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PROCESSO AOM|N|STRAT|Vo N. 409.399/2 o2ztâpL.
coNVlTE No 05/2022ICPL.
CoNTRATO N. 409.399.0í/2022.

"CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAçÃO DE
SERV|çOS QUE ENTRE st CELEBRAM O MUNtôÍpto óÉ
SUCUPIRA DO RIACHÃO, ESTADO OO MARANHÃO E À
EMPRESA: HENR|QUE FRETTAS CARVALHO FE]TOSA & CtA
LTDA".

Pelo presente instrumenlo partlcular de contrato de um lado o Munlcíplo de Sucuplra doRiachão, Estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito público interno, inscritã no cNpJ sob o n'
01 .612.338/0001-67, situado na Rua são José, no 477, centro - cep:'os.ooa_O0 _ sucupira doRiachão/MA, neste ato representado pela secretária Municipal oe eomúistràçao ó"73t , sr. KLEVIA-:-' MARIA LIMA DE sousA, bra-síleir1 solteira, poíadora do RG sob o no o4b174772010-3 Ssp/MA,inscrita no cPF sob o n' 045'725.553-62, residente e domiciliada nesta cidade, doravantederominada simplesmente contratante. E, de outro rado a empres, ttÉri1qug FRErrAscARvALHo FErrosa & crA LTDA, pessoa jurídica de direito ririr-"0., irr"rit" no cNpJ n,
í 4.936.646/000 í -90, com sede na Res. Angerin, no 50, Baino: ôurtume, cÉÉ: o+.e07_ros _
Floriano/Pl, neste ato representada na Íorma dã seu Ato constitutivo, por n"n.iqu" rr"itas CarvalhoFeitosa, brasileiro, empresário, poÍtador de RG no 3362871 SSp/pl, inscrito notÉr n. 056.400.293-31, residente e domiciliado na Cidade de Floriano/Pl, doravante oenóíúaoa simplêsmenteContÍatada, e perante as testemunhas abaixo nomeadas, Íirmam o presente Contralo, que se regarápela Lei n'o 8.666/93, e suas alteraçóes, a legislação que rege a especie, atendidas as cláusulas econdições que se anunciam a seguir:

cLÁusULA PRIMEIRA - o presente instrumento tem como ob,eto a coaÍÍe tação de empresa para
PresÍaçá! de serviços em Recuperação de Rues da municipalidaae, .,ri cã*or-idade com oAnexo l(EspeciÍicação do Objeto) e pro[osta de preços da licitante.

cLÁusULA SEGUNDA ' É de exclusiva responsabilidade da contratada o pessoal empregado nosserviços, o quar não terá, com a conrratante, nenhum víncuro empregatÍ"iã.- '-----'

- cLÁusuLA TERGEIRÂ - A conkatada se compromete, na execuçáo deste contrato, a observartodas as leis, bem como a alender o pagamento das despesas aeãoir"ntã" oã-apticaçao aas ustrabalhistas, de seguros, inclusive contra Grceiros e demais encargos necessáriás ã execuÉo desteContrato.

CLÁUSULA QUARTA - Aos serviços ora contratados serão executados conÍorme as especiÍ'icaçóes
exigidas pela Contratante.

cLÁusuLA OUINTA - A Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeitaqualidade técnica dos serviços, quanto ao processo de apricação oo" ,.i"rráÊ, incrusive suasquantidades, competindoJhe, também, a dos serviços que, não aceitos pela fiscelização daContratante, devam set refêitos.

cLÁusuLA sExTA - A contratante indicará um responsável como seu preposto, para exercer asatividades de Íiscalização dos serviços ora contratados.
CLAUSULA SÉTIMA - A contratada se obriga a atender, imediatamente, todas as solicitações daÍiscalização da Contratante, relativamente aos serviços contratados.
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cLÁusuLA OTTAVA - A Contratada manterá permanentemente, na direção dos serviços, umproÍissional qualificado' obrigando-se a substituí-lo e retirâlo, bem como rtooã p".rã" que, direta eindiretamente com ele se relacione a qualquer tÍtulo, mediante solicitaçao ãa óontiãirÀte, que ncadispensada de declinar os motivos determinantes dessa O""lsao.

cLÁusuLA NONA - O pÍazo de vigência do presente contrato será alé 31l12t2o22,contados a pertir
de sua publicação.

