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CONTENTO NS1005001/2021
TOMADA DEPREÇOS 04/2021
PROC.ADMIN. NS2202001/2021

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS
PATOS, ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA MVDC
EMPREENDIMENTOS LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA ELÉTRICA, VISANDO A MANUTENÇÃO
CORRETIVA E PREVENTIVA DE TODO O SISTEMA DE

•ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE-CADA UM.pOS-LOGRADOUROS DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO^DOS PATOS/MA, ENGLOBANDO O
RÉRÍMETRO URBANO, COM-FORNÍCIMENTÒ DE MATERIAIS,

^EQUIPAMENTOS E^MÃO DE OBRA NÁFORMAABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, o Município,de São Jqãò,,dos Patos, Estado.do Maranhão, pessoa
jurídica de direito público, por intermédio,dá süa ^Prefeitura Municipal, UnscrítaV no CNPJ/MF sob o ns
06.089.668/0001-33 com sede na Av. Getólío.Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000; São João dos Patos/MA,
São João dos Patos/MÃ;meste ato representado pelo Secretária-Municipa! de Administração, Sra. Thuany Costa
de Sá Gomes, doravante dénórhliíada.CONJRATANTE, e^ de outro; a"enipresã MVDCiEÍ^PREENDIMENTOS LTDA,
com sede Av Senador Jòisé Samèy,,S/N;''Centro, Axixá -.MA, CEP:f65.Í'48;000, inscrita no CNPJ/MF sob o nS
26.746.084/0001-09, dqravanteldenominadá CONTRATADA, reprèsèntadãf neste iatd;pelo séu representante.
Marcos Vinícius Dutra, Brásiíeiro/Soltéíro, Empresário, residente háTÜãyihtá é um,' ns53,quadra 55,habitado,
Cohatrac IV, São Luis/MA; CEP: 65.054-830: RG: 0458583Ú2pl2-7,^GPF:_ 009:457.443-07, têm', entre si, justa e
acordada a celebração;dò:p.resen'te Contrato, de execução dos serviçps, na-forma jíe execuçiò indireta, regime
deempreitada pôrpreço globáI>- süjeitando-se as partes à Lei Federá! n^ 8.666/1993 e suas alterações e demais
legislações aplicáveis à espécie, bém .como ao Edital da tOMADA- DE PREÇOS n^ 04/2021, forrnalizada nosautos
do Processo Adrninistmtiyp nS 22Ó2ppi'/í202Í, e aos termos da proposta vencedora, quefazem parte integrante
deste Contrato, indepéridentementé.be transcrição,' mediante as segúintes cláusulp êcondições:

CLÁUSULA PRIMEIRA r^ FUNDAMENTOlEGAL- . y . [. •! t , -j

O presente Contrato tem corno'fundamento'a.,Lei-Federal n°"8:^ e suas alterações posteriores,
pertinentes e a tÓMADÂ DE PREÇÒS-ns 04/2021; devidamente hornpidgadó pela autoridade.competente, tudo
parte integrante deste Termo, iridepenclente de transcrição:.. " " |'''t í

CLÁUSULA SEGUNDA- OBJETO' , / . .- , i

O presente CONTRATO tem comoobjetO:a Contratação de empresa especializada na^execução de serviços de
engenharia elétrica, visarido a rhanutençãò corretiva e preyentivatdè todo o sistema.de iluminação pública de
cada um dos logradouros do Município de São João dós Patos-MA, ^engipbando o -Perímetro Urbano, com
fornecimento de Materiais, Equipamentos e Mão de Óbra, sob a forma de empreitada por preço global, tudo
de acordo com os Elementos Técnicos discriminados no Edital da TOMADA DE PREÇOS 04/2021, e demais
especificações expressas, e com a Proposta da Empresa contratada, que também passam a fezer parte
integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO GLOBAL
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Para execução total dos serviços,fica ajustado o Preço Global em R$ 1.561.718,40 (um milhão, quinhentos
e sessenta e um mil, setecentos e dezoito relas e quarenta centavos), de acordo com a Proposta de Preços
apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DACONTRATADA

