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CONTRATO N9 27121201/2021 ,OUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO EA
EMPRESA J. W, SOUSA LIMA EIREÜ, PARA REFORMA DAS ESCOLAS

ED['UARD0| COELHO MENDES E FRANCISCO SÁ SOBRINHO NO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, neste ato denominado
CONTRATANTE, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ sob o ns 31.342.177/0001-08,
representado pela Sra. Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira, Isecretária Municipal de Educação, portadora do CPF ns
986.676.024-34, doravante denominada CONTRATANTE, é, de outro, a empresa J. W. SOÜSÁ LIMA ÊIRELi, com sede na Av.
Domingos Sertão, ns 150, CEP.i 65.870-000, Bairro Sâo;'josé, Pastos Bons/MA, Inscrita! bq CNPJ n« 08.672.027/0001-32
doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. Everton Silveira Coelho Ribeiro, brasileiro, portador
do RG n91566876 (SSP/Pl) e do GPF ns 034.914.114-24, têm, entresi, justa e acordada a celebração do presente Contrato de
execução dos serviços, na formajde execução indireta, regime de empreitada por preço global, sujeitando-se as partes àLei
Federal ns8.666/1993 e suasalterações e demais legislações aplicáveis à espécie, bemcomo ab Editai daTOMADA DE PREÇOS
ns 12/2021, formalizada nos autos do Processo Administrativo ns ^0410004/2021, e aos termos da proposta vencedora, que
fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, mediante as seguintes cláusulas e condições;

CLÁUSULA PRIMEIRA- FUNDAlilENTO LEGAL
Opresente Contrato tem como fundamento aLei Federal ti" 8.666/93 esuas alterações posteriores, pertinentes eaTOMADA
DE PREÇOS n9 12/2021, devidamente homologado pela autoridade competente, tudo'parte integrante deste Termo,
independente de transcrição. '

Opresente CONTRATO tem comoobjetoa contrataçãode empresá especíalizada paraa Reforma das Escolas Eduardo Coelho
Mendes eFrancisco Sá Sobrinho' no Município de São João dos Patqs/MA, sob aforma de empreitada por preço global, tudo
de acordo com osElementos Técnicos discriminados noEclital daTOMADA DE PREÇOS Ns, 12/2021, e demais especificações
expressas, ecom aProposta da^Empresa contratada, que também^ passam afazer parte iritègrante deste instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO GLOBAL í . ,
Para execução total dos serviços, fica ajustado o Preço Giobaljem R$ 883.973,93 [oitócêntos. e oitenta e três mil,
novecentos e setentae três reais e noventa e três centavos), de acordo com a Proposta de Preços apresentada pela
CONTRATADA. }

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

-Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital e seus anexos;

a) Conduzir os serviços de acordocomas normasdo serviço e as especificações técnicaSje, ainda,comestrita observância do
instrumento convocatório,'do fjrojeto Básico, da Proposta de Preços eda legislação vigente;',
b) Prestar os serviços no endereço constante da Proposta de Preços;

11 1 í
c) Prover os serviços oracontratados, com pessoal adequado e capacitado emtodosos níveis de trabalho;

d) Iniciar e concluiros serviçosnos prazosestipulados;
I I

e) Comunicar ao fiscal do, contrato, por escrito e tão logo constatado o problema ou]a Impossibilidade de execução de
qualquerobrigação contratual, paraa adoção das providências cabíveis; ;

f) Responder pelos serviços queexecutar, naforma do ato convocatório e da legislação aplicável;

g) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, notodo ou em parte e às suasexpensas, bensou prestações objeto
do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução Irregular ou do emprego ou
fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

h) Observado odisposto no arjtigo 68 da Lei 8.666/93, designar emanter preposto, acompanhar ese responsabilizar pela
execução dosserviços, inclusive pela regularidade técnica e disclfilinar daatuação da equipe disponibilizada paraosserviços;

i) Elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigido ao fiscal do contrato, relatando todos os serviços
realizados, eventuaisproblemas verificados e qualquerfato relevantesobre a execução do objeto contratual;

j) Manter em estoque um mínimo de materiais, peças bcomponentes de reposição regular e necessários à execução do
objeto do contrato; '
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k) Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibi idade com as obrigações assumidas, as condições de
habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;I I I I
I) Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu adimpiemento;

'I II
m) Indenizar todo e qualquendano e/ou prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou serem causados por direta
ou Indiretamente, do exercício de

a terceiros; i

suas atividades ou serem causadas por seus proposto ao CONTRATANTE, aos usuários ou

n) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiência estipulado pelo art. 93; da Lei Federal n9 8.213/91.

CLÁUSULA QUINTA-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE j j •̂
-Caberá ao CONTRATANTE, alémjdas obrigações previstasino edital eseus anexos: 11 ,
a) prestar as informações e os esclarecimentos que venham asersolicitados pela CONTRATADÁ;

b) comunicar àCONTRATAD^,qualquer Irregularidade verificada najexecuçâo dos serviços è,interromper imediatamente os
trabalhos até asua regularização;!

c) mandar refazer os serviços executados erh desconformidade com ó projeto básico, espécificaçõese normas técnicas, tendo
a CONTRATADA a obrjgaçãoõe executá-los sem qualquerônus para a contratante; '1

^ 1 I II •-!. '5 ;
d) fornecer atestado dé capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as;obrigações contratuais e emitido o
termo de recebimento definitivo do serviço;

' í J!
e) indicar técnicos como seus prepostos, para exercer as atividades

i 1
I li'

de fiscalização dos serviçosora corítratados.

f) efetuar os pagamentos nos prazos edemais condições pjevistas po presente contrato.
CLÁUSULA SEXTA-í- PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

• A li }*"/•_
- O prazo de execução do objeto será de 03 (três) meses, .conforme Cronograma Físico-Flriaricelrp, á còfitar do recebimento
da Ordem de Execução de Serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - OJicitante vencedor terá 5 (cinco) dias a
dos serviços.

contar do recebimento da ordem dè serviço para o início
( i i;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, poderão ser prorrogados,
em conformidade e desdequeatendidos os requisitos dispostos nbArt. 57da Lei n^ 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA-GARANTIJCONTRATUAL
-Como elemento assecuratóriq do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA apresentará à Gestão de
Contratos, em até'15 (quinze) diasúteis,contadosda data de assinaturado coritrato,comprovante de prestação da garantia
de execução no valor correspondente a Z^IDOIS POR CENTO] do vãlor gIobaLdo coritptô,'a qual deverá serprestada em
uma dasformas previstas abaixo: I i h i' i

] '\ ' í ; í, • '
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caução em dinhelrp ou Títulos da Díyida.PúblIca - Sea opção da garantia for Título da Dívida
Pública, estes deverão serlemitidos sob a forma escriturai, mediante registro em sis^ma centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda. | , | J
PARÁGRAFO SEGUNDO -Se aopção da garantia for Caução em' Dinheiro, odepósito'dq valor correspondente àgarantia
deverá ser efetuado em conta [poupança da Prefeitura r^unicipa! de São João dos Patos, Estado do Maranhão, na CONTA
CORRENTE: 10298-9,AGÊNCIA: 1734-5,PREF MUN SÃO JOÃO DOS PATOS - TRIBUTOS, BANCO DO BRASIL.

PARÁGRAFO TERCEIRO -Seguro Garantia, mediante entrega daj competente apólice, nò original, emitida por entidade em
funcionamento no País, ern nome da Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos, Estado do Maranhão, cobrindo o risco de
quebra do Contrato, devenclo conter expressamente cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade,
inalienabilidade e de irrevógabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60(sessenta) dias além dofim do prazo
de vigência do contrato. I

PARÁGRAFO QUARTO - Fiança Bancária, mediante entregadacompetente cartade fiança bancária, nooriginal, emitida por
entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos/MA, Estado do Maranhão,
devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inallenabilidade e de
irrevógabilidade assim comoprazodevalidade de no mínimo 60 sessenta)diasalémdofim do prazodevigência docontrato.
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PARÁGRAFO QUINTO-A Prefeitura Municipal deSSoJoão dosPatos/MA, poderá descontar dovalor dagarantia 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 integraiizá-ia no prazo de5 (cinco) dias úteis contados da
data em que for notificada formaimente pelo CONTRATANTE, sob pena de ser descontada na fatura seguinte.

PARÁGRAFO SÉTiMO - Será considerada extinta a garantia:
I

a) com a devolução da apólice, caita 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) notérmino davigência docontrato, caso.a Administração não comunique a òcorrêncta dejisinistros; •

CLÁUSULA OITAVA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

• As despesas com a execução do' objeto do presente contrato correrão à.conta da seguinte dota çãò orçamentária:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: SECRETARIA DE EDUÜsjçÃO
12.361.0013.1010.0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO EREFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAJS ^í;4.4.90.51.00 -INSTALAÇÕEsj ;
CLÁUSULA NONA-PAGAMENTO ' ^ ^

r' \ i
• O pagamento será efetuado por melo de ordem bancária emitida em nome do proponénteyencedor, para crédito na conta
corrente por ele Indicada, em mbeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias; contadosjda.data da entrada no protocolo
desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida com base na medição previamente aprovada pela íjlscálização.:;
PARÁGRAFO PRIMEIRO; As medições serão realizadas a cada 30 díás corridos dosserviços, pu em periodicidade menor, a
critério da Administração, sendo considerado oinício da cpntagem^do prazo adata de recebimento dá ordem de serviço.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Acontratada deverá dar entrada no boletim de medição dós serviços executados com base no
cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da Fjrefeltura Municipal de São João .dos Patcs/MA, acompanhada da
solicitação de pagamento (Anexo X), e das certidões negativas de débito junto ao INSS, FGTS, Fazenda.Federal e Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas'e Certidões Negativa de Débitos e'da Divida Ativa Estaduais Municipal, para análise eateste
da Fiscalização, sendoaberto um processo administratlvolespecífico paraos pagamentos relativos ao contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: AaproÍação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura çli são João dos Patos por meio do
setor competente no prazo^máxjmo deS (çihco)<diasa contarda data dé entrada no protocojp desta Prefeitura Municipal do
boletim de medição dos serviços executados. . r ..'i

;l \ -
PARÁGRAFO QUARTO: Aprovada a medição, a Contratada será convocada, para dar entraqa.no protocolo para juntada aos
autos da sua Nota Fiscal em'duas' vias, que será encaminharia àSecretaria Municipal de Finanças, para que conduza oprocesso
de pagamento. ' 1

PARÁGRAFO QUINTO: Alémdos documeritos exigidos no
ser juntados ainda os seguíntesjdocumentos:
a) Registro do serviço noCREA/MA (anotação de responsábilidadè técnica-ART);

b) Uma cópia do Contrato;'

c) Uma cópia da planilha orçamentária;

d) Uma cópia da ordem de serviço;

PARÁGRAFO SEXTO: Aúltima medição somente será paga apóso recebimento provisório dosserviços objetodesta licitação
econtra aapresentação das CNDs do INSS eda Fazenda Federaljbem como do Certificado de Regularidade junto ao FGTS e
aCertidão Negativa de Débitos'Trabalhistas eCertidões Negativa'de Débitos eda Divida Ativa Estadual eMunicipal.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Np valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas e outros descontos
decorrentes de retenções de valores previstosno 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 afltecipado de recebimento do CONTRATADO, podendo no entanto

parágrafo segundo, para a prirnelra' medição dos serviços, deverão

serem pagos, a critério exclusivo daAdministração e mediante d sponibilidade financeira.
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PARÁGRAFO NONO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que ataxa dejatuallzação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre adata
acima referida eacorrespondente'ao efetivo adimplementq da parcela, terá aaplicação da seguinte fórmula:

I

EM = i X N X VP

Onde:

EM = Encargos moratòrios;
N= Número de dias entre a data pVevista para o pagamentó
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = índice de atualização financeira =0,0001644,assim apurado:
I = (TX/100) 1= (6/100) i = 0,0001644

365 365 . ,|
TX = Percentual da taxa anual = 2%.

;i I I . !
PARÁGRAFO DÉCIMO: A atualização financeira prevista nesta cláusula se for o caso, será incluído na fatura/nota fiscal
seguinte ao da ocorrência. ''

e a do efetivo pagamento;

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO:
o atraso

transferência

Nãoserá aplicada a.taxa de atuallzaçãofinancèíra prevista no subItem.ll.lO acima, quando
de pagamento se der em função de atrasos na liberação dos recursos pelo órgão concedehte responsável pela
nela dos recursos financeiros para custeio do objeto da presente licitação. ' h' ^

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES

-Este Contrato poderá se alterar,jmediante as devidas justificativas)
a) unilateralmente pela CONTRAtANTE quando:

a.l) houver modificação no projeto básico oú das especificações, para melhor" adequação técnica aos seus
objetivos; j

!i. i

3.2) erh decorrência, de acréscimo ou supressão quantitativa do sèu objeto,lhas .mesmas condições licitadas.
os na Lei n&. 8.666/93; j;

I, i,, j '
ipóteses-admitidas na LeFRederal ns 8.666/1993 e suas

inclusive quanto ao preço, observados os limites previs
' ' > íl |1

b) por acordo das|partes, mediante Termo Aditivo, nas demais h
alterações.

PARÁGRAFO PRIMEIRO-Asupressão poderá, mediante acordo enjtre as partes, ultrapassado percentúal de 25% (vinte e
cinco porcento). ' | ,|'' '
PARÁGRAFO SEGUNDO - Ocontrato poderá serprorrogado de acordo com o Ait. 57 da lél Federal ris 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRAJDIREÇÃO DOS SERVIÇOS
PARÁGRAFO ÚNICO: Asubstituição voluntária de integrante da equipe técnica ou do profissional habilitado residente
durante aexecução do seryiçoiora CONTRATADO dependerá de aquiescência da CONTRATANTE quanto ao substituto,
presumindo-se esta, a,falta)de rnanlfestaçâo em contrário, dentrojdò prazo de 10 (dez) dias da ciência da substituição.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -! FISCALIZAÇÃO ' í

]i I ^ •li .
-Semprejuízo daplena responsabilidade daContratada, ocontrato será fiscalizado pela Prefeitura Municipal deSão João
dosPatos/MA, através de equipe composta deengenheiros, arquitetos e técnicos nomeados pela Autoridade Superior daPrefeitura Municipal, para acorripanhararealização dos serviços, j !
PARÁGRAFO PRIMEIRO -' Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve manter preposto, aceito pelaAdministração, para representá-io. ^ |
PARÁGRAFO SEGUNDO - As atribuições da fiscalização docontrato sãoaquelas previstas no projeto básico anexo a este
edital, além das estabelecidas na legislação em vigor. j
PARÁGRAFO TERCEIRO -As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal, deverão sersolicitadas
a seussuperiores emtempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RECEBIMENTO

- O objeto desta licitação será recebido pela Prefeitura Mun
conformidade com o previsto noArt. 73 da Lei n" 8.666/93.

cipal de São João dos Patos, através da Fiscalização, em
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Concluído o serviço, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu
acompanhamento e, fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da

Icomunicação escrita do Contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - AFlisCAlllZAÇÃO poderá recusar c
significativas quanto às especificações. |

PARÁGRAFO TERCEIRO - No casode inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão relacionadas
em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo.

PARÁGRAFO QUARTO • Orecebimento definitivo do sei^iço ser^ efetuado por servidor ou comissão designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso doprazo de observação, ou
vistoria, que será de até 60 (sésset^ta) dias contados apartir do recebimento provisório, que comprove aadequação do objeto
aos termos contratuais, obseK^ado odisposto no art. 69 da Lei n.s 81666/93. L

í i í :l j . •
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. '

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- InLdIMPLEMENTQ ESANÇÕES
- A ínexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na Tabela 1 abaixo,
verificado onexo causai devido àjação ou àomissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão,
torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, observando-se o contraditório e a
ampla defesa, conforme listado a seguir;

a) advertência; |
b) muita;

' I ' ! '
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de São
João dos Patos, Estado do Maranhão, por prazo não'superior|a 02 (dois) anos; M '

i ' I I ' '
d) declaração de Inidoneidade para licitar ou contratarcom a* Administração Pública.j ;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderáser aplicada a sanção de advertência nas seguintescondições:
' I II . '' J

a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a
qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonialou humana, desde que não caiba a aplicáção de sanção maisgrave;

b)outras ocorrências que possam acarretar transtornos aò
dos Patos/MA, a critério do Fiscal do Contrato, desde que;

; - i :i II • I "c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1abaixo; jj
d) a qualquer terhpo, se constatado atraso dos serviços de até 5 (cincò) dias, compaVahdo-se pique foi efetivamente
executado pelaempresa e ò cronográma físico financeiro apresentado e aprovadopela FISCALIZAÇÃO.

í -1 I j ' ' I '
PARÁGRAFO SEGUNDO: Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições:

' 'I 1 J - I- • ,
a) Caso hajaa ínexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez porcento) sobreo saldocontratual ou R$
22.000,00, o que for maior^. Para ínexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valortotal do
contrato. Para o atraso injustificado na execução do objeto será aplicada a multa correspondente a R$ 0,05% (cinco
centésimos por cento) por dia de atraso.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Poderá ser configurada aínexecução patjclal do objeto quando:,
a) Ocorrer atraso injustificado dosserviços por prazo superior a 30 (trinta) dias.

b)Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO: PoderáLer configurada aínexecução total do objeto quando oadjudicatário se recusar aassinar o

recebimento provisório do serviço, caso haja inconformidades

I

:' t
I • ,

desenvolvimento dos serviços^da' Prefeitura Municipal deSão João
não caiba a aplicação de sanção'mãis grave;:

contrato ou receber a ordem de serviço e ainda quando
(trinta) dias após a emissão da ordem de serviço.

PARÁGRAFO QUINTO; Poderá ser configurado atraso in

houveratraso injustificado para início dos serviços por mais de 30

ustificado na execução dos serviços, quando:

a) Ocorrer atraso injustificado Idos serviços por prazo superior a 5 (cinco) diase inferior a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo

dia de atraso ea'critério da Administração, poderá ser considerada Ínexecução parcial da obrigação assumida, sem prejuízo
da rescisão unilateral da avença.

^ACONTRATADA deixar,de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste editai eno contrato.
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PARÁGRAFO SEXTO: Caberá áinda à Contratada, nos casos
previstas na Tabela 2 abaixo; > I

de reincidência nas infrações previstas na Tabeia 1, as multas

ITEM

10

11

12

13

14

15

16

17

TABELAI I

INFRAÇÃO
DESCRIÇÃO

Permitira presença de empregado sem uniforme, mál apresentado, por ocorrência
Manter funcionário serri quaiificação para a execução dos serviços - por ocorrência
Nãocurhprirhorário estabelecido pelo contrato ou determinado peia FISCALiZAÇÃO • por ocorrência.
Não cumprir determinação daFiSCAUZAÇÃO paracdntroie de acesso deseusfuncionários - porocorrência.
Executar serviço sern .á utiilzação de equipamentos de proteção indlvlduai (EPI),.quando necessários - por
ocorrência, .1 i ! . i'' •
Não iniciar execução de serviço nos prazos estabèlecldos peia FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos
estabelecidos pelo contrato - por ocorrência.

Executar serviço Incorhpleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente,, òu deixar de providenciar
recomposição complerrlentar- por ocorrência. í i ' ! ' ^
Utilizar material ou mão de obra Inadequada naexecução dosserviços -por ocorrência. H." J
Suspender ou interrom]jer, salvomotivo de força málor ou caso fortuito, os serviçoscontratuais - por ocorrência.
Reutllirarmaterial, peça ou equipamento sem anuência da FISCALiZAÇÃO • por ocorrência.,'
Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa'ou dolo de seus agentes - por ocor/^ncla.

Nlosubstituir erripregado quetenhaconduta inconveniente o^j Incompatível com suasatribuições- porocorrência.
Não refazer serviço rejeitado pela FiSCAUZAÇÃO,
FISCALiZAÇÃO - porocorrência.

nos prazos estabelecidos no contrato; ou determinado peia

Não manter nos iocaisjde serviço em tempo Integral, durante toda aexecução do contmto oengenheiro indicado
na assinatura do contrato e previamente aprovadolpela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato - por ocorrência.

Recusar-se a executarserviço oucumprirdeterminaçõesda FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado - porocorrência.
ou cause dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais •Permitir situação que.crie a possibilidade de causa

por ocorrência.

TABELA 2

GRAU

01

01

01

01

02

02

02

03

03

03

03

03

04

04

05

05

06

GRAU ,1 1 1 CORRESPONDÊNCIA

1 - 1 1 ; RS200,00. <
r 2 > 1 •| 1 RS400,00''

: 3 1 1 1 i RS500,00 .

4:1 1 1 RS1.000,00

5 :i 1 [ RS3.000,00 '

6 ! t| f RS5.000,00

PARÁGRAFO SÉTIMO: Osomatlno de todas as multas aplicadas áo iongo da execução contratual não poderá ultrapassar o
percentual de 10% (dez porcento) sobreo valor total do contrato.Atingido este limite, ã,Administração poderá declarar ainexecução total do contrato, j | >| '
PARÁGRAFO OITAVO: Suspensão temporária de participar em licitação e Impedimentos de contratar com A Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA: Asanção de suspensão dojdirelto de licitar ede contratar com aPrefeitura Municipal
de São João dos Patos/MA, de que trata oInciso III, art. 87] da Lei n;.2 8.666/93, poderá ser aplicada àCONTRATADA, por culpa
ou dolo, por até 2 (dois) anos,' no caso de inexecução parcial do objeto, conforme previsto no parágrafo Terceiro desta
cláusula. I
PARÁGