc

interposiçào ludicial ou extrajudicial, em conformidadc c,rm o art. 55, inciso lX, da Lci na 8.666/91 e suas

alteraçÕes nos casos prsistos nos artigos 77 e 78 da rcfcrida lei.

cláusula Decíma Teft:cin DAS ,ANÇÔES E PENALIDADES:
Il.l.A licitanrc que cnscjar o retardamento da cxccuçào do certane, nào mantiver a proposta, falhar ou

fraudar na exccuçào do objcto licitado, componar sc dc nrodo inidôneo, fizer declaraçào falsa ou cometer

fraude fiscal, garanrido o direito prório da ciraçào c da ampla dcfesa, ficara impedida de licitar c contratar
com a Prefciiura Municipal de SÀo BERNARDO/ir4-4. pclo prazo de ató 05 (cinco) anos, enquanto
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PREFEITURA MUNICTPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/OOOl-88

perdurarem os motivos determinantes da puniçào ou até que seja promoúda a reabilitaçào perante a

própria autoridade que apücou a pena.

13.2.A penalidrdc será obrigatoriamente regisnadâ no Diário Oficial do Estado e no caso de suspensâo de

licitar, o LTCIT,ANTE devcrá ser desr:redenciado por igual periodo, sem prejuÉo das demais cominaÇões

Iegais.

tl.l. No caso de inadimplemento, o CONTfu{.TADO estará sujeita às seguintcs penalidades:
ll.l.l. Ad\'çrtôncia;
ll.l.2. Multa por anaso a cada 30 (trinta) dias, no percenrual de l0% (dez por cento),

calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridâs fielmentç as

condiçÕcs pactuadas:
Il.l.3. Multa. moiatória simples, de 0,4% (quatro décimos por ccnto)' na hipótesc dc

anaso no cumprimento de suas obrigaçôes contratuais, calculada sobrc o valor da

farura.
tl.].4. Suspensào temporâria de Participaçào cm liciraçào e impedimcnto dc conratar

com Administraçio por Periodo nào suPerior a 2 (dois) anos; c

ll.l.5. Declaraçào dc inidoneiútde para Licitar ou contratar com a Admiústraçào Pública.

ll.l.6. A aplicaçào da sançào pre\ista no item I3.3.1' nào prejudica a incidência

cumulativa das penalidades dos itcns 11.3.2, I3.l.l c ll.l.4. principalmente' sem

prcjuizo de outras hipóteses, em caso de reincidência de arraso na entregâ do

àbicto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de evenruais-cotas

ménsais, cxpressamentc pretistas. facultada a defesa préúa do interessado' no

prazo de l0 (dez) dias úreis.

11.4. ,{s sançôes previstas nos irens l3.l.l, ll.l.4 c 13.3.5, PoderÀo ser apllcadas conjuntamentc com os

itcns ll.l.2 e ll.l.i, facultada a dcfesa prér'ia do interessado' no prazo de l0 (dez) dias úteis'

11.5. c)correndo à inexecuçâo de que rrata o irem ll.l. resen'a-se ao óIgâo contmtante o direito de optar

pcla ofena que se ap.er"nt"r.n.o 
"quela 

mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se.

àm seguida, a Comisiào Pcrmanente de ticitação - CPL. para as Prc\idênciâs cabiveis'

13.6.A scgunch adjuücarória, oco[cndo a hipótesc do Preço anterior, ficará su.Jcita às mcsma§ condiçÕc§

estahelecidas ncste Edital.

li.Z. A apLic.rçio clas penalidades prc\dstas nesta cláusula é de competencia exclusír'a da Prcfeitura

uuniciPal dc s,\o BERNARDO/i\'í4.

Cláusula Dtríma Quarta - DOS CASOS OMISSOS:

14.1. Os casos omisios serão resohidos à luz da Lci na 10.520/02, Decreto no 5.450/05c subsidiariamente'

no que coubcr, as disposiçôes da Lci no 8.666/91 e suas irltcraçõcs posteriores, e dos principios gerais dc

direitrr.

E, por estarcm jus
em 03 (três) r'ias dc igual teor.

rtcs nâm o PIc te Contrato. que íoi impressotos c contliltados. as Pâ

/,,,,',

Sào rdo - MA,22 dejulho dc 2022

Cliusula Dcríma Quinta - DO FORO:
15.1. Fica eleiro o foio da Comarcr de SÀO BERNARDO/MA, Estâdo do Maranhào, para dirimir quaisquer

àoilào" oriund,r. da interpretaçào destc contrato com cxclusâo dc qualquer outro. por mais privilegiado

que scja.
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PREFEITURA MUNICIPAL OT SÂO STNNENOO
ESTADO DO MARANHÃO
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Prcfciturx l\lunicipal Sáo Bemardo
o des

07 892.1
!»l C*lb Ál*idt

................--.--Sôc§.................

D.] C ALMEIDA EIRELI ,

CNPJ no 07.892.119/0001-65
DANIELJOSE COELHO ALMEIDA

C.PF no 617.]17 .133-72


