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Secretaria I

Pelo preserte instrumento, de um lado, a PREFEITURA
CONTRATANTE, através 'Üa SECRETARIA MUNICIPAL DE
representado pela Sra. Marianna Lyra da Rocha Santos Te
986.676.02<j-34. doravante denominada CONTRATANTE, e.
Rua Poção de Pedras, n^ lO, CEP.: 65.072-027, Quintasdo
doravante denominada CONTRATADA, representada nestí
Fernandes, Braslleifo]'solteiro,.portador da'CarteIra de Iden
05, têm, entre si, justa ejacordada aceletíraçâo do prese
indireta, regime de empreitada por preço global, sujeltant
demais legislações aplicáveis à espécie, bem como ao Edita
Processo Ad

independen

O presente C
DE PREÇOS

Tiinistratfvo nS1808018/2021, e aos termos da
:emeníe de transcrição, mediante as seguintes c

CLÁUSULA PRIMEIRA

ontrato tem como fundamento a LeiFederal n' I
nB 11/2021,'devidamente homologado pela
.. . ' tindependente de transcrição.

O presente CONTRATO tem como objeto a contratação de .
Noleto de Sousa e Carmelita Ciprlano Guimarães no Municít I
preço globalj tudo dejaco|r;do com os Elementos Técnicos d
demais especificações expressas, e com a Proposta da Emp
deste instrumento.

DO MARANHÃO

OJOÃO DOS PATOS - MA
1.342.177/0001-08'
/lunicipal de Educação

FOLHA

Rubrica

CONTRATO NB 27121101/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO
MARANHÃO £AEMPRESA ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI
PARA REFORMA DAS ESCOLAS RAIMUNDO NOLETO DE SOUSA
ECARMELITA CIPRIANO GUIMARÃES NO MUNICÍPIO DE SÃO
JOÃO DOS patos/ma;na forma ABAIXO:

^UNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, neste ato denominado
rDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ sob o ns 31.342.177/0001-08,
xeira, Secretária Municipal de Educação, portadora do CPF nfl
eoutro, aempresa ENTÉC EMPREENDIMENTOS EIRELi, com sede
Galhau, São Luís/MA, Inscrita no CNPJ ns 19.543.790/0001-80,
.atO;pelo seu Representantè.Legal, o Sr.Tukas Léda Aramakí
:ldade n^;037956432Ò09-í |SESP/fyiA} e:dpXPF ns 007.233.463-ite Contrato dè exeçução3^ós; servlço^^^^ de execução
o-se as partes à Ler Pelieral n9.8.66è/l'993-e suas alterações e
da TOMADA" DE PREÇOS nB 11/2021, .forrrializada nos autos do
roposta vencedora, qué^fazem.parte Integrante deste Contrato,

•'áusulase condições:" M i "

- FUNDAMENTO LEGAL.

.666/93 e suas alterações posteriores, pertinentes eaTOMADA
utoridâde competente,; tudo,parte integrante deste Termo,

amprew especlallzadaipara a Reforma .das.EscoIas Raimundo
Io de São João dos Patos/MA, sob afòrmà de empreitada por
scriminados no Edital'dá TOMÁDÁl DE PREÇOS NS 11/2021, e
asa contratada,, que também passam a fazer parte Integrante

CLÁUSULA TERCEIRA - PRECQ GLOBAL

Para execuçâ Ototal dos serviços, fica ajustado o Preço 61c
quinhentos e trinta reaisé dezesseis centavos), de acordo cc

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

-Caberá àCíjNTRATADA, além das obrigações previstas no e
a) Conduzir os serviços]de acordo com as normas do serviço e
instrumento convocatório,'do Projeto Básico, da Proposta de
b) Prestar osserviços noendereço constante da Proposta de

c) Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado

d) iniciar e coiduirosserviços nos prazos estipulados;
1 Ie) Comunicar ao fiscal| do 'contrato, por escrito e tão logo c

qualquer obrigação contratual, paraa adoção das providêncic

f) Responder j]elos serviços que executar, na forma do ato coi
g) Reparar, corrigir, rernover, reconstruir ou substituir, no toe
do contrato em que sé verifiquem vícios, defeitos ou incor

Dal em^R$ 643.530,16;{sélscent0S|e:quárenta e três mil,
maProposta de Preços|ápresentiàda;peÍa CONTRATADA.

iltaleseus anexos:
|h

ii í
as especificações téçrllçásX aTnda,xom estrita observância do
^reçose da jegisíaçâojvigente;
reços; '

