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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

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

CONTRATO PE NA 0}912022.
PROCESSO ADMTNISTRATIVO NA 2022050 - CPL
CONTRATO: 20221019001

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZ 
'Í, 

DE
LIM IÁDO. A PREFEITURA i\íU,\ICIPAL
DE SÀO BERNARDAMA. ATRÁI LS DA

sTcRETARtA ÁDMtN6 rR-AÇÀt) f Do
OLTRO IÁDO,1 EMPRESA:D.l C AL\ll'lll,\
E IR E LI 1\1E.

APREFEII'L]RA\ILINIC-IP,\LDESÀOBFR\.\RD()/M.{,ATRA\'ÉSDASECRETARIÂ
pÍ ,\l)\ ll\isTRAaÀit nr S,k-t BERNARDO, inscrrra,,r (.NP.l soh o 06.125.189rc001'88, con scdc na

Ru.L Pc.i llernaft]o coclho tlc Al[.rcir]a (.cntro - são Btrn.rrdo/N4A' a scguir tlenominacla

iox rnal rlrt. e À cúrprcsx: D.l c AL\IEtDA EIREI_I i\,IE, inscrira n. cNpJ nD 07.892.119001)l rii,

c.r,rbclccidr na Rua Concgo Ncit,,r no 257-A Centro Sào Bcrnardo - lr'1A' por intermédit) d!.scu

,.pri".,*r,. f.grl. o Sr. DiNtEL J1;1SÉ 
(.OÉLHO ALNIEIDA. portador (a) da Cartcira dc ldcntid.ric n"

IZh76l9l i SSp/üÁ c do CpF r" 6i7.t47.t33 72 a seguir drnominada CONTRATAL)A, acordam c justam

firinrr rr prescntc (i)ntruto. nos acrmos da Lci tlo l(t52UL)1, Dccrettr na 10.024/19 e subsicliâriamçnte, n.r

qL," c,,,,h'.'r'. rs dispostçircs clrt Lei no 8 óó6/91' assim eonnr ;xlas cláusuhs a seguir exprcssas

Cltiusula Prímein - DO OBJETO:

l.l obicro ,r F-ntDrcttlcla por Preço Global. para a Cr]ntrataçào clc çmPrÊsa pilrÀ cxecuçio dos §crviços de

rtr upr.:r.r,, io Jr. t.t r.rü viçin,rl no mutr ic tptrr dc Sá" Bcmerdo \lA

Cláusttla Scgunda - DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. E§ic crrntrato ttm como irmparo legal a licitirção na modalidade ?regao EletrÔnico. n0 O l9/2t122 c rcgc

se pclas JisP.)siçô(s c.xpressas na Lelr no I0'i20/02, Decreto n! t0024/19 e subsidtariamcnte' no que

.,r,ir. r, ,,,-,rilpi.lç0." dJ, L", no g.oot gS t suas altcraçoes posteriorcs c pelos preceiros de dirrito pÍrblico

r\ nrr)l\'\.1,r dL I)rcc,rs rprcscnl .ldr p.r'sJ J lnt(grJr tàtc contralo'

Cl;iusula Ícrccira - DO IALOR CONTRÁTUAL:
3l. Pul.r c-rccuçitr.r cl,r objct,-r oru crrflLr;ltlclo, a Contrât'rntc Pagará à Contratada o valor global de R$

474.O18,1a (Quatrocentos. S"t"ni" 
" 

q'"ttt' mil e trinta c óÍto reaÍs e treze centavos) C(rnforme

,l, .r'rrcrrtr clos scniccrs lhaixo:

ITEM 1

! -l-235 
I

cÔDrGo DESCRTÇÀO

CompactaÉo de ateíos a

100% do Proctoí nonnal I N

Boca de BSÍC D = 1.00 m '
esconsidade 0' ' aÍeia e

b.itâ comeÍciais - alas

FONTE UNIDAOE oÍD

SICRO

VALOR UNIÍÀRIO R§ PREçO
TOTAL R$

31.620,06

18 00 865,25 15.57

I

SERVIÇOS DE DRENAGEM

tI\4PLAN1AÇ o
0804037

mão comercials

Coipo de BSTC O = 1,00 m

PA1 - aíeia, brita e Pedra de

rf
I

--l
561

l242

241

COM BDIaDiSEM BDI

4,09

üô0439r

esconsas

un 2.674,26 16.045

55D29iA
8.25i,701 o,e6l 5,051 41 701.3s]

SICRO
No/o 

j

701,2e1 163 e6l

SICRO
NOVO I

L

I
I

6,00 
i

I

2.167.50 506 761
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÂO BERNARDO/MA
CNPI: 06.125.389/OOOl-88