- Caberá à CONTRATADA, além dasobrigações previstas noedital e seusanexos: |
I

a) Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, ainda, com estrita
observância do instrumento cpnvocatórlp,.do.Projeto,BásÍco, da.Proposta de Rreçois e da legislação vigente;
b) Prestar osserviços naendereço constante dá Proposta dePreços;^ ! ' i '
c) Proveros serviços ora contratados, com pessoaladequado e capacitadoém todos os níveis de trabalho;
d) Iniciareconcluiroséerviços nos prazos-èstípulados; X-,. ~ . -.r. . 1 ^
e) Comunicar aò fiscal do contrato, por escrito e tão Ipgo constatado o problema ou a impossibilidade de
execução de quálquer.obrigação çontratual,,para a adoçãodas providências cabíveis; '
f) Responder pelos serviços que executar, ha fo|Tna;dò\àto,çònyocátófÍP edalegislàção aplicável;
g) Reparar, corrigir, rernover, reconstruir oú-^substjtulr, hó todo ou em parte ej as súas expensas, bens ou
prestações objeto do cpntrat^em que se verifiquem yícibs,'"defeÍtos';pu incorreções resultantes deexecução
irregular ou do erhprégó^Q fòrnècIménto de materiais Inadequados ou'descónformèsicbm asespecificações;
h) Observado o dispostó'-.no artigo éS'da Lei 8.666/93, designar- e "manter préposto, acompanhar e se
responsabilizar pela execüçãó-'dòs serviços;Mnclusive'péla reguiaridade/téçhica é disciplinar da atuação da
equipe disponibilizada pára os serylços; . ,'"ví • a :'>V, h /
i) Elaborar relatório mensal sobrè a!prestaçio"dos sérviçòs,'dlrigiao ao.fiscal do contrato, relatando todos os
serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fatp relevante sobre a exècuçãi do objeto
contratual; *Ty " ^ "•
j) Manter em estoque um mfnimo.de materiais, peças e componentes .de reposição regular e necessários à
execução do objetodó contrato; ' í ,• .'f ^ |' '
k) Manter, durante toda a duraçãq\dèsté,,contrátò, em^ còrnpatibilidádé com as obrigações assumidas, as
condições de habilitação eqLja|ificáção^exigidas para participação Ha licitação; j ;
I) Cumprirtodas as obrigações e éhcargos.soclals trabalhistas e demonstrar.ò seu adimpjemento;
m) indenizar todo-e qb3l(|uer danoVe/òu> prejuízo pessoal ou rnátérial^ que possa-advir; direta ou serem
causados pordireta ou ihdiretamentè/dáèxercíció.he süasatividades óu serem cáusadàs porseusproposto ao
CONTRATANTE, aos usuários ou atércéirps;^:-IK i:,-'!'!, 1
n) Observar o cuniprimento do quantitátiypCle pessoas com^efíciência estipulado'pelo art. 93, da Lei Federal
ns 8.213/91. _ j ; " •
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DACONTRAtANTE - , i ^

- Caberá ao CONTRATANTE, além das obrigações previstas no edital e seus anexos:', ''
a) prestar as informações e os esclarecimentos quevenham a sersolicitados peia CONTRATADA;
b) comunicar à CONTRÀTADÁ qualquer irregula>idade verifica"da"nà "execução dos serviços e interromper
imediatamente os trabalhos até a sua regularização; i

c) mandar re^zer os serviços executados em desconformidade com o projeto básico, especificações e normas
técnicas, tendo a CONTRATADA a obrigaçãode executá-lossem qualquer ônus para a contratante;
d) fornecer atestado de capacidadetécnicaquandosolicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais e
emitido o termo de recebimento definitivo do serviço;
e) indicar técnicos como seus prepostos, para exercer as atividades de fiscalização dos serviços ora
contratados.

f) efetuar os pagamentos nos prazose demaiscondiçõesprevistas no presente contrato.
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- O prazo de execução do objeto será de 08 (oito) meses, conforme Cronograma Físico-FInanceiro, a contar do
recebimento da Ordem de Execução de Serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O licitante vencedor terá 5 (cinco) dias a contar do recebimentoda ordem de serviço
para o início dos serviços.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, poderão ser
prorrogados, emconformidade e desde queatendidos os requisitos dispostos noArt. 57da,Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA CONTRATUAL- .. - í, l Í

-Como elemento ássecuratorio do cumprimento das õbrtgàções contratuais, a COf^RATADA apresentara a
Gestão de Contratos, ém até 15 (quirize) dias útéis, contados da'data de assinatura dò contrato, comprovante
de prestação da garantia de execução no válor corréspòndenté a 2% (DÒIS POR CENTO) dó valor global docontrato, aqual devera ser prestada em uma das fprmas previstas abaixo: |'
PARÁGRAFO PRIiviEiRO-,Çaüçãq éjTi dinheiro ou Tftuios da'Dívida;Pública -Se a|ppçãb da garantia for Título
da Dívida Pública, estes deyerãòser èrhitidos sob a forima escriturà(,'^medlante.regístrò'em sistema centralizado
de liquidação e de custódia aútonzado pelo.Banco Céntràldo Brasiíe.aváiiadòs pelos seusvalores econômicos,
conformedefinido pelo Ministériò dalFazenda.- ' ^/ V, ; ' • " / ,!

PARÁGRAFO SEGUNDO r Se,aopção'da garantiafor Cauçãoerii Dinheiro, o depósito do valorcorrespondente à
garantia deverá ser efetuado ern conta poupança da Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do
Maranhão, na CONTA CORRENTE: ;10298-9> AGÊNCIA: 173-^5, PREF MUN SÃO jaÃÕ;DOS PATOS -TRIBUTOS,
BANCO DO BRASIL Tv . ! / ^ \ '

PARÁGRAFO TERCEIRO - Seguro Garantia,'mediante entrega,'da competente apólice, no original, emitida por
entidade em funçlonaménto^no,Ráís''íemmóme da Prefeitura'Municipal.de São João dos.Patos, Estado do
Maranhão, cobrindo; o risco de quebra do; Contrato, .devendo contérlexprèssamente cláusuja de atualização
financeira, de irnprescritlbilidádé, inãlienàbijidadé.e de irréyògábilldáâe;'.ássim corrió.prazo de validade de nomínimo 60 (sessenta) dias além do'fim^çlo' ^"razo de^vigênciá do coritrátó!;^ |; % ]
PARÁGRAFO QUARTO - Fiança Bancária, mediante,entrega :da''Cómpetente carta de fiança bancária, no
original, emitida;pòrfentldade em.funcionamento no;P'aís,.èmínomé'dá PreféiturájMünlcIpaLde São João dos
Patos/MA, Estado do-Maranhão, devendo' conter expressamente Cláusula de àtualízação financeira, de
imprescritibilidade,,lnalienabilidade e de Irrèvogabilidade, assim como prazo de ,.validade de no mínimo 60
(sessenta) dias além do fimdo prazode vigência do contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - Á Prefeitura MunTcipal de São iõãòdos Patbs/MÃ, poderá descontar do valor da
garantia de execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, pela Contratada,
inclusive multas.

PARÁGRAFO SEXTO - Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integralizá-la no prazo de 5 (cinco) dias
úteis contados da dataem quefornotificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de ser descontada na
fatura seguinte.

PARÁGRAFO SÉTIMO- Será considerada extinta a garantia:
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a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de Importâncias depositadas
em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo
circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato; '
b) no término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros.

aÃUSULA OITAVA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- As despesas com a execução do objeto do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO • .

ÓRGÃO: 08SECRETARIA DE OBRAS ÉSERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: SECRETARjA DÈ OBRAS ESeWiçOS.ÚRBAN^^ " 'f' , V
15.452.0019.2028:0000-MÉLHGRIA ÉMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.39.00 - OUTROS ^RVIÇOS DE TERCEÍROS - PESSOA JURÍDICA

clAusula nona- pagamento
: f'. í

* 'i» ^

V

t i

;

- Opagamento será efetuado ppr;meiOyde ordem bancária emitidá..em nome do^ própònénte vencedor, para
crédito na conta corrente por ele'indicada, em moeda corrente, nacional,-em até .SÓJtrinta) dias, contados da
data da entradá no protocólo'desta Prefeitura^ dà.Nota Flscaí eniltidá^^còm base na medição previamente
aprovada pela Fiscalização. 'Ú- ,('v. . . ; , í

PARÁGRAFO PRIMEIRO:, As medições, serão realizadas a Vada/BO d̂ias corfidos {dos serviços, ou em
periodicidade menor, a critério da'Adminístfa~çâo, sendo considerado ò'Início da contegem do prazo a data de
recebimento da ordem^deserviço': - • "•" - '• | •'

, r t'i' l . ' • • - v; i' i ji -> 1
PARÁGRAFO SEGUNDO: A contratada devera dar entrada río>boletim de medição dós; serviços executados com
base no cronograma aprovada '̂vigénté,~^:no setor de protocolo..dà Prefeitura Municipal de São João dos
Patos/MA, acompanhada.da solicitação de{págámeht6 (Ánexó X)Ve das certidões ne^^^ dè débito junto ao
INSS, FGTS, Fazehdá, Federal é céh:idâo'NégátÍva.dé Débitòs-Trabalhlstas^è Cértidões. Negativa de Débitos e da
Divida Ativa EstaduaLe, Municipal,'para. análls'e%é{àteste lidasendo' aberto um processo
administrativo específico para os pagamehtosrelátivos ao contrato.' ' ;

PARÁGRAFO TERCEIRO: Aaprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura ide SãoJoão dos Patos
por meio do setor competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da dáta"^de entrada no protocolo
desta PrefeituraMuntcrpaldó bblétim'demediçãodosservlçosexecutados{' j,, f{

PARÁGRAFO QIÍARTO: Aprovada a medição, a Contratada será convocada para darentradá no protocolo para
juntada aos autos dá sua Nota Fiscal em duas vias, que será ençáminhada à Secreteriá^Municipal de Finanças,
para que conduza o processo de pagamento.

PARÁGRAFO QUINTO: Além dos documentos exigidos no parágrafo segundo, para a primeira medição dos
serviços,deverão ser Juntados ainda os seguintes documentos:

a) Registro do serviço no CREA/MA (anotação de responsabilidade técnica - ART);
b) Uma cópia do Contrato;
c) Uma cópia da planilha orçamentária;
d) Uma cópia da ordem de serviço;
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PARÁGRAFO SEXTO: A última medição somente será paga após o recebimento provisório dos serviços objeto
desta licitação e contra a apresentação das CNDs do INSS e da Fazenda Federai, bem como do Certificado de
Regularidade junto ao FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidões Negativa de Débitos e da
Divida Ativa Estadual e Municipal. ! <

PARÁGRAFO SÉTIMO: No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais muitas e outros
descontos decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso.

PARÁGRAFO OITAVO: Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços, em relação ao
cronograma físico-financeiro;aprovado,:não,representam.direito antecipado de recebimento do CONTRATADO,
podendo no entanto,serem pagos, a critério exclusivoda Administração e mediante disponibilidade financeira.

PARÁGRAFO NONÓ:i,NoS'Casòs de everituals atrasos de.pagameritò> desde quJ aCONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que ã'tàxa de atuallzaçã6'̂ firiancelra devida pelo
CONTRATANTE,,entrega data acima referida e ã correspondente ab efetivo adimplemento da parcela, terá a
aplicação da seguinte fórmüiá:
EM = lxNxVP i ;•

Onde:

EM = Encargos moratórios;/,.-'-,;'
N = Número de """ -

VP = Valor da

i= índice deatualização finance!ry^0^0001644, assim.apurado:
1= (TX/IOO) I = Í6/I00): ii=0,0001644:

365 3*65
TX= Percentual da taxa anual- 2%,;'

is moratórlos;/,^-.;- T--; Tv''?)
ie diasentrba data-preyista^^^ pagamèrito eadO'e'fetivò;pagámentb; 'i
parcela'aserpaga'.'\'A

T
i.

PARÁGRAFO DÉCIMÔ: Á atüàlizáçãói.financeira prevista nesta;:cláusúiá'sé for b caso, será incluído na
fatura/nota fiscal seguinte aodaocorrência., " , I ' ' ;

PARÁGRAFO DÉaMO SEGUNDòV^âo'será 'aplica a" taxa.dê atualização financeira prevista ho subitem 11.10
acima, quando b atraso de pagamehtò^e der em funçâo-de atrasos ha liberação, dos recursos pelo órgão
concedente responsável pela transferência\dos fecursós financeiros-pára: custeio do objeto da presente
licitação. t.-'-". V',''-'- *' •
CLÁUSULA DÉCIMA DAS ALTCRACÕES > ' ^ :

- Este Contrato poderá sealterár, mediánte.as\déyidas jústificativás:-

a) uniiateralmehte pela CONTRATANTE quando:
a.l) houver modificàçiò mo projeto básico'ou dás éspecificações^vpara rnelhor
objetivos; • " • \ . ...
a.2) em decorrência de acréscimo ou supressão quantitativa do seu objeto, nas mesmas condições licitadas,
inclusive quanto ao preço, observados os limites previstos na Lei ns.8.666/93; ,
b) por acordo das partes, mediante Termo Aditivo, nas demais hipóteses admitidas na Lei Federal n2
8.666/1993 e suas alterações.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Asupressão poderá, mediante acordo entreas partes, ultrapassar o percentual de
25% (vinte e cinco por cento).

!-'â

adequação técnica aos seus
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PARÁGIIAFO SEGUNDO - O contrato poderá ser prorrogado de acordo com o Art.'57 da Lei Federal n&
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DIREÇÃO DOS SERVIÇOS

PARÁGRAFO ÚNICO; Asubstituição voluntária de integrante da equipe técnicaou do profissional habilitado
residente durante a execução do serviço ora CONTRATADO dependerá de aquiescência da CONTRATANTE
quanto ao substituto, presumindo-se esta, a falta de manifestação em contrário, dentro do prazo de 10
(dez) dias da ciência da substituição.

CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA^ FISCALIZAÇÃO

- Sem prejuízo dá-plena, responsabjKciáde^daiContratãdá, o còhtràtd se"rá fiscalib^d pela Prefeitura
Municipal de Sãò João dos'Patos/MA^ através dé equipe cpmpostá de engenhei;;o5,^ârquitetos e técnicos
nomeados pela Autoridade Superior da Prefeitura Municipal, para acompanhar a realização dos serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigênçÍâ'de5te contrato,;o.Contratado deve manter preposto, aceito
peia Administração, pára representá-lo.f';;'. ^ .1 '

PARÁGRAFO SEGUNDO -Us:at'ribuiçõés;da fiscalização'dò cdhtratb.saó àquelas previstas no projeto básico
anexo aeste editai, além das~èstabelècidas najegislaçãd em vigor. '' [/''•, • '

' • 'V'. -'.'V '.- V\ •- r Ti •
PARÁGRAFO TERCEIRO - As.decisões e providências que ultrapassarem à competência dp Fiscal, deverão ser
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; -

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA^ RECEBIMENTO - - • ^ ^ V " •
: •• ';; •' rp,

- o objeto desta licitação .séráúeçebidó^pelá Prefeitura Municipal de São João dos Patos, através da
Fiscalização, em conformidade comd previsto nqArt. 73 dá 161,0° 8.666/93. •

"V\'
PARÁGRAFO PRÍMEIRÔ-- Cónciuído.ojsérviçò/esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por
acompanhamento é.fiscalização —'w 1.,- ic
dias da comunicação escrita'dp

seu

D, médiahté^tèrmo clrcuhstãnciádb,,ássinado pelas,partés, em até 15 (quinze)
Contratadp?,,:';y;; ^ '>

PARÁGRAFO SEGUNDO - A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório; do serviço, caso haja
inconformidade? significativas quantò às.especificações. • '

t" i.- -

PARÁGRAFO TERCEIRO," No caso de inconformidades que não impeçam o recebimentp provisório, estas serão
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento
definitivo. ' . ^ . í ^

PARÁGRAFO QUARTO - O recebimentodefinitivo do serviço será efetuado por servidorou comissão designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo
de observação, ouvistoria, queserá deaté 60(sessenta) dias contados a partir do recebimento provisório, que
comprove aadequação do objeto aos termos contratuais, observado odisposto no art. 69 da Lei n.9 8.666/93.

PARÁGRAFO QUINTO - O recebimento, provisório ou definitivo, não eximirá a Contratada da responsabilidade
civil pela solidez e segurança do serviço, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
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- A ínexecuçio parcialou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na Tabela 1
abaixo, verificado o nexo causai devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações
contratuais em questão, torna passível a aplicaçãodas sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato,
observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme listadoa seguir:

a) advertência; i
b) multa;
c} suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal deSão João dos Patos, Estado doMaranhão, por prazo não superior á,Ó2.(doís) anos;
d) declaração de inidoneldade para licitar ou contratar com a Administração Pública. !

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderá ser aplicada ásanção de advertência,nas seguintes condições:

a)descumprlmehto parcial das obrigações e.responsabilidadès assunriidas contratualmente, e nassituações que
ameacem a qualidade dos serviços, oü a irítêgrídade pàtrimoniai oü Humana, desdeque ríão caiba a aplicação
desanção mais grave; r' C." . '
b) outras ocorrencíai:-quê/possarn. transtornos.aòÍd<é^ényolvlmentoJdos,.serviços da Prefeitura
Municipal de São João'dos,Patos/MA,.à^ do Fiscal dô Contrato; desde qüe hão caiba a aplicação de
sanção mais grave; íVj ; • j. '
c) na primeira ocorrência,das infrações/elaciohad,as"nã'T^^^ 1abaixo'; //"f ^
d) a qualquer tempo', sé" cdnstátatíó atraVp/dòs sen/lços:\de até Sífcincd) dias, corhpàrando-se o que foi
efetivamente executado pela empresa é''o cronograhia.'físico financeiro apresentado e aprovado pela
FISCALIZAÇÃO. _ ; 'ir:;,

'4; . ; !