í capacitado em todos ds níveis detrabálho;

Dnstatado o problema ou a Impossibilidade de execução de
>cabíveis;

vocatórioe da legislação aplicável;

3ou em parte e às suas.expensas, bens ou prestações objeto
eções resultantes de execução Irregular ou do emprego ou

fornecimento,de materiais Inadequados ou desconformes cor.asespecificações;

h) Observado jo disposto no artigo 68 da Lei 8.666/93, desígr
execução dos lerviços, Inclusive peta regularidadetécnica e dts

V

ar e manter preposto, acompanhar e se responsabilizar pela
:lplinar daatuação daequipe disponibilizada para osserviços;

I) Elaborar re atório mensal sobre a prestação dos serviços
realizados, evt ntuals prablérnas verificados e qualquer fato re evante sobre a execução do objeto contratual-

li I ' *

dirigido ao fiscal do contrato, relatando todos os serviços
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j) Manter e

ESTADO

PREFEITURA DE SÃ

CNPJ N2 3|l
Secretaria h

m estoque um mínimo de materiais, peças e c
objeto do contrato;

k] Manter,

habilitação
durante toda a duração deste contrato, em c
; qualificação exigidas para participação na licite

1} Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhista

m] Indeniza r todo e qualquer dano e/ou prejuízo pessoal o
ou Indiretarnente, do exercício de suas atividades ou serem

aterceiros; j
n)Observar o cumprimerito do quantitativo de pessoas com

CLÁUSULA (Quinta - dasobrigações dacontratante

- Caberá ao

a) prestara:

CONTRATANTE, além das obrigações previstas r

informações e os esclarecimentos que venham

b) comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verifi
trabalhos até a sua regularização;

c) mandar refazer os serviços executados em desconformida'
a CONTRATADA a obrigação de executá-los sem qualquer ò

li
d) fornecer atestado |de capacidade técnica quando solicita|lo, desde que atendidas as obrigações contratuais e emitido o
termo de recebimentò definitivo do serviço;

e) indicartécnicos como seus prepostos, para exercer as atiwdades dé fiscalização dos serviçosora.contratados.

f) efetuar os pagamentos nos prazos e demais condições pre/istas no presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVICQi

- O prazo de execução do objeto será de 03 (três) meses, co
da Ordem de Execução de Serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O licitante vencedorterá 5 (cinco)
dos serviços.

DO MARANHÃO

DJOÃO DOS PATOS - MA

.342.177/0001-08
lunlcipal de Educação

FOLHA n®

unicef í

ut)nca

)mponente5 de reposição regular e necessários à execução do

mpatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de
çSo;

5 e demonstrar o seu adimplemento;

material que possa advir, direta ou serem causados por direta
causadas por seus proposto ao CONTRATANTE, aos usuários ou

deficiência estipuladopeloart. 93,da Lei Federal nfi 8.213/91.

o edital e seus anexos:'
: 'ij '

a ser solicitados pela CONTRATADA; •
' •

ada na execução dosrservíços e Interroniper imediatamente os

e com o projeto básico, especificações e normas técnicas, lendo
lus para a contratante;

nforme Cronograma Físlco-Flnanceiro, a contar do recebimento

diasa contar do recebimento da ordem de serviço para o início

em conform dade e desde que atendidos os requisitos dispo
PARÁGRAFO SEGUNDO - Òs prazos de início deetapas deexecução, de conclusão e de entrega, poderão serprorrogados.

tos no Art. 57 da Lei nU 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - GÃRANTIA CONTRATUAL- I '
' ' ! •>

-Como elemento assecuratório do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA apresentará à Gestão de
Contratos, em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data di
de execuçãoj no valorjcorrespondente a2% (DOIS POR CEN'
uma das forfjnas previstas abaixo:
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caução em dinheiro ou Títulos (

I I
Pública, estés deverão ser emitidos sob a forma escriturai,

custódia autjorizadc pelo Banco Central do Brasil e avaliz
Ministério da Fazenda.

assinatura,do contrato; comprovante de prestação da garantia
0} do valor global do contrato, a qual deverá ser prestada em

a Dívida Pública - Se a opção da garantia for Título da Dívida

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de

dos pelos seus vaiores|'econõmlcos, conforme definido pelo

PARÁGRAFO^ SEGUNDO - Se a opção da garantia for Cauçã< iem Dinheiro, o depósito do valor correspondente à garantia
deverá serefetuado em conta poupança da Prefeitura Mur icipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão, na CONTA
CORRENTE: 10298-9,AGÊNCIA: 1734-5, PREF MUN SÃO JOÍ 3 DOS PATOS - TRIBUTOS, BANCO DO BRASIL

