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PROCESSO ADMITISTRATM No 0355.3 45 I 20.22 I CpL.
corÍvrTE tv oL I 2022 I c.PL.
CoNTRATO N" O3s5.345.O I I 2022.

..coltTRATO /U)MII{ISTRATM 1{" 0355.345.01/2022
DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS QUE ENTRE Sr
CELEBRAII O MI'ITICÍPIO DE SUCUPTRÂ DO RIACHÁO,
EST/IDO DO UÁRA!ÍIIÁO E A EMpRESA: HENRTQUE
FREITA§ CARVALHO FEITO§A & CIA LTDA'.

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado o luuaicípio de
sucuplra do Riachâo, Ertado do Maranháo, pessoa jurÍdica de direito público interno,
inscrita no CNPJ sob o no 01.612.338/0001-67, situado na Rua Sâo José, n" 4TZ, Certtro -
CEP: 65.668-00 - Sucupira do Riachâo/MA, neste ato representado pela Secretária
Municipal de Administraçâo Geral â Sr". NLEVIA MARIA LIMA DE SOUSA, brasileira,
solteirâ, portadorâ do RG sob o n 040174772010-3 SSP/MA, inscrita no CpF sob o n"
045.725.553-62, residente e domiciliada nesta Cidade, doravalte denominada
simplesmente Coatrataate. E, de outro lado a empresa HEIIRIQUE fREÍfAS CARVALHO
FEITOSA e CIA LTDA, pessoa juúdica de direito privado, inscrita no CNpJ n"
74.936.646 /O001-90, com sede na Res. Angelin, no 50, Bairro: Curtume, CEP: 64.807-165 -
Floriano/Pl, neste ato representada na forma de seu Ato Constitutivo, por Henrlque Freltas
Canzalho Foltora, brasileiro, empresário, portador de RG n" 3362871 SSP/PI, inscrito no
CPF n" 056.400.293-31, residente e domiciliado na Cidade de Floriano/Pl, dorâvânte
denominada simplesmente Contratada, e perante as testemunhas abaixo nomeadas,
firmam o presente Contrâto, que se regará pela Lei n." 8.666/93, e suâs âIteraÇôes, a
legislaçáo que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:

cIÁusuI"A PRIUEIRÂ - O presente instrumento tem como objeto a cor.jt':oltorçao de
em.Írres(r paÍ@ prestaçdo dc sen,.ços de operaça"o de poços arteslonos e de
rmrrnutençAo preaentlaa. em reseruatórlos e tudes de dtstr.ibúçAo de âgua da
munlclpalTdade, em conformidade com o Anexo I (Especificação do Objeto) e proposta de
preços da licitante.

CIáU8ULÂ SEGUIIDA - É de exclusiva responsabilidade da Contratadâ o pessoal
empregado nos serviços, o qual náo terá, com a Contrâtante, nenhum vínculo empregaticio.

CIÁU§UI"A TERCEIRA - A Contratâda se compromete, na execuÇáo deste ContÍato, a
observar todas as leis, bem como a atender o pagâmento das despesas decorrentes da
aplicaçâo das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros e demais encargos
necessários à execuÇáo deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - Aos serviços ora contratados serâo executados conforme as
especificaÇoes exigidas pela Contratante.

CIÁUSUI"A QUINTA - A Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela
perfeita qualidade técnica dos serviços, quanto ao processo de aplicação dos materiais,
inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos serviços que, náo aceitos pela
fisca-lização da Contrâtante, devam ser refeitos.
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cláu§ulÁ sExra - A contratante indicará um responsável como seu preposto, para
exercer as atividades de fiscalizaçâo dos serviços orâ contratados.
cLÁusuLA SÉTIUA - A contratada se ob.iga a atender, imediatamente, todas as
solicitaÇÕes da fiscaüzaçâo da contratante, relativamente aos serviços contratados.

cIáu§üLA otrAvA - A contratada manterá permanentemente, nâ direçáo dos serviços,
um proÍissional qualificado, obrigando-se a substituílo e retirá-lo, bem como a toda pessoa
que, direta e indiretamente com ele se reiacione a qualquer útulo, mediante solicitaçao da
contratante, que fica dispensada de declinar os motivos determinantes dessa decisáo.

clÁusuLA NolrÍa - o prazo de vigência do presente contrato será até 3l / 12 /2022,
contados a partir de sua publicaçáo.

