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Estado do Maranhao

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS-MA
Avenida Gerulio Vargas, n? 120 - Centro - Telefax: (099) 3551-2326 CNPJ: 10.439.008/0001-02
E-mail: Gilllara.sjD.gov@hotmail.com

Contrato Administrativo nO1807001/2019
Processo Administrativo nO3105001/2019
Dispensa de Licitacao n? 007/2019

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CAMARA MUNICIPAL DE sAo JOAO DOS
PATOS/MA E 0 SENHOR MACSON MOTA sA,
PARA PRESTA<;Ao DE SERVI<;OS DE
ELABORA<;Ao DO PROJETO DO
REMANESCENTE DA OBRA DE AMPLlA<;Ao DA
CAMARA MUNICIPAL.

De um lado, a Camara Municipal de Sao Joao dos Patos/MA, pessoa juridica de direito publico,
inscrita no CNPJ sob 0 n° 10.439.008/0001-02, com sede na Avenida Getulio Vargas, nO120 -
Centro, por seu Presidente, a Sra. Thuany Costa de Sa Gomes, brasileira, casada, residente e
domiciliada nesta cidade, inscrita no CPF sob 0 nO 038.921.083-82, adiante denominado
CONTRAT ANTE; e de outro lado, como CONTRA TADA 0 Senhor MACSON MOTA sA, com
endereco na Rua Osmar da Costa Almeida, 11, Sao Jose. CEP: 65.870-000, Pastos Bons/MA,
inscrito no CPF sob 0 n? 721.760.593-87, pelo que contratam, tendo entre si ajustada a
presente contratacao mediante as clausulas e condicoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1. 0 objeto deste contrato constitui a prestacao de services de elaboracao do projeto do
remanescente da obra de arnpliacao da carnara municipal.

CLAuSULA SEGUNDA - DA VINCULA<;Ao

2.1 Vincularn-se ao presente contrato, todas as regras e condicoes estabelecidas na Proposta do
CONTRATADO para a Dispensa de Licitacao nO 007/2019, passam a tazer parte integrante
deste instrumento.

Paraqraio Unico - 0 CONTRA TADO nao podera alegar desconhecimento, no todo ou em parte,
das regras estabelecidas na referida Dispensa de Licitacao, sob pena de sofrer as sancoes
legais.

CLAuSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA<;OES DO CONTRA TADO

3.1 Alern das obriqacoes resultantes da observancia da Lei 8.666/93 sao obriqacoes do
CONTRATADO:

3.2 Entregar a CONTRA TANTE os projetos basicos e execuuvos, devidamente registrados na
entidade profissional competente e assinados pelo profissional responsavei, que permitam a
contratacao da execucao das obras, no prazo maximo de 20 (vinte) dias ap6s assinatura do
presente contrato.

3.3 Os projetos deverao ser aprovados pela CONTRA TANTE.
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3.4 Os projetos deverao indicar todos os elementos necessarios a realizscao da obra. Oeverao
ser apresentados os seguintes produtos:

3.4.1 Representacao grafica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas
necessaries a completa cornpreensao dos servicos a serem executados e materiais
empregados na obra civil bem como todos os detalhes construtivos necessaries:
3.4.2 Memorial descritivo com as especllicacoes tecncas de todos os services equipamentos
e instalacoes, que deverao ser executados, bem como relatorios tecnicos e memoriais de
calculos que forem necessaries:
3.4.3 Orcarnento detalhado com cronograma fisico-financeiro para licitayao da execucao da
obra, inciuindo planilha de cornposicao do BOI com mdicacao dos indices, assinado por
profissional habilitado e com 0 registro no orgao tecnico competente - ART do CREA - MA. 0
orcarnento devers atender 0 Acordao 2.622/13 do TCU (BOI);
3.4.4 Cornposicao de todos os custos unitarios da planilha, com indicacao do item de
referencia utilizado para cada service, devendo as cotacoes serem limitadas superiormente
aos precos indicados nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de preferencia:

3.4.4.1 Mediana de precos do SINAPI;
3.4.4.2 Nos casos em que 0 SINAPI nao oferecer custos unitarios de insumos ou services,
poderao ser adotados aqueles disponiveis em tabela de referencia formalmente aprovada
por orgao ou entidade da admlnisiracao publica federal, ou do Estado do Maranhao,
incorporando-se as composicoes de custos dessas tabelas, sempre que possivel, os
custos de insumos constantes do SINAPI;
3.4.4.3 Revistas especializadas no ramo.