PARÁGRAFO TERCEIRO - Seguro Garantia, mediante entrera da competente apólice, no original, emitida porentidadeem
to no País, em nome da Prefeitura Municipal d| São João dos Patos, Estado do Maranhão, cobrindo orisco de
Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização financeira, de Imprescritibilidade,

inalienabiiidáde e de irrevogabilidade, assim como prazo deyalidade de no mínimo 60 (sessenta) dias além dofim do prazo
de vigência qo contrato.

funcionamer

quebra do
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ESTADO 30 MARANHAO

PREFEITURA DESÃl) JOÃO DOS PATOS - MA

PARÁGRAFC
entidade err

CNPJ NS3:

Secretaria ^

QUARTO-Fiança Bancária, mediante entrega
funcionamento no País, em nome da Prefeito

devendo conter expressamente Cláusula de atuaíizaçã
Irrevogablildade, assim como prazo de validade de no mínimc

PARÁGRAFO QUINTO-A Prefeitura Municipal deSlo Joãod
toda equalcjuer Importância que lhe for devida, aqualquer i
PARÁGRAFO SEXTO • Utilizada a garantia, a Contratada obri(
data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANT

PARÁGRAFO SÉTIMoj- Será considerada extinta agarantia:
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização c
titulo de garantia, acompanhada de declaração da Administi
cumpriu tod^s as cláiKulas do contrato;
b) no término da vigência do contrato, caso a Administração

I i' CLÁUSULA OITAVa- DO
- As despesa >com a execução do objeto do presente contrai

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: SECRETARIA DEjEDUCAÇÃO

loio.ooòo-'construção, ampliação EREF(
- instalÍaçõés

12.361.0013

4.4.90.S1.00

CLÁUSULA NON/

.342.177/0001-08
unícípal de Educação

^i'brica

ia competente cartade fiança bancária, nooriginal, emitida por
a Municipal de São João dos Patos/MA, Estado do Maranhão,
I financeira, de imprescritlbiildade. Inallenabilidade e de
60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato.

jsPatos/MA, poderá descontar dovalor da garantia deexecução
ítulo, pela Contratada, Inclusive muitas.

a-se a integralizá-la no prazo de 5 (cinco) diasúteiscontados da
, sob pena de ser descontada na fatura seguinte.

arao levantamentode irnportâncias depositadasem dinheiroa
Iação, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO

1 '

não comunique a ocorrêncja de slnistros.

rACÃÒ ORÇAMENTÁRIA

0correrão àconta dã sé^lnté dõtàçãçbrçamentárla:

RMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS

-PAGAMENTO

-Opagamento será efetuado por meio de ordem.bancária ei litida em nome do proponente vencedo^ para crédito na conta
J..... —...4, T..—I —até 30 (trinta) dias, contados.da data dá enWada no protocolo

previamente aprovada pela Fiscalização;
corrente porj efe tndl(3da,';em moeda corrente nacional, em
desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida com base na mediçãc

I 1 ::
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As medições serão realizadas a cac
critério da Administrado,'sendo considerado o inicioda con

PARÁGRAFO SEGUNDO: A contratada deverá dar entrada

cronogramajaprovado vigente, no setor de protocolo da Prí
solicitação de pagamento'(Anexo X), e.das certidões negati
Negativa de 3ébltos Trabalhistas e Certidões Negativa de Déi
da Fiscalizaçiio, sendo^aberto um processo administrativo es
PARÁGRAFO TERCEIRO: Á aprovação da medição deverá se
setor competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a conta
boletim de medição dósserviços executados.

3inda os seguintes documentos:

) serviço no CREA/MA (anotação de responsabil

b] Uma cópii

c) Uma cópic

do Contrato;
t :

da planilha orçamentária;

d) Uma cópláda ordem de serviço;

PARÁGRAFC

e contra a aç

SEXTO: A última medição somente será paga a
resentaçâo das CNDs do INSS e da Fazenda Fed

a Certidão Nègativa dèDébitos Trabalhistas e Certidões Neg

a 30dias corridos dois serviços, ou'ern periodicidade menor, a
agemdo prazo a datadé recebimentoidã pçdem de serviço.