PARÁGRAFO PRTMETRO - O presente contrato só poderá ser obieto de prorrogação caso o motivoapresêntado esteia devidamente enquadrado no art. 57, da Lei no g o6o7gg,'"ãj" ii-"tincaao po'.escrito e condicionado a parecer prévio da prefeitura Municipal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada Íicará obrigada a aceitar, nas mesmas condiçõescontratuais acrescimos ou supressões que se Íizerem necãssários, ate zsv, lvinte ããnã po, 
""nto1do valor inicial atualizado do Contrato.

cLÁusuLA DÉC|MA - pera execução do objeto pretendido, a contratante pagaá ácontratada ovalor global de R$ 3í9.E48,46 (trezentos e dezLnove mil oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta
e seis centavos), com recursos oriundos da seguinte dotaÉo orçamentária:

. Unadade Orçamentária: 07.0i _ Secretaria Municipal de lnÍiaestrutura.
' Proleto/Atlvldade: í 5.45í.0oog.1o38.oooo - consirução e Recuperação dê calçamento, Melo Flo eSaíGtas.
. Natureza da Despesa: /t.4.90.51.00 _ Obras ê lnstalações.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prezo de pagamento será de até o último dia útil do mês subseqüente,contedos a partir da apresentação de Documento Fiscal, 
""orpànnãã, 

aus certidões deRegularidade e devidamente atestada pelo setor competente.

cLÁusuLA DÉclMA PRIítlElRA - Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, sujeitar-se-á aContratada ao seguinte:
A) Muha de 0,33% (trinta e três centésimo por cento) sobre o valor global do serviço,por dia de alraso no inÍcio da execução dos trabalhos.
B) Arem da murtá arudida na retra "A", a contratante poderá, garantida ampradefesa, apticar ao contratado, na hipótese de inexecução iotar ou parciar dá;úg;çã", as seguintessançóes:

8.1) advertência;
8.2) multa de 1oo/o (dez por cento) sobre o valor não executado do conlrato,

nos casos que ehsejarem sua rescisão determinada pelo prefeito Municipal;
8.3) suspensão temporária de participação em ricitação e impedimento de

Gontratarcom Administraçâo pública, por prazo não superior á 02 (dois) anos;
B.4) Declaração de inidoneidade para licitar ou contÍatar com Administração

Públicá enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniÉo;
8.5) As sanções previstas nos subitens B.í, B.3 e a.n, poaeiao seÍ apricadasjuntamênte com a prevista no 8.2.

eLAUSULA DÉclMA SEGUJI DÁ - Além das penatidades já declinadas e da obrigaçào de refazer os
lervloos njo aprovadas pela fiscalizaçáo, a contratada poderá ser suspensa de ticitar peranle acontratante, que também comunicará o fato aos demars órgáos a" ea.ni{ti"lio úi,ii"a.
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cLÁusuLA DÉCIMA TERCEIRA. -_ por atraso no pagamento das faturas, a contratante pagará àcontratada a multe diária de 0,33% (trinta e três 
"eniés-imos 

por cento) sobre o valor em atraso, até o
limite de 1O% (dez por cento).

cLÁusuLA DÉCIMA QUARTA - Serão de direta e exclusiva responsabitidade da contratada:
| - Quaisquer acidentes que porventura ocorram na execução das obras e serviÇos;
ll - O uso indevido de patentes e registros;
lll - Os Íatos que, estando em mora a Contratada, decorrerem de caso Íortuito ouforça maior e resultem na destruição ou danificação das obras em construção, esünoenoo-se tal

responsabilidade até a assinatura do Termo de Reóebimento DeÍinitivo das obàs e as indenizações e
terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A Contratada se compromete, na execução do presente Contrato, a
observar todas. as leis, regulamentos e código de posturas do Munióípio, especialmente es de
segurança pública e as Normas Técnicas da ABTN, bem como atender o pagamento das despesas
deconentes de imposlos e taxas, da aplicação das leis trabalhistas, de seiuros, inclusive contra
lerceiros, e da expediçáo de licença necessária á execução deste Contrato.

CLÁUSULA DÉClirA SEXTA - Durante a execuÉo dos serviços, cumprirá à contratada a execuçao
das seguintes medidas:
» Efetuar o pagamento de todos os tributos e obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir
sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivopelo contratante dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - A Contratante poderá declarar rescindido o presente Contrato, sem
que_ assista à parte inadimplente direito a qualquer indenização, indepeàdentemente de eviso,
notiÍicação, interpelaçáo judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

| - falência, concordata ou dissoluÉo da Contratada;
ll - inadímplência de qualquer de suas cláusulas;
lll - intem:pção dos trabalhos pela Contratada por mais de i0 (dez) dias

consecutivos, sem motivos justificados;
lV - transferência do contrato no todo ou em parte, sem prévia autoÍização da

Contratante;

. v - utilização deste contrato para caucionar quarquer operaÇão financeira, sem
prévia e expressa autorização da Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - As partes elegem o Foro de São João dos patos/MA, renunciando aqualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da
interpretaÇão deste Contrato.