251 5 963.89

VALOR TOTAL: 474.038,13

QuâtÍooentos e Sgteniâ e Quatro tlil Írinta e Oito .eai§ ê Trezo

r)oTAC^O:
I-),.i i ],O78O.IOO3,OOOO \lANUTENÇÀO DE VIAS URBANAE ESTRADAVICINAI
1.1.90.19.00 . Outros Scn iços Dc Terceiros ' PessoaJuíclica

cláusula Quarta - Dos RECURSOS FINANCEIROS:
.{.1. .\s dcspcsas dccorrentes da prescnte licitaçiro co[er:io por conta dos recursos C\r N0 8 237.00/2021

Sl(.(lN\ Nl) 916117 compÀnhix dc dcsenrolrimento dos Yales do sào Francisco e do Pamaiba

crrclcr.;rsf cspccificos crrnsrgnados ntr orçamento, classificada contbrme abaixo cspecificado e dernais

clrtrrçr-rcs elue por !cnfurrt sc fi:errm nccessárif,s. atra\,éS de r)rclcm de forneCimento correspondentc.

C!áusula Sexta - DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:
6.1. os scn içts dcYerio ser entrcgucs, na qualidatle, quantídade c periodiciüde especúcadas no Tcrmo

de Rcfçrtncia - Ancxo I deste Edital, sendo que a inobscrr'ância dcstas condiçÕes implicará recusa scm

quc ciribr qualquer tipo dc reclamaçào por parte da inadimplcntc. A Contratada obríga-se a subsrituir os

.cn'iço. que poitentura nào atendam às espccificaçÓes, sob pena das sançÕes cabiveis'

6.2. Os seniços dcver;lo ser tôrnccÍdtls intcgralmente c dc fbrma ininterruPta'

6.1. (Js scn'iços dclcrão scr entreBue§ n,r lt.rcal indicado cm cada Termo de Referência, no horário das

08:00h (rito horas) às l2:ot)h (doze hrrras).

Cláusula Sétima - DO PAGAMENTO:
Z.i. O p"g"**a será efetuado mensalmentc. referente aos sen'iços fornecidos, após a comprovaçào dc

qu" 
^'.Àp..ra 

contratada csú em dia com as ollrigaçÔes perante o Sistema de Seguridade Social'

mcdiantc a rpresentação das Certidôcs Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo nào

"u!"ii,r. " 
lt't itrinta) iias. contaclos da entrc[a da Nota Fiscal de fornecimento dos serviços' deüdamente

.rte:strcla pclo'sctor comPctentc. Scra lcrifõada também sua regularidade ctlm os Tributos Federais'

,..ti"ri"'"fi"r.nr"çio d'a Ccrticlao ( onjunra Negativa, ou C5r1fa.o Conjunta PositiYr com efeitos de

\cqatir r. clc Tributos e Contribuiçares Fcderais e Divida Ativa da UnÍào'

i'.1. I: r rclacl.r cxPrcssatncntc a realizaçàtl rle cobrança de forma diversa da estipulada ncstc,Edital' cm

.t1...i"1 ".,,ú*üt bancária, mcdiantc bolçto ou mesmo o protesto dc tÍtulo, sob pcna de aplicaçào das

r.rnçôcs pr(rvistas neste instrumcnto e indenÍzaçào pelos danos deco[entes'

7.1. Nr:nhurn pagamcnto será cfctuado ao CONTP'{TADO caso o mesmo se encontrc em situaÇào

irrcgl,lar pcr"ntc'i Scguridade Social c lributos Fedcrais' c'rnfonnc itcm 7l

7..1. As Not;rs Fiscais dcverào vir acompanhadas <la rcspectila ordem clc fclrnccimcnto'

cláusuta oÍtaua- DA RECOM?OSTÀO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO

CONTRATO:
8.1. Ocorrcncltt desequilíbrio econÔmico financeiro di) contrato, a Administraçao poderá rcstehclccer a

,.irir. pr.rr"a^, .rr* ,.r-,," do nrt 6r' inciso I[, 'rlÍnca il, da Lei nu 8 666/93' mediante comPro'açào

clocumcital e requerimenttl erpresso do contratado'

2.5

012 0659175.22sB/c0ô
ComposÇô

RECUPERAÇÀO DE ÁREAS DEGRADADAS

Reparação de danos
Íísicos ao meío ambiente

5.963.89

053
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PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BERilARDO
ESTADO DO MARANHAO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Cláusula Nona - DA FISCÁLIZAÇÁO:
9t A Iiscaliuação do Contnto scrá rfctuada por sen.idor designado pela Sccrctaria dc administraçàor Sr.

Robcrto lr4iranda Leite CPF: 256.591.626-49 c CREA: 1401162516 quc poderá a qualquer tempo.

dctcrminar o qut for necessário à regularização da falta de sen'iços observando. bem como propor a

aplicaçio das penalidades previstas dcstc instrum€nto.

Cláusula Décima - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

I0.1. Crtnstituem direitos de a Contratantc reccbcr o objcto dcstc Contrato nas condÍçÕcs avençadas e da

Contratada perceber o valor ajustado na formn e prazo cttnvencionados.

10.2. Constiruem obrlgaçoes da Contratada:
I) entrcgar os sen'iços às suas cxpensas, no local indicado na cláusula sexta do prescnte

contrato;
II) fornccer os sen,iços, rigorositmente nas cspeciÍicaçôes, prazos c condiçÕcs descritas na

Chusula I DO OBJETO c Ancxo I;

lll)os sen iços dcvcrào ser fomecidos intcgralmentc e constante no caso de prc\'imcnto

ininterruptamentc, no caso cle manutençào sempre que requisitado conforme ordem de

scniços ie acordo com as nccessidacles dtrs alun,ls da redc municipal de Ensino

IV) assumir todos os custos ou dcspesas quc sc íizerem necessáíos para o adimplemento

das obrigaçôes decorrentes deste Contrato;
V) Nâo rransfcrir, total ou parcialmente, o objeto clesre Contrato;
Vi) sujeirar-sc i mris amplà fiscalização por parte da CONTRÁTANTE, prestando todos os

tsilarecimentos solicitxdos â e atendcndo às reclamaçÔes procedentcs, caso ocorram;

VIl)comunicar à CONTRATANTE os rventuais casos fortuitos ou de força maior, dentto

do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificaçâo do fato e apresentar os documentos

parà a resptcti,ra aprovação, em até O5(cinco) dias consecutivos' a partir de sua

ócorrência, sob pena dc niio serem considerados;

VIII)ltender aos encargos nabalhistas, preridenciários, fiscaís e comerciais decorrentes da

execuçào do Presente contrâto.
lX)mantei duraàtc toda a execuÇão do Contrato, em compatibilidâde com as obrigaçôes

assumidas;
X)a Contratada responclerá. de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita-condição dos

scniços forneciâos, inclusive suas quanridâdes e qualidade, competindo.lhe tambêm, a

dos ser,,iços que nâo aceitos pela fiscalização da contratante deverâo ser rrocados;

XI) scrio de diràta e exclusiva responsabil.idade da Contrâtada quaisquer acidentes que

porvenrura ocorraln na entrega dos serviços e o uso indeúdo de patentes e reflistros'

lLl l. (lrrnstituem obrigaçôes da Contratante:
I) fiscilizar e acompanhar a exccuçio do objeto deste Contrato;

li) ef"tuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;

Itildcsignar ien'idor para acompanhar a execuçao dcste Conrratoi

IVjcom-unicar à COfÍtpefeOÀ tod^ e qualquer ocorrência relacionada com a execuçào do

Conrrato.

Cláusula Décima Primeira - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

tt.t.,t trnc^ eventual cle documcntos entle a Contratantc e a Contratada, será realizada atrar'és de

protocolo.

11.2. Nenhuma outra forma scrá considerada como p«rva de entrega de documentos.

Cláusula Décima Segtnda - DA RESCISÃo Do CoNTRATO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO
ESTADO DO MARANHAO

pRAça BERNÂRDo coELHo DE ALMETDA No 862 - cENTRo - sÃo etnNlnoo/Ma
CNPr: 06.125.389/0O01-88

l2.l.A rescisào do contrato tcrá lugar de pleno direito, a criterio da Contratante, independentemcnte dc

intcrposiçào judicial ou extra.ludicial. em con{ormidade com o alt. 55, inciso lX, da Lei no 8 666/91 e suas

altcriçt1cs nos casos pre\istos nos anigos Z e 78 da referida lei

Cláusula Décima Terceira - DAS SANÇOES E PENALIDADES:
B.l.A ii.it"nte que cnsejar ô retardamento da execuçào do certame, não mantiver a proposta' falhar ou

fraudar na execuçào do ób.ieto licitaclo, comportar-se de modo inidÔneo, fizcr declaração falsa ou cometel

fraude fiscal. saranrido o direito prér'io da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contlatar

com a Prcfeiiura Nlunicipal de SÀO BERNARDO/MA, pelo prazo dc até 05 (cinco) anos' enquanto

pe.du."..m os motilos d.ter-in"nt., da punição ou até que seja promoúda a reabilitaçào Pcrante a

própria autoridade que aplicou a pcna.

13.2.A pcnalirlade scrá obriBatoriamcnte registrada no Diário oficial do Estado e no caso de suspensão dc

licitar. o LICITANTE clc'eiá ser tlscredcÀciado por igual pcriodo, sem prejuizo das demais cominaçÕes

lcgris.

ll. l. No castr de inadimplemcnto, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes pendldades:

I3,3.I,
I1.1.2

Advrrtência:
ürtir-oÀiort."n rr r-adr ]0 (rrinta) dias. no Pcrc(ntual de l0oô (dcz por cento)'

.rt.rt"â, .oUt" o rJor do contrato. crso nio stjam cumpriclas fielmçnrc e'

condições pactuad.rsi
Itlut,r, Àn"",0.o simplcs. de 0,4% (qurno decimos por.cento) na hipóte-st dc

;;;;,,;;;,"enà de suas obrigrçôcs contratuais calcuhda sobre o 
'alor 

da

fatura.
Surp.n"i,,) tcmporJrlx cL Participaçào em licitação e impedimento dc contratat

com Administr,rç:,, por pciiodo nio tupcrior r 2 (dois) anos; c

;;il;;;;-à;i;ià"rieidld" para licltaiou contratÀr com a Administraçao Pública'

A aDlicacào da sanÇ;io pi.rrrt, no item ll l I, nào prejudica a incidência

."fiirii"" att p.n"üdld.t tlos itens 13'12. ll l l e ll 3'4' púncipalmente' sem

r,IeiuÍzo dc outlas hip(iteses, em caso dc reincidência de atraso na entrega do

ãÀ1áio ti.,,rao ou caio haja cumulaçào de inadimplcmento de cventuais cotas

-Jna"ir, .r,paa"""aente pieústas' facultada a defesa prÉvia do interessado' no

prazo de l0 (dez) dias úreis.

I1.1.5

l1.1.6

clircitrr

Clnusula Décima Quinta - DO FORO:

11.4. As sançÕes prqvistas no§ itens 1l l l, 113 4 e Il l5' poderão ser aplicadas.conjuntamente com os

ti".t , r l.i"'il.l.i facrltad, 
" 

d"f.,^ prér'ia do interessado' no prazo de l0 (dez) dias úteis'

I i.5 ()corrcndo .l inrxecuçio de que t rata o itcm I J ]' rc\en'r s( ro (irFio contmtantt 
" 

dll:'j: t:l:1
l..l.r ofcrt.t quc se iPrc\cntar como lqucle m'tis r lntrjrrsr' pch ordcm.dc clJssillcaÇáo' comunlcanoo sc'

i:* ..gria", à cnrniis,io Permanentc de Licir'rqáo - CPL' para or proridências cabíveis'

Ii.6.A scguncla acljuclicatÓria, ocorrenclo a hipÓtese do Preço ânterior' ficará sujcita às mcsmas condiçÓes

estabclecidas nestc Edlcal.

11.7. A aphcaçào clas pr:nalidrclcs Prcvistas ntsta cláusula é clc competência exclusiva da Prefeitura

\lunicinil de SÀo Bl-RNARDO/MA

Cláusula Décima Quarra - DOS CASOS OMISSOS:

14.1. Os casos omissos serão resolúJtis a tt''' a' f"i no 10 520i02 Decr*o no 5 450/05c subsidiariâmente'

no que coubcr, as disposiçôes a, rJ-nJs.àoolgl e suas alteracôes posteriores. e dos pincipios gerais de

ll.l.l.
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

eRAçA BERNARDo coELHo DE ALMETDA No 862 - cENTRo - sÃo ernÍtlnoo/t"tl
CNpJ: 06.125.389/00O1-88

15.1. Fica eleito o foro da comarca de sÃo BERNARDoiMA, Estado clo Maranhão, para dirimir quaisquer
dúr'idas oriundas da interpretaçâo deste contrato com exclusào dc qualquer outro, por mais priiilegiado
que seja.

E, por cstaremjustos e contratados, as partes
em 0l (três) \.ias dr igual teor

J: 07.892.1
lwi C*t,E li*rítt

e Contrato, que foi impresso

' MA. 19 de outubro de 2022.

alhir

DJ C ALNIEtD.{ EIRELt \,IE
CNPJ no 07.892.1l9/0tr0l-65

DANIEL JOSE COELHO ÁLN,TEIDA
CPF no 617.147.131'72

'" "§oc§ - -'