10 boletim de medição|dòs^servlçòs"executados com base no
Feitura Municipal dei^ó|j^o dos ^tqs/MA, acompanhada da
/as de débito junto ap lN^, HGTS,,Fazé'nda-Federal e Certidão
itos e da Divida Ativa Estadual e Municlpaj, paraanálise e ateste
lecífíco para.os pagameritósrélativbs aacòntrato.

refetuada pela Pref0üra de São João dos Patos por meio do
da data de entrada no'pròtocolo desta Prefeitura Municipaldo

PARÁGRAFO| QUARTO: Aprovada amedição, aContratada s!rá convocada para dar entrada no; protocolo para juntada aos
autos dasua Nota Fiscal ern duas vias, que será encaminhada >Secretaria Municipai.de Finanças, para que conduza oprocesso
depagamenóa.

PARÁGRAFO QUINTO: Além dos documentos exigidosno pa
ser juntados

a) Registro d

ágrafo segundo, para.a primeira medição dos serviços, deverão

dade técnica-ART);

ós o recebimento provisório dos serviços objeto desta licitação
irai, bem como do Certificado de Regularidade junto ao FGTS e
tiva de Débitos e da DívidaAtiva Estadual e Municipal.

Página 3 oe



ESTADO pO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃi) JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N9 3: .342.177/0001-08 ,
Secretaria IV unicipal de Educação

FQJ-Ha II®

Rubrica

ii

PARÁGRAFC SÉTIMO: No valor da nota fiscal, ]á deverão estar descontadas as eventuais multas e outros descontos
decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, áe for o caso.

PARAgrafO orrAVCj: Os serviços executados que caractel izarem adiantamento de serviços, em relação ao cronograma
físico-financeiro aprovado, não representam direito anteclj! ado de recebimento do CONTRATADO, podendo, no entanto,
serem pagos,a crítéripexclusivo da Administração e median e disponibilidade financeira.

PARÁGRAFO NONO: Nos casos de eventuais atrasos de pa ;amento, desde que, a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forrT|a para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data
acima referida e a correspondente ao efetivo adlmplemento da parcela, teráa aplicação daseguinte fórmula:

EM = I X N X VP

Onde: | | ;
EM = Encargos moratórios;
N=Número|de dias entrega data prevista para opagamento
VP =Valor da parcela asefj paga.
Is índice de iatuallzação financeira =0,0001644, assim apura
I = (TX/100)

365

= (6/100)1 = 0.0001644
365 I

TX = Percentual da taxa anual = 2%.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Aatualização financeira prevista m
seguinte ao da ocorrência!

PARAgraF0| DéCIMO^SEGUNDO: Não será aplicada ataxa deiatualização financeira prevista no subitem 11.10 acima, quando
o atraso de pagamento se der em função de atrasos na lit eração dos recursos pelo órgão cóncederite responsável pela
transferência dos recursosIfinancelros para custeio doobjete da presente licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DASÁLTERACÕES
I I '

- Este Contrato poderá se alterar, mediante as devidas justlfiíjatlvas;

a) unilateralnente pela CONTRATANTE quando:

1) houver modificação no projeto básico ou
objetivos;

2) em decorrência de acréscimo ou supressSc
ihciusivequanto ao preço, observados os limites

b] por acordo das partes,! mediante Termo Aditivo, nas de
alterações.

PARÁGRAFO

cinco porcento).

a a dó efetivopagamento;

do:

;ta cláusula se for o caso, será incluído na fatura/nota fiscal

ias especificações, para rnelhpr adequação técnica aos seus

quantítaUva do seu,objeto; nas-rnesmas condições licitadas,
)revistos na Lei ns. 8.666/93;

•• "''i í
ais hipóteses admitidas tia Lei Federal n& 8.666/1993 e suas

-- • .'I Jí.':
PRIMEIRO -Asupressão poderá, mediante acorpo entre as partes, uítrapaissar opercetitual de 25% (vinte e

PARÁGRAFOSEGUNDO - Ocontrato poderá ser prorrogado pe acordocom o Art. 57'daLei Federal ns8.666/93.
1 '

ÇJAUSULA.DÉCIMA PRIMEIRÁ-DIREÇÃO DOS SERVIÇOS

PARÁGRAFO

durante a ex

presumindo-:

ÚNICO: Asubstituição voluntária de integrantt
icução dò serviço ora CONTRATADO depender
e esta, a ^faità de manifestaçãoem contrário, de

CLÁUSULA DÉCIMA SEG

da equipe técnica qu do'prófissiorial habilitado residente
de aquiescência da'CONTRATANTE quanto ao substituto,

ntro do prazo de 10 (dez) dias da ciência da substituição.

JNDA-FISCALIZAÇÃO

• Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o co
dos Patos/MÀ, através de equipe composta de engenheiros, a
Prefeitura Municipal, para acompanhar a realização dos servi

itrato será fiscalizado pela Prefeltura Municipal de SãoJoão
rquitetose técnicosnoníeadospelaAutoridade Superior da
os. '•

rato, o Contratado deve manter preposto, aceito pela

itrato são aquelas previstas no projeto básico anexo a este

PARÁGRAFO

Administraçâ

PARÁGRAFO

editai, além c

PRIMEIRO - Durante a vigência deste com

3, para representá-lo.
i

SEGUNDO - As atribuições da fiscalização do co
as estabelecidas na legislação em vigor.
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ESTADO )0 MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃ<) JOÃO DOS PATOS -,MA

CNPJ N2 3|.
Secretaria N

.342.177/0001-08
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icef«^
nunca

PARÁGRAFO TERCEIRO - As decisões e providências que ultlapassarem a competência do Fiscal, deverão sersolicitadas
a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medida convenientes.

I T
I CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RECEBIMENTO

- O objeto desta licitação será recebido pela Prefeitura
conformidade com o previsto no Art. 73 da Lei n' 8.566/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO, - Concluído o serviço, esta

lunicipal de São João dos Patos, através da Fiscalização, em

erá recebida provisoriamente, pelo responsável por seu
acompanhamento e [fiscalização, mediante termo circuns andado, assinado pelás partes, em até 15 (quinze) dias da
comunicação escrita do Contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - AFISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório do serviço, caso haja inconformidades
significativas quanto às especificaçSes.

, - — io Impeçam o recebimento provisório, estas serão relacionadas
em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão e tar corrigidas até o receblrhehtó definitivo;

I ! 'I
FÒ

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de Inconformidades que n

PARÁGRAFO QUARTO - [o recebimento definitivo do ser Iço será efetuado pbrisêrvidor ou comissão designada pela
autoridade competente, rnedíante termo circunstanciado, as sinado pelas partes, após ò decurso doprazo deobservação, ou
vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias contados apartir d) recebimento provisório," que comprove aadequação do objeto
aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69da LJi n.» 8.666/93. ' U', •' 7"

PARÁGRAFO QUINTO • Ó| recebimento, provisório ou defit
solidez esegiirança do serviço, nem da ético-profissional, pe
CLÁUSUUDÉCIMA QUARTA-ÍNADIMPLEMENTO ESANCÕ

:bo parcial- A Inexecuç ouitotal do objeto deste contrato e

Itivo, não eximirá aiCòmratadà'd3 responsabilidade civil pela
a perfeitaexecução do contrato. [.

:S

a prática de qualquer dos atos indicados, na Tabela 1 abaixo.
verificado o nexo causa! devido à açãoouà omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão,
torna passível a aplicação das sanções previstas na legislaç; o vigente e nesse contrato, observandò:se o contraditório e a
ampla defesá, conforme llúado a seguir:

a)

c) suspensão temporária de participação em licitação i
João dos Patos,Estado do Maranhão, por prazonão su

d) declaração de Inidoneldade para llc

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderá ser aplicada <

dvertêncla;

i) multa;

impedimento de contatarcom' 3[Prefei,tura Municipal deSão
lerior a 02 (dois) anos;

carou contratar com' a Administração Pública.
. .1 ^ •

sanção deadvertêndajnas seguintes condições:

a) descumprimento parcialdas obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a
qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonialou humftna,desde que não caiba à.aplicaçãode sanção maisgrave;

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Prefeitura Municipai de São João
dos Patos/MA, a critério db Fiscal doContrato, desde que não caiba a aplicação dêsanção mais grave;

c) na primeira ocorrência das Infrações relacionadas na Tabe

d) a qualquer tempo; se constatado atraso dos serviços ú
executado pela empresa e o cronograrha físico financeiro apt

IPARÁGRAFO SEGUNDO: Poderá ser c
a) Caso haja k Inexecução'parcÍal doobjeto será aplicada m
22.000,00, olque for maior. Para Inexecuçâototal, a multa
contrato. Pa|'a o atraso Injustificado na execução do ob]€
centésimos por cento) por'dia de atraso.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Poderá ser configurada a inexecuçã

a) Ocorrer atraso injustificado dos set\

a 1 abaixo;

e até 5 (cinco) dias,;çom'parando:se o que foi efetivamente
esentado e aprovadò:pe|a;FI5CALIZAÇÁO.

plicada multa nas seguintes condições:

ilta de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual ou R$
plicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
to será aplicada a muita correspondente a RS 0,05% (cinco

parcial do objeto quando:

ços por prazo superior a 30 (trinta) dias.

b) Ocorrer o descumprimento ou cumpr mente irregular de cláusulas contratuais.

A
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PARÁGRAFO QUARTO: Poderá ser configurada a Inexecu Io total do objeto quando o adjudicatário se recusar a assinar o
luver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 30contrato o

(trinta) dia

ü receber a ordem de serviço e ainda quando h
após a emissão da ordem de serviço.

PARÁGRAFO QUINTO; Poderá ser configurado atraso injustificado na execução dos serviços, quando:

a) Ocorrer
dia de atra

da rescisão uniiaterál da avença.

atraso injustificado dos serviços por prazo supc
so e a critério da Administração, poderá ser cor

rior a 5 (cinco) dias e inferior a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo
siderada inexecução parcial da obrigação assumida, sem prejuízo

b) ACONTjíATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste editai eno contrato.
PARÁGRAFO SEXTO: Caberá ainda à Contratada, nos casqls de reincidência nas infrações previstas na Tabela 1, as multas
previstas na Tabela 2 abaixo:

ITEM

10

11

12

13

14

15

16

17

TABELA 1

! i

ínfraç ^0

DF SCRIÇÃO

Permitiria presença de empregado sem ur forme,malapresentadoí,.por ocorrência i.

Manter funcionário sem qualificação para I execução dos serviços Kpor ocorrência

Não cumprir horário esttbeiecído pelo cc
' . n.

ocorrência.

Não cumprir determinação da FISCALIZAR
porjocorrència.

ntrato ou determinadoipéia FISCALIZAÇÃO.- por

O para controle de acesso de seus'funcionários •

Executaij serviço sem a utilização de equi pamentos de> prote^o;1ndividuaij(EPi),-;^quãndo
necessários - por ocorrência. " '' '•
Não iniciar execução de serviço nos prazo^estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os
limites mínimos estabelecidos pelo contraio - porocorrência.
Executar; serviçoJncompIeto, paliativo subititutivo como por caráter permanantejiou deixar
de providenciar recomposição complemerrtar- porocorrência. 1
Utilizar material ou mão de obra inadequada na execução dos serviços - por ocorrência.

Suspender ou interromper, salvo motive
contratuais - por ocorrência.

de força maior ou caso fortuitò, os serviços

Reutilizar material, peça ouequipamento i ?m anuência da FISCAUZAi^O- poVocorrêncla.
Destruir,ou danificar documentos ou bens(i orculpa ou doio deseusagentes-pòrocorrência.
Nãoj substituir empregado que tenha coi
atribuições - por ocorrência.

duta inconveniente ou; incorripatíver com suas
•i. '!l ! . v' ••

Nãoj refazer serviço rejeitado pela FISCALI: AÇÃO, nos prazos estabejecidos no contrato ou
determinadopela FISCALIZAÇÃO - porocor ência.' " • ' *•'
Nãolmahternos locaisde serviçoem temp
engenheiro indicado na assinatura do cont

ocorrência.

>lntegral, durante toda áéxecuçàojdo contrato o
ato e previamente aprovadopela FISCALIZAÇÃO

-por ocorrência. '
Utilizar as dependências da CONTRATANT : para fins diversos do objeto do contrato - por

Recúsar-se a executar serviço ou cumprl| determinações da FISCALIZAÇÃO, sem motivo
justificado - por ocorrência.
Perrnitirsituação que crie a possibilidade qe causar ou cause dano físico, lesão corporal ou
conseqüências letais - por ocorrência.

TA JELA 2

GRAU

01

01

01

01

02

02

02

03

03

03

03

03

04

04

05

05

06

GRÁU CORRESPONDÊNCIA
1 1 RS 200,00

: 2 RS 400,00

1 3 RS 500,00

1 4 RS 1.000,00
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PARÁGRAFO SéUMO: O somatório de todas as multas apli
percentual de 10% (dez porcento) sobre o valor totaldo<
inexecuçâo[totaí do contrato.

ubricà

R$ 3.000,00
R$ 5.000,00

:adas ao longo da execução contratual não poderá ultrapassar o
jntrato. Atingido este limite, a Administração poderá declarar a

PARÁGRAFO OITAVO: Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com APrefeitura
Municipal ieS§o JoSo dos Patos/MA: Asanção de suspenião do direito de licitar ede contratar com aPrefeitura Municipal
de São Joãd dos Patos/MA, de que trata o.inclso III. art. 87, Jalei n.fl 8.666/93, poderá ser aplicada à.CONTRATADA, por culpa
ou dolc, pór até 2 (dois) anos, no caso de Inexecução paclal do objeto, conforme^;p^revlstp| no parágrafo Terceiro desta
cláusula.

•Í.A

PARÁGRAFO NONO: Declaração de Inidoneídade para licitar ou contratar corn;a:AdmÍnIrtraçãO; pública: Asanção de
declaração de inldoneldade para licitar ou contratar com I Administração Públicâl^ljprevlsta no IncispilV, art. 87, da Lei n.»
8.666/93, ploderá ser aplicada, dentre outros casos, quandqa Contratada: . í. '' '

'-1

a)tiver sofrido condenação definitiva porter pratica Io, pormeios dolosos, fraude fiscal norecolhjmento dequaisquer
tribJtos; ' 'j -
b) praticar atos ilícitos, visando frustrar osobjetivos da licitação; ; ' •

c) demonstrar, a çjuaiquer tempo, não possuir Idone
João dos Patos/MA, em virtude de atos Ilícitos prati

d) |eproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício
empregados tenham tido conhecimento em razão d
Municipal delsão João dos Patos/MA;

e) ocorrer erii ato capitulado como crime pela Lei |s. 8.666/93, praticado durante O'procedimento licitatório, que
ven ia 30 conhecimento da CONTRATANTE após a a

dade para licitarou contratar comá Pref^tura Municipal de São
dos; ' '

I

)róprio ou de terceiros, .quaisquer informações de que seus
execução docontratojsemconsehtimerito prévio da Prefeitura

sinatura do contrato;

f) apresentar! à CONTRATANTE, qualquer documen :o falso ou falsificado, ho todo ou em.parte, com oobjetivo de
paiticipar da licitação ou para comprovar, dure ite a execução dojcontrato, a manutenção das condições
apresentadas na habilitação; ^

g) cometer inexecução total do objeto, conforme pr -visto no.item 12.5 desta cláusula.
I I :| • • -

PARÁGRAFO DÉCIMO: As sanções de advertência,, de susjensâo temporária do direito licitação ou de
contratar com aPrefeitura Municipal de São João dos Patos, :stado do.M^ranhão'e'íe^déclara^^^ para licitar
ou contratai- com aA^dministraçâo Pública poderão ser apllc «das à.Còntratada juntamente co'm;a;Be mújta.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O valor da multa, aplica ia após o regular processò administrativo,.será descontado de
pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municl lal de São João.dos Patos, Estado do Maranhío àContratada.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Se c valor do pagameito for insuficiente,'fica-a Contratada obrigada a recolher a
importância' devida no prazo de IS (quinze) dias, a partii da notificação, atravésjde DAM, devendo" ser apresentado o
comprovante de pagamento aesta Prefeitura, sob pena de jobrança judicial. '
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Esgotados os meiOS adrr^---
Contratant^, esta será encaminhada para inscrição em dívid

PARÁGRAFO DÉaMO QUARTO: Aaplicaçãodas penalidade
e ampla defísaporparte,do adjudicatáric, na forma da lei.

I CLÁUSULA DÉCIMA QUItjlTA- DA AMPLA DEFESA
PARÁGRAFO ÚNICO: Na decisão deaplicar qualquer uma dessas penalidades, acima mencionadas, sãocabíveis recursos, sem
efeito suspensivo: ! |

a) Representação, do prazo de 02 (dois) dias úteis co fitados da ciência da decisão;
b) Recursos pára autoridade imediatamente superjpr, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da ciência do

indeferimento do pedido de reconsideração.
' CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RESCISÃO

^nístrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao
3ativa. r ^

será precedida da concessão da oportunidadede contraditório
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3o, totalou parcial, docontrato poderá ensejar a rescisão, com asconseqüências contratuais previstas na Lei n»

PARÁGRAFO PRIMEIRO -Arescisão do contrato se dará no; jtermos dos artigos 79 e80 da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nocaso de rescisão provocada po
outras medidas legalmente previstas, reter, cautelarmenti
causados à Administração.

PARÂGRAFÍ) TERCEIRO -,No procedimento que visa à rescisí odo contrato, será assegurado ocontraditório eaampla defesa,
sendo que.ldepois dé encerrada a instrução Inicial, o Cont atado terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e
produzir provas, sem' prejuízo da possibilidade de oContrat inte adotar, motivadamènte, providências acauteladoras.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

inadimplemento do Contratado, o Contratante poderáalémde
os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos

PARÁGRAFO PRIMEÍR0:,A CONTRATANTE não admitira Jiualsquer alteraçõesfdo:termo oú especificações, saivo casos
especiaiísslmos, a seu exclusivo critério, suficlentèmente ustificados,e fundaméntados^cprn a necessária antecedência,
estudo técnico eos devidos registros. ' ' //p-'• '• .í •
PARÁGRAFO SEGUNDO: ACONTRATADA somente poderá s Jb empreitar a execu^o:dps"5ervlços coni a prévia concordância
da CONTRATANTE ficando, neste caso, solídariamente resplrnsável, perante aCOi^RATANTE/pelòys^^ ou Instalações
executadas peJos subempreiteiros e,ainda, pelas consequê Kíasdos fatos e atosià eleflmputáveís.. ^ -

PARÁGRAFO TERCEIRO:'aos contratados de sub empreltaqas, Incòrporar-se-âc/de pleno diréito.yòdas as cláusulas deste
instrumento, relativas àsTesponsabilidades e deveres da CaNTRATADÁ para com a GO.NTRATÀNTE. *,
PARÁGRAfId QUARTO: AÍseu exclusivo critério, aCONTRATANTE poderá.autorizara CONTRATADA,^a fazer cessão total ou
parcial dest^ CONTRATO, mediante lavratura do termo de ffissão, atendidas, em/elação ao concessionário sub-rogado com
todos os direitos e obrigações do cedente, decorrentes desW instrumento.

CLÁUSULA Décw AOITAVA - VIGgNCIA •

O presente nstrumento terá vigência até 27 de dezembro c

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - C

1 j

22022, podendoser alterado mediantetórmo aditivo.
' ^ i I • * '

OS ACRÉSCIMOS OU SÚPRESSÕES;'

ACONTRAI ADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condíç ies contratuais, os acréscimos ou: supressões que se fizerem
necessárias na execução dos serviços, do valor inicial atuall^dp do contrato, nos termos do art! 65,,^ isda Lei n8 8.666/93.

i I ' í '
CLÁUSULA VIGKIMA - PUBLICAÇÃO

Este CONTRATO será publicado, em resumo, na Imprensa o|lcial, nos termos da Lei rja 8.666 dé21de Junho de 1993.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DO REAJUSTE

l I II I i •*

- Os preços dos serviços,objeto deste contrato poderão sár reajustados, pelo índice'Naçionã! dé Custo da Construção do
Mercado (INCC-M), mediante solicitação do CONTRATADO, após o Interregno.dé-sl (um) ano (computadas as eventuais
prorrogações) contado dá data prevista para apresentação da proposta, cu do orçamento aque essa.proposta se referir.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso oíndice estabelecido para reajusta mento venha aser extinto ou'de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado em substituição oque vier | ser determinado pela legislação então em vigor.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Na ausência de previsão legal qucpara reajus^amento do preço do valor remanescente.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica 0 Contratado obrigado a apres
do valor rerpanescente, sempre que este ocorrer.

CLÁUSULA VIGÉSIMA S

nto ao índice substitutòj as partes,elegerão novo índice oficial,
•íl

jntar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços

GUNDA - CASOS OMISSOS

Os casos o nissos serão.resolvidos conforme as disposiçí
pítcávels à espécie.

es da Lei Federal nB 8.666/1993 e suas alterações e demais

legislações

Fica eleito (

partes, a qu

em 03 (trési

CLÁUSUUVIGéS MA TERCEIRA "FORO

I

Foro de'São João dos Patos/MA, para dirimir as questõesoriundas do presente CONTRATO, renunciando as
ilquer outro, por mais privilegiado que seja. Ea: sim, por estarem justos,e contratados, assinam este CONTRATO
viasde igual teor e forma, para umsó efeito.
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CNPJN2 íl.342.177/0001-08
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São João dos Patos/^ A. 27 de dezembro de 2021.

Pela CONTRATANTE:

Marianna Lyra dá Rochãl^os Teixeira' |
Secretária Municipal de Educação'' '<•

jr !j l
{ Pela C íntrATAdà: J-

Luihft: fii. '/ski, ^0>3jr^lfc'

folha

ubrica

'X

ENTEC EMPREjl
CNPJ n* 19. 43.790/0001-80

'Siií;
ENlk EMPREENDIMENTOS EIREU
..' '19.543.7M/0001-80
Lukas lida Á^inèklrEèmandes

. !í::

1
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