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

Sucupira do Riachão - MA, 07 de julho de 2022.

KLEVI MARIA LIMA DE SOUSA
Secretária Municipal de Administração Geral

CONTRATANTE

Rua São José, no 477, Centro - CEp: 65.668{00 - Sucupira do Riacháo/MA
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Henrique Freitas Carvalho Feitosa

CPF no 056.400.293-31
Representante legal da empresa

CONTRATADA

TE?TEMU HAS:

CPF: U

CPF
Y e9 B-}S
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CONVITE N'052022/CPL -o!

ORDEM DE SERVIÇO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO, ESTADO DO

MARANHÃO, inscrita no CNPJ sob o n' 01.612.33810001-67, por intermédio da Secretaria

Municipal de A&ninistração Geral, vem atraves deste, autoriar a empresâ: HENRIQUE

FREITAS CARVALHO FEITOSA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ N" 14.936.64610001-90

no prâzo mríximo de 05 (cinco) dras. A iniciar a execuçâo do objeto do Contrato Administrativo

n' 409.399.01/2022, decorrente do Convite n'05D022/CPL, em confonÍridade com Anexo I

(Projeto Básica).

Sucupira do fuachão - MA, 07 de julho de 2022
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Recebidoern: fZZ, tZ:Z

ET A CIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL
Klévia Maria Lima de Sousa

PoÍtsris n' 005/2021

.t|.../,)rac<: árr ?J át untnu 4tzog
Henrique Freitas Carvalho Feitosa
CPF n'056.400.293-31
RepÍesêÍltantc Legal da Empresa

Rua Sào José, N' 4?9, Centro - CEP: 65668 000 CNPJ: 01.612.338/000I-6?
Eone/fax: (99) 3553-1098/1019

E-mdIl : pr!ft lruÍr JUcúplaidodüairo@Émdl.com
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preventiva e corretiva em prédios púIrlicos próprio do
Município, locôdos e/ou conveniados da Administração
MunicipâI, com serviços do materlal, equipamcntos o mão do
obra nêcêssários, para al"ender as necessidades das SecreLarias
MunicipaÍs de Educação e Infraestrutura de Sucupira do
Riachão - MA. VALOR: RS Br 5.066,74 (oitocentos e quinze mil
sessenlâ e seis reais e setenla e quatro centavos). FONTE DE
RECURSOS: Recurso Municipal BASE LEGAL: Lei Federal
No 8.666/94 e suas alteraçóes posterlores, em todos os seus
termos. ASSINATURA DO CONTRATO: 22 de junho de 2022.
Kariny 

^lmerda.
Publicado por: LSABEL DE SOUSA SILVA

c ód i g o id e ntifi c od o r : 0 6 c 1 6 1 6 e4 i0 4 1 oB e a i|'aÍb{ 8d c I 3 9 2 1 2

os termos do recurso impetrôdo

DAS PRELIMINARES
Alega a recorrente que mesmo não pontuando as quantrdôdes
solicitadas no editírl no item 07 (RecuperaÇào de danros
ambientais) devcria ser habilitada, quc a quantidadc
apreseÂtada pela empresa é sLrficlenle para sua babdilá.çã.! qúe
mesmo o edital exigindo a quantidade de.20.000,00'F,{J i

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
NE 4O9.399.O 1/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO NE
409.399t20221CPL. CONVTTE Nc O5/202 2/CPL.
CONTRATANTE: Prcfeitura Municipal de Sucupira do

iachão, Estado do Maranhão, pessoa;urídica de direito
\íublrco, inscrita no CNPJ no

01.616.338/0001-67. CONTRÂTADA: HENRIQUE FREITAS
CARVALHO FEITOSA & CIA LTDA, pessoa jurÍdica de direito
provado, inscrita no CNPJ no
14.936.646/0001-90. oBJETO: prestaÇão de serviÇos
em Recuperação de Ruas do Municipio de Sucupira do
Riachâo/MA, em conformidade coÍn o Anexo I (Projeto Básico) e
proposta de preços da licitante. VALOR CONTRÂTUAL: R$
319.848,46 (trezentos e dezenove mil oitocentos e quarenta e

oito reais e quarenta e seis cel1tavos). VIGENCIA
CONTRÂTUALT ALa 3l t 1212022. FUNDAMENTAÇÀO: L'.ji
Federal n0 8.666/93 c suas alterações, bem como disposrçõcs do
Edital e seus anexos. Sucupira do tuachão - MA, 07 de julho de
2022. --

Públicado por: ISABEL DE SOUSÁ SItyA
Cód igo íd enti fi cad or : I fegb6 7 2 c aegbSlT d 4 cc5 1 a 1 c65 3bOB f

DECISÃO DO RE(;URSO ÂDMINISTRÁTIVO -

!,rr.crsÃo Do REcuRso ADMrNrsrRATrvo

TOMADA DE PREÇOS N.e OOI/2022, PÍocesso
AdEinistrativo no O4O2.39212022, destinada à
Recuperação de estradas vicinais uo muDicípio de
sucuplra do Rlachào-MA, conforme Convenlo np
92123312021 -CODEVASF.

Trata-se de Recurso interposto pela empresa J. \/v. SOUSA
LIMA EIRELI, possoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ: no 08.672.02110001-32, com sede nô Avenida Domingos
Sertão,150, São José - Pastos Bons-MA, por mero de seu
representante legal, com espeqr.re na Ler na 8.66ti/93 e
alterações posteriores, em face de ato administrativo praticado
pelo Presidente da Comissão Permancnto dc LicitaÇào, do
MuÂicípio de Sucupira do Riachào(MA), que a INABILITOU, no
certame referenciado acima.

Em tempo, informamos que o Presidente da Comissão de
Licitação, do Municipio de Sucupira do Riachão(MA), foi
desiEüado pelo Preleito Municipal, com basê oa Portaria oa

10212022 de 0610612022, para condução do procedimento
licitatório,
O presente julgamento de recurso será analisudo considerando

empresa só apresentou 12.800,00 Ml

DOS FA TOS
A recorrente interpõe o presente recutso eln dêcoffê4ciar
hüver esLa respeitiivel comijsio. .iulgi,r errlrrli!7nr,
INABILITADA a srgnatana do ccrtamc supra cspí6{i.Á.4d.,.' ,'r:"
No Locanle a inabilitaÇào da RECORRENTE, adotou boí(
fundamento para tal decisão, o fato da RECORRENTE, segundo
esta respeitável comissão, não ter apresentado a quantidilde
cstipulada no cdital, descumpúndo o itcnl 5.7.b.7, do edital om
quesLão,

DA ANÁIISE DAS ALEGAÇÕES DA RECORR.ENTE

Após apresenLar os Íundamentos a êssa comissão, rnrciamos as
analises, todavia deve ser obsen-ado que o rÍlomento em que
qualquer empresa vai participar de uma licitação deve-se está
com toda documentação solicitada no odita.
A empresa J. t,v. SOUSA LIMA EIRELI em seu recurso alega
que suas quantidades sáo suficientes para ser. habilitada no
certame mesmo contrariado o edital.
Já que a empresa não tem em seu atestado a quanlidade lgual
ou superior ao solicitado no edital e acha que é irrelevante esse
item, deveria quer entrado com o pedido de impugnação do
êdital e não após a aberturas dos envelopes trazer a questào
que o edrtal traz rtens irrelevantes. Vcllamos o que diz o oditirl'

10.1 A impugnação do Edital e de seus anexos deverii s^.

dirÍgida à autoridadc que assinou o Edital c protoí:oladi|
Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachào-MA.
a) por qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias úteis antes da,
hxada no preàmbulo deste Editâl;
b) pela licitante, até 02 (dois) dras úters antes da data fixada
preâmbulo deste Edital.

8.5 Serão inabiliLadas as licilantes que não aLenderern às
exigências preüstas neste Edital.

DA DECISAO
Isto posto, sem nada mais evocar, CONHEÇO do Recurso
Administrativo interposto, conforme comprovam os documentos
acostados ao processo licitatório referente a TOM^D^ DE
PREÇOS no OO1|2O22, e no mérito, NECO PROVIMENTO,
manlêodo a de.isào dc INAaILITAÇÃO da êmpresaJ.\4. SOUSA
LIMA EIRELI EPP.

Sucupira do Riachào - MÀ, 1 I de julho de 2022

Jose Warlcn Barbosa da Silva
Presidente do CPL

I'ublicodo pot: ISABEL DE SOUSA SILVA
Código identificodor: bc0986o920704fd029d961 82a7 I c024,t

A!.ISO DE CONVOCAÇÃO - TONTADA t E PRICoS
OO II2O 22ICPL. PROCESSO ADMINIS IR{TIvO

Nt)4O2.39212íJ221{:PL

/^

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nq
409.399.O1/2022

AVISO DE CONVOCAÇÃO
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