PARÁcn âro PRIMEIRo - o presente contrato só poderá ser objeto de prorrogaçáo caso o
motivo apresentado esteja devidamente enquadrado no art. SZ, da ki n" g.666/93, seja
justificado por escrito e condicionado a parecer prévio da prefeitura Municipal.

PARÁcRÂro aEcurDo - A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condiçÕes
contratuais acréscimos ou supressÕes que se Íizerem necessários, até 25o/o (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CIÁU§ULA DÊCIU . Pela execuçáo do objeto pretendido, a Contratante pagará á
contratada o valor global de Rt 139..$4oroo (cento e trinta e nove mil quatrocentos e
quârenta e quatro reais), em 04 (quatro) parcelas mensais de Rt 34.E6O,OO (trinta e quatro
mil oitocentos e sessentâ reais) cada, com recursos oriundos da seguinte dotaçao
orçamentárial

. Uddadc Orçaacntá.Íia! O7,Ol - §çcrctarla Uurtctpal dG InfÍ.cttrutura.o Projcto/Aüvldadc: 17.511.(X)11.2O47,«X)O - !fiarrutclrçáo c Funcloanncnto dor poço.
artcrlalror d. Zonô Uú.ra G Zotta Rural.

. I[aturctr da Dcrpon: 3.3.9O.S9.OO - Outrot Ecrvlgot dc Tcrcelror - Pcror Jurídloe.

PARÁGRÂr]O PRIUEIRO - O pra7:o de pagamento será de até o último dia útil do mês
subseqüente, contados a partir da apresentaÇão de Documento Fiscal, acompanhada das
CertidÕes de Regularidade e devidamente atestada pelo setor competente.

CIÁU§UIÁ DÉCIMA PRIIIEIRA - Pelo inadimplemento das obrigaçôes contratuais,
sujeitâr-se-á a Contratâdâ ao seguintei

A) Multa de O,33o/o (trinta e tres centésimo por cento) sobÍe o valor global do
sewiço, por dia de atraso no inÍcio da execuçâo dos trabalhos.

B) Além da multa aludida na letra "4", a Contratante poderá, garantída
ampla defesa, aplicar ao Contratado, na hipótese de inexecuçâo total ou parcial da
obrigaçáo, as seguintes sançÕes:

B. 1) advertência;
E}.2) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do

contrato, nos casos que ensejarem sua rescisã.o determinada pelo Frefeito
Municipal;

8.3) Suspensáo temporária de pârticípaçáo em licitaçâo e impedimento
de contratar com Administraçâo Pública, por prazo náo superior a 02 (dois)
anos;
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8.4) Declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com
Administraçáo Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puniçáo;

E}.5) As sançôes previstas nos subitens 8.1, E}.3 e E}.4, poderáo ser
, apucadas juntâmente com a prevista no B.2.

CIÁUSULA DÉCMA sEcUlvDá - Além d.o.s penalidades já. dectinadas e da obigação d.e
refozer os senrrços não aprouadas pela fiscalizaçao, a contratada poderá ser suspensa d.e
licitor perante a Contratante, que também comunicará. o fdto o,os demais órgdos d.a
A dministraçao Pública.

CIÁU§ULÂ DÉCIUA TERCEIRÂ - por atraso no pagamento das faturas, a Contratante
pagará à Contratadâ a multa diária de O,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o
valor em atraso, até o limite de 1O"/o (dez por cento).

CIáUSULÂ DÉCIUA QUARTA - Serão de direta e exclusiva responsabilidade da
Contratada:

I - Quaisquer acidentes que porventura ocoÍTurm na execução das obras e
serviços;

II - O uso indeüdo de pâtentes e registros;
III - Os fatos que, estando em mora a Contratâda, decorrerem de caso

fortuito ou força maior e resútem na destruição ou danificação das obras em construção,
estendendo-se tal responsabilidade até a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo
das obras e as indenizaçÕes e terceiros.

CIÁUSULA DÉCIUÂ QUIIiÍTA - A Contratada se compromete, na execuçao do presente
Contrato, a observar todas as leis, regulamentos e Código de Posturas do Município,
especialmente as de segurança pública e as Normas Técnicas da ÂIITN, bem como atender o
pagamento das despesas decorrentes de impostos e taxas, da aplicação das leis
trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros, e da expedição de licença necessária á
execuçáo deste contrato.

CIáUSUI"A DÉCnm SEXTA - Durante a execuÇão dos serviços, cumprirá à contrâtada a
execuçáo das seguintes medidas:
, Efetuar o pagâmento de todos os tributos e obrigações fiscais incidentes ou que vierem a
incidir sobre o objeto do contrâto, até o recebimento definitivo pelo contratante dos serviços.

cLÁUsuLA DÉcIuA §ÉTüA - A Contratante poderá declarar rescindido o presente
Contrato, sem que assista à parte inadimplente direito a qualquer indeoizaÇão,
independentemente de aviso, notificâção, interpelação judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos:

I - falência, concordata ou dissolução da Contratada;
II - inadimplência de quâlquer de suas cláusulas;
uI - interrupçáo dos trabalhos pela Contratadâ por mais de 1O (dez) dias

consecutivos, sem motivos justiÍicados;
IV - transferência do Contrato no todo ou em pârte, sem prévia âutorizaçáo

dâ Contratante;
V - utilização deste Conúato para caucionar qualquer operaçáo Íinanceira,

sem préüa e expressa autorizaçáo da Contratante.
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CIáUSUL/I DÊCIMA OITAVA - As pârtes elegem o Foro de São Joáo dos patos/MA,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas da interpretaÇâo deste Contrato.

E, por estârem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento
em 02 (duas) vias, de igual teor e püa um só fim, juntamente com as testemunhas que a
tudo assistiram.

Sucupira do Riachão - MA, 15 de fevereiro de 2022.

KLEVIA MARIA DE SOUSA
Secretária Municipal de Administraçâo

CONTRATANTE
ral

Henrique Freitas Carvalho Feitosa
CPF n' 056.400.293-3r

Representante lega-l da empresa
CONTRATADA

TESTEMUNI{AS:

C qt,5)1. ,S

'd,t, Seq/oo
CPF: 2 e.0
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co!ÍvITE N" 01 /2022ICPL

ORDEM D SERVICO

A PREFEITURA DO UUNICFIO DE SUCUPIRA DO RIACIIÃO. ESTADO DO

MARANHÃO inscritâ no CNPJ sob o no 01.6f2.338/0001-67, por intermédio da Secretaria

Municipal de Administração Geral, vem atrâvés deste, autorizar a Empresa: HENRIOUE

FREITAS CARVALHO FEITOSA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ n" 14.936.646 /OOO l-90 no

prazr: máximo de 05 (cinco) dias. A iniciar a execuçáo do objeto do Contrâto Administraüvo

n" 0355.345.01 /2022, decoÍÍente do Conüte n" Ol12O22/ CPL, em conformidade com Anexo

I (Especificaçâo do Objeto).

Sucupira do Riacháo - MA, 15 de fevereiro de 2O22.

a)
KLÉVIA MÂRIA LIMA DE SOUSA

§ecretárla Munlcipal de Aá'- hirtraçáo
Porterla o" OO5/2O21

Em /5 / ?Z l2zzz

./y'sa*t -t-, z- Zza'*s .át rrr. oro Z,zo-ç
Henrique Freitas Carvalho Feitosa
CPF: 056.400.293-31
Representante Íe gal da Empresa
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