3.5 Os produtos a serem entregues em cada etapa sao:

3.5.1 Anteprojeto:
3.5.1.1 Orcarnento estimative;
3.5.1.2 Pranchas de desenho com os detalhes iniciais do projeto (partido adotado),
apenas uma copia:
3.5.1.3 Relatorio com os materiais e equipamentos a serem adotados, com custos.

3.5.2 Projeto Basico:
3.5.2.1 Orcarnento detalhado em nivel de projeto basico (Art. 6a da Lei nO8.666/93);
3.5.2.2 Pranchas de desenho com os detalhes do projeto;
3.5.2.3 Cornposicao dos custo unitarios (CCU) de todos os itens de servicos:
3.5.2.4 Cornposicao das taxas de BOI (editicacao e equipamentos);
3.5.2.5 Caderno de especifcacoes tecnicas:

3.5.3 Projeto executivo:
3.5.3.1 Orcamento detalhado em nivel de projeto executivo;
3.5.3.2 Pranchas de desenho com os detalhes do projeto (03 copias):
3.5.3.3 Oetalhes nas pranchas de desenho do desenvolvimento dos projetos basicos:
3.5.3.4 Composicao dos custo unitarios (CCU) de todos os itens de services:
3.5.3.5 Cornposicao das taxas de BOI (edificacao e equipamento); f



Estado do Maranhao

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS P ATOS-MA
Avenida Gerulio Vargas n? 120 - Centro - Telefax: (099) 3551-2326 CNP J: 10.439.008/0001-02
E-mail: Ciilllara.sjp.gov@hotmai1.colll

3.5.3.7 Caderno de especiticacoes tecnicas:
3.5.3.8 ART dos projetos;
3.5.3.9 ART da planilha orcamentaria.
3.5.3.10 Acompanhar a execucao do projeto executivo;
3.5.3.11 Organizar, ao final da obra, 0 "Memorial da Obra", incluindo todos os desenhos
"As Built", memoriais descritivos, relalorios, testes, laudos, inspecoes, balanceamento dos
sistemas, cataloqos de equipamentos, manuais de operacao e manutencao:

3.6 Quanto ao acompanhamento da execucao do projeto executivo:
3.6.1 Fiscalizar a execucao das obras, verificando todos os services, 0 emprego de materiais
de primeira qualidade que atendam as exiqencias con tidas nas normas tecnicas da ABNT,
das concessionarias de service publico, do Decreto nO92.100/85, ISO 9002, IPT, INMETRO
tudo de acordo com os projetos e especilicacoes pertinentes, responsabilizando-se
inteiramente pela indicacao das falhas e descumprimentos dos projetos e seus anexos,
mediante anotacao, nos respectivos Diaries de Obras, de todas as ocorrencias relacionadas,
determinando 0 que for necessario a reqularizacao das faltas ou defeitos;
3.6.2 Organizar arquivo das docurnentacoes pertinentes as obras mantendo-o com copias
dos projetos, memoriais descritivos, cadernos de especficacoes tecricas, planilhas de
quantficacao e orcarnento, editais, propostas das licitantes vencedoras e contrato firmado
com a construtora, copias de inforrnacoes, rnedicoes e relatorios emitidos e recebidos durante
o desenvolvimento dos trabalhos, e demais elementos pertinentes, alern das folhas do Diario
de Obras destin adas a Fiscalizacao e a Acminisiracao:
3.6.3 Analisar e aprovar ou nao, as atualizacoes a serem feitas pelas construtoras nos
cronogramas fisico-financeiro de acordo com os recursos e prazos disponiveis para cada
obra;
3,6.4 Analisar a pertinencia e conveniencia das propostas de alteracoes de projeto e/ou
especlncacoes que venham a ser feitas pelas construtoras contratadas, emitindo parecer
tecnico e submetendo-as a aprovacao da contratante;
3.6,5 Cumprir as decisoes tomadas pela contratante com relacao as alteracoes que venham a
ser propostas e que serao registradas nos respectivos Diarios de Obras;
3,6,6 Anotar todas as mocficacoes aprovadas e efetivamente executadas nas obras para
posterior encaminhamento as construtoras contratadas para que acrescente ao projeto "as
built", que deverao ser apresentados ap6s a conclusao das respectivas obras;
3,6.7 Analisar os projetos "as built", verificando a correcao de suas informayoes;
3,6,8 Promover as avaliacoes e rnedicoes das eta pas executadas, observado 0 disposto nos
cronogramas fisico-financeiro vigente e na proposta apresentada pela contratada;
3.6,9 Encaminhar mensalmente a contratante, as intorrnacoes relativas as medicoes,
acompanhadas de relalorios, expondo 0 andamento das obras de acordo com os
cronogramas e quaisquer descumprimentos contratuais porventura detectados, inclusive com
fotografias que demonstrem a evolucao das obras em andamento no periodo;
3.6.10 Informar, conclusivamente, todas as previsoes ou constatacoes de atrasos ou
amecipacoes das obras e, em ambos, fornecer as razoes determinantes, bem como trazer ao
conhecimento da Adrnlnisnacao eventuais atrasos ou descumprimentos das construtoras no
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atendimento de quaisquer solicitacoes que possam comprometer a qualidade, sequranca eo
andamento das obras;
3.6.11 Preparar, convocar e participar de reunioes tecnicas acerca das obras;
3.6.12 Exercer a fiscelizacao no interesse da contratante, 0 que nao exclui e nem reduz a
responsabilidade das construtoras contratadas, inclusive perante terceiros;
3.6.13 Emitir parecer sobre prorroqacoes de prazos, con tendo os subsidios necessaries e
incispensaveis a tomada de decisoes pela contratante;
3.6.14 Aprovar ou nao a aplicacso dos materiais a serem utilizados nas respectivas obras,
mediante analise de amostras, controlando a entrada de materiais nos canteiros, aceitando-
os ou recusando-os, nos termos das especlficacoes:
3.6.15 Determinar a retirada, dos respectivos canteiros de obras, de materiais recusados
visando a sequranca e funcionalidade dos locais;
3.6.16 Analisar os pedidos das construtoras contratadas de substinncao de materiais por
similares, de acordo com 0 conceito de similaridade estabelecido pelos editais de licitayao
das respectivas obras em andamento;
3.6.17 Aprovar as eventuais subsutuicoes dos empregados das construtoras contratadas,
conferindo suas atribuicoes profissionais de acordo com a RE (relacao de empregados) e as
Carteiras de Trabalho que serao fornecidos pela construtora;

CLAuSULA QUARTA· OBRIGA(fOES DA CONTRATANTE

4.1 Permitir 0 acesso da CONTRA TADA, devidamente identificada as suas dependencies para
execucao de services referente ao objeto deste Contrato, quando necessario:
4.2 Prestar intorrnacoes e os esciarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRA TADA,
com relacao ao objeto deste Contrato;
4.3 Exigir 0 cumprimento das obriqacoes da CONTRA TADA, inclusive quanto a nao inierrupcao
dos services ora pactuados;
4.4 Nomear um representante para a fiscalizayao deste contrato nos termos do art. 67 da lei
8.666/93;
4.5 Efetuar 0 pagamento nas condicoes e preco pactuado.

CLAuSULA QUINTA - PRE(fOS E CONDI(fOES

5.1 A CONTRA TANTE paqara 0 valor global de R$ 9.000,00 (Nove mil reais).
5.2 Os precos ajustados neste contrato, nao poderao ser reajustados, salvo por motivos de
alteracao na legislayao economics do pais que autorize a correcao nos contratos com a
adminisfracao publica. Fica condicionado, entretanto a justificativa previa em planilhas de calculo
detalhado e ao aditamento do respectivo contrato.

CLAuSULA SEXTA - VIGENCIA E PRORROGA(fAO

6.1 0 presente Contrato vigorara ate 0 final de dezembro de 2019.

CLAuSULA SETIMA - DO PAGAMENTO
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7.1 0 valor devido a Contratada devera ser depositados ate 0 dia 10 do rnes subsequente aquele
em que for prestado 0 service.

7.2 Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRAT ADA enquanto houver pencencia de
liquidayao da obriqacao financeira em virtude de penalidade ou inadlmplencia contratual.

7.3 A CONTRATANTE se reserva 0 direito de exigir da CONTRATADA, em qualquer epoca, a
cornprovacao de quitacao das obriqacoes trabalhistas e previdenciarlas. e com a Fazenda
Federal.

7.4 - Os tributos incidentes sobre 0 service ora contratado deverao ser recolhidos pelo
contribuinte, conforme definido na leqislacao tributaria

CLAuSULA OIT AVA - DA PUBLlCA~Ao

8.1 lncumbira a CONTRA TANTE providenciar a publicacao deste CONTRA TO, por extrato, em
imprensa oficial, ate quinto dia util do rnes seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo
de 20 (vinte) dias daquela data.

CLAuSULA NONA - DA DOTA~AO OR~AMENTARIA

9.1 As despesas decorrentes do presente Contrato, no presente exercicio correrao por conta da
dotacao propria:

ORGAO: 01 Poder Legislativo
UNIDADE GESTORA: 0101 Camara Municipal
PROJETO/ATIVIDADE: 010310001 2.001 Manutencao da Camara Municipal
CLASSIFICAt;:Ao ECONOMICA: 3.3.90.36.00 - Services de Terceiros Pessoa Fisica
0100000000-Recursos Ordnarios

CLAuSULA DECIMA- DAS SAN~6ES ADMINISTRATIVAS

10.1 Pela lnexecucao total ou parcial das obnqacoes assumidas, garantidas a previa defesa, a
Adrninistracao podera aplicar a CONTRAT ADA, as seguintes sancoes:
10.1.1 Advertencia:
10.1.2 Multa:
a) de 5% (cinco por cento), calculada sobre 0 valor a ser pago a CONTRATADA, pelo atraso
injustificado na execucao do objeto contratual;
b) de 10 % (dez por cento) sobre 0 valor do contrato pela inexecucac total ou parcial do objeto
contratado.
CLAuSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAo

11.1 0 presente contrato podera ser rescindido de conformidade com 0 disposto nos arts. 77 a
80 da Lei Federal 8.666/93 e alteracoes posteriores.
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11.2 Na hipotese de ocorrer rescisao administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei 8.666/93 a
Contratante sao assegurados os direitos previstos no art. 80, inciso I a IV, paraqratos 1° a 4°.

CLAuSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSI90ES GERAIS

12.1 Fica expressamente proibido a CONTRA TADA subcontratar com outras para executar 0

objeto deste Contrato, sem expressa e previa autorizacao do CONTRA TANTE.

12.2 Os casos omissos neste contrato serao resolvidos nos termos da Lei Federal nO8.666/93, e
suas alteracoes e posteriores.

CLAuSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 Fica eleito 0 Foro da Cidade de Sao Joao dos Palos, Estado do Maranhao, com exclusao
de qualquer outro que seja para dirimir qualquer duvlda que surja na execucao do presente
contrato e, que nao tenha sido possivel resolver por acordo ou por arbitramento. E, por estarem
as partes, CONTRA TANTE E CONTRA TADA, de pleno acordo com 0 disposto neste
instrumento particular, assinam-no na presence de duas testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, para que surtam os seus efeilos legais.

Sao Joao dos Palos/MA, 18 de julho de 2019

CAMARA MUNI
C