PARÁGRAFO SEGUNDO: Poderá ser'aplicada multanasseguintes-condiçõés:

a) Caso haja a ínexecúçâò parciardo òb)eto"será aplicada multa^de até'10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual ou R$ 22.000,00, b.qúe for maior. Para Inexécuçãojtdtaí, a muita aplicada será de até 10% (dez por
cento) sobre ovajor total do contfàto.'.Pará ó'atrasoJnjustificadò^na^éxecúção dojobjeto será aplicada a multacorrespondente aR$0;Ò5%(cÍnccrçentésimdsfp,òrcento) por dia.de atraso.-j !'! j .
PARÁGRAFO TERCEIRO: Poderá ser.confígurad^a inèxecuçãoiparcial'̂ ^^^^^ quândò:,
a) Ocorrer atrasp lnjustiflcado dos serviços pór prazo superior ã 30 (trinta) dias.
b)Ocorrero desçumprimento. ou cumprimentojrregularde cláusulas.contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO: Poderá serconfigurada a Inexécução totaldoobjeto quando badjudicatário se recusar
a assinar o contmto ou receber a ordem de serviço e ainda quando houver atraso injustificado para início dos
serviços por mais dé 3p (trinta) diasapósa:emissãq dá ordern de serviçp. f: J -

PARÁGRAFO QUINTO: Poderáser configurado atraso injustificado na execuçãodos serviços, quando:

a) Ocorrer atraso injustifícado dos serviçospor prazo superior a 5 (cinco) dias e inferiora 30 (trinta)dias. Apóso
trigésimo dia de atraso e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução parcial da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

b) ACONTRATADA deixarde cumprirquaisqueroutros prazosestabelecidos neste edital e no contrato.
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PARÁGRAFO SEXTO: Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidêncja nas Infrações previstas naTabela 1,
as multas previstas na Tabela 2 abaixo:

TABELA 1

INFRAÇÃO . ,
GRAU

rTEM DESCRIÇÃO

1
Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, por
ocorrência

01

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços - por ocorrência 01

3
Não cumprir -horário--estabelecido-'pelo /contrato- ,ou - determinado-rpela
FISCALIZAÇÃO-porócorrêncià. , L ^ ' 01

4
Nioxumprir determinação da FISCALIZAÇÃO pára controle de acèbo^de ,seus
funcionários-porocorrência; vis ' ' ' ' - 01

5
Executahservlço sém a utllizaçãò de equipamentos de .proteção indlviduàj (ÉPi),
quandonecessários -por ocorrência. ^ V . [• - 02

6
Não iniciar execução de seryiçò-nòs^ pràzois-estabeÍGcidos pela FISCALIZAÇÃO,
observadosos limites mínimos estàbelecidóspelo contrato- por ocorrência. '

02

7
Executáf se.rviçp incómpletó^^paliativo substítutlvò como por caráterjpermanènte,
ouldèixàr de pròvldènclár'recomposição complementar - porocorrência.''!. ' 02

8
Utilizar material pu' rhão, de obra inadequada na execuçâo^^dps sen/iços - por
ocorrência. ' ' > ' -V---' 1 "

03

9
Suspender ,ou interromper, .salvo, motivo 5dG\;forçá rnàlo'r-pu casòjfortulto, os
serviços contratuais/:porocorrência.' ' I 03

10
Reutilizar rmateri3l,'peçá:ou..éqüipamentó serh.anuênciá da .FISCALIZAÇÃO - por
ocorrência. -l , / j • :

03

11
Destrúir ou danificar; docurnentos ou bens porculpa ou^dolosde seus'agentes - por
ocorrência." . ''•> li ' l 03

12
Nãò substituir erppmgado qüe tenha conduta inconveniente òu incompatível com
suas atribuições- pònócòrrência:- v-. V '

03

13
Não-ipfazer serviço,. rejèjtadq!p^ FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabeled no
contrato oü detêrníiinàdô;pêláVF!5CÀLIZAÇÃÕ> ponocõrrêncla. !i wV ' 04

14

Não rnánter nos locais dé sei^/içp,em:temppihtegral,.durante toda á exécüção do
contrato 0 engenheiro in^dlcâdo'ma .asslnátura-do/contrato e previamente
aprovado pela FISCALIZAÇÃO- por ocorrêncià."" *' - -v • '

04

15
Utilizar/as dependêrièias dà .CÓNTRÀTANtE; para firisrdiversos dò" "objeto do
contrato -por ocorrência.' C ^! 1'

05

16
Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da FISCALIZAÇÃO, sém
motivo justificado-por ocorrência. . , {-

05

17
Permitir^situaçãp que crie ã ppssibilidadé dé cáusar 0U:"caüSe danòjfísico, lesão
corporal oü còriséquências'letais'-por bcorrêhclã?''

06

TABELA 2

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 RS 200,00

2 R$ 400,00

3 RS500,00

4 RS 1.000,00 ,
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5 R$ 3.000,00
6 R$ 5.000,00

PARÁGRAFO SÉTIMO: O somatório de todas as multasaplicadas ao longo da execuçãocontratual não poderá
ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a
Administração poderá declarar a inexecução total do contrato.

PARÁGRAFO OITAVO; Suspensão temporária de participarem licitação e Impedimentos de contratar comA
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA: A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar
com a Prefeitura Muniçipai dé Sâp João dos Pãtos/MA,'de qúe/t'rati'à=incisó III, artr87,'da Lei n.s 8.666/93,

poderá ser aplicada'à CONTRATADA, pòrculpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do

objeto, conforme previsto no parágráfdTércelroidestá cláusula. '

PARÁGRAFO NONO: Declaração de Inidoneidadé para licitar ou:contratar com a Administração Pública: A
sanção de declaração de Inidoneidade para licitar oú còfítrátar com a Administração Pública, prevista no inciso

iV, art. 87, da Lein.s 8.666/93, poderá ser aplicadia, dentfé oiitros casos, quando a Contratada:

a) tiver |sofrido>cóndénáç|o -definitiVá" por, tér."pratiçadp,' poV fraude fiscal no
recolhimento de quaisquertributos';' ' • -.V ' "'.
b) praticar atos Üícitòs, visarido frustrar os objetivos da licitação;' '
c) demorístrar> avquáiquér''témpo,'não possuirIdÓneidadè paVá/licítar oü contratar com a Prefeitura
Municlpaidè São João dos Patos/MA, em virtude de atos iiíçitos^praticados; ; -•

d) reproduzir,/divulgar ou.utilizar,.em benefício próprio ou dê/terceiros, quaisquer Informações de que
seus empregados tenham,tido conhecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento
prévioda Preféitura Muriicipaj deSão João dos Patós/MA; y --'
e) ocorrer em ato capitulado^cò'md/crime pela.Lei n2.^8.666/93/praticado;dúrante',o procedimento
licitatório; que venhaáo.conhèçimehtò da CONTRATANTE'ápós a assinaturado contrato;
f) apresentar. à CONTRÁTANTE/quálqüer.documento falso ouifãlsifiçado, no todo ou em parte, com o
objetivo de participar daMicitaçâp püVpára comprovar, düráhte-a. éxècüçâó do'contrato, a manutenção
das condições apresentadas nahabiiiyção;•í'J
g)cometer inexecução totaldò òbjetp,-conforme previsto nbitem 12.5 destecláusula. ,

PARÁGRAFO DÉCIMO: jAs sanções de advertência, de suspensão^temporária do dirjeitb de participar de licitação
ou de contratar com a Prefeitura Municipal de São João dós Pãtós," Estado dó Maranhão e de declaração de
inidoneidade para licitáf óu contratar com à Administração Pública-poderão'
juntamente com a de muita. , .

sèf aplicadas à Contratada

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O valor da muita, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de SãoJoãodos Patos, Estado do
Maranhão à Contratada.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada obrigada a
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, através de DAM, devendo
serapresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sob pena decobrança judicial.
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PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido peia
Contratada ao Contratante, esta será encaminhada para inscrição em dívida ativa.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Aaplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de
contraditório e ampia defesa por parte do adjudicatário, na forma da iei. i

CLÁUSULA DÉCIMAQUINTA - DA AMPLA DEFESA

PARÁGRAFO ÚNICO: Na decisão de aplicar qualquer uma dessas penalidades, acirria mencionadas, são cabíveis
recursos, sem efeitosüspensivo: • ' ~

a) Representação; do prazo dé 02 (dois)dias úteis contados da ciênciada decisão;.'
b) Recursos para ^autoridade imediatamente superior, nó prazo de 02 (dois)^ dias úteis, contados da

ciência ido indeferirriento do pedido dereconsideração. \; rv—

CLÁUSULA DÉCIMASEXTA - RESCISÃO

- A inexecução, total ou, parcial,';dó'contrato poderá ensejar a^rescisão, com as çónseqüências contratuais

previstas na Lei n9 8666/93. - \ y / ' :

. - • ' ' " '"l ! I V
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Arescisão do contráto se dará nós ternriós dós-artígos79 e 80 da Lei n98.666/93.

PARÁGRAFO SEGÜNDÒ - No caspCde rescisão provocada por Ihadimplemento dò Contratado, o Contratante
poderá além dé outras.medidáyiègáirnente previstas, ?étéf/ cãutèia~rrhènte, os créditos decorrentes do
contrato atéovalor dòsprejuízo^causadosà Administração: ' '

t '

PARÁGRAFO TERCEIRONo pracediméntó^que yjsa à rescisão dp.contráto,"será assiegurado o contraditórioe a
ampla defesa, sendo que,•Óépois"de"encerra"da'a,;Ínstrüção Iniciado Çorítratado terájq^qrázo de 5(cinco) dias
•'•'-'s para se manifestar e proaüziK.p^vás, seni: prejuízo ^dy^pos^^^uteis dè\o Contratante adotar.

motivadamente; providências acauteládòras^-:

CLÁUSULA DÉCIMÁ SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GÉRAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não admitira quaisquer alteração do termò ou especificações, salvo

casosespeciaiíssimòs, a seu exclusivo çritérip, suficientemente justificados e fundárnèntadós coma necessária
antecedência, estudj3Técn]cp;e:ps devidos registros. . ' .

PARÁGRAFO SEGUNDO: ACONTRATADA somente poderá sub empreitar a execução Óos Serviços com a prévia
concordância da CONTRATANTE ficando, neste caso, soiidariamente responsável, perante a CONTRATANTE,

pelos serviços ou instalações executadas pelos subempreiteiros e, ainda,pelasconseqüências dosfatose atos a
eles imputáveis.
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PARÁGRAFO TERCEIRO: Aos contratados de sub empreitadas, incorporar-se-ão, de pleno direito, todas as
cláusulas deste instrumento, relativas às responsabilidades e deveres da CONTRATADA para com a

CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO: A seu exclusivo critério, a CONTRATANTE poderá autorizar a CONTRATADA, a fazer
cessão total ou parcial deste CONTRATO, mediante lavratura do termo de cessão, atendidas, em relação ao

concessionário sub-rogado com todos os direitos e obrigações do cedente, decorrentes deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMAOITAVA-VIGÊNCIA- - -

O presente Instrumento térá vigêncla até 31 dé^Dézembro de 2021, podendo ser altéradò'mediante termo
aditivo. ' v--

CLÁUSULA DÉaMA NONA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA'̂ obriga-seía aceltar,-nás'mesmás condições/contratuais,"os;acrésçiitids' ou supressões que se
fizerem necessárias na execução dos.setyiços, dovalorànicial atüalizado.do'contrato, nos termos do art. 65, "
19 da Lei ns 8.666/93: ^ , 'c'.. •'v.. ^ ;

CLÁUSULA VIGÉSIMA - PUBLÍCACÃÓ - .
1; 'J-Í

Este CONTRATO'será pupncado, ém'résumô, riã imprenisa Òfícíal, nos termos da Lei hS 81666 de 21de junhode
igg3_ • " ; , ; r f • -- • - -

* j

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEÍRÃ -DO REAJUSTE

• Os preços dos serviços objeto deste^contrato poderão ser reajustados, pelo indicé. Nacional de Custo da
Construção do Mercado; (INCC-M)/médiahte ,solicitação.(ÍÒ'ra após piritérregno de 1(um) ano
(computadas as; eventuais prorrogaçõésj.coritado'dá dátá'.pfévlsta'pára'apresentação dá proposta, ou do
orçamentoaque essa proposta se referir. * ' "\ ^ ,
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Gasò^o índice estabelecido "para reajustamento venha a séf e)rtintd ou de qualquer
forma não possá mais ser utilizado, será adotado em substituiçãoo que yier a ser determinado pela legislação
então em vigor. I ; ^ ^ "

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto/ as partes elegerão novo

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de< cálculo referente ao

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- CASOS OMISSOS
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Os casos omissos serão resolvidos conforme as disposições da Lei Federai 8.666/1993 e suas alterações e

demais legislações aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMATERCEIRA - FORO

Fica eleito o Foro de São João dos Patos/MA, para dirimir as questões oriundas do presente CONTRATO,

renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E assini, por estarem justos e

contratados, assinam este CONTRATO em 03 (três) vias de igual teor e forma, para urh só efeito.

.1 ^

P ' . .;São João dos Patos/MA, 10de.maio de 2021.

« - „-i ii».,

^ Pela CONTRATANTE;:

'J-PREFEITURA:MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS patos/ma! -V.

" '<• -í r.
-j--: .

í ••

>

í Sècretaria^Municipài dé Admiriistráçãò.//,"
ThpanyCosta^6Sá Gomes.;^ '/'-'H ^

; "• Secretária Municipal dè Administráção* >
• , • <- 's ' .... f- • ^ ' -í '•

-

. Pela CONTRATADÁ

'v.;. •; ,

CNPJ/MF ns 26.746.084/0001-09
Marços Vinícius Dutra •
Representante Legai

^,-4^ r.i -v

r'

; í;,

• .-..T-.í

"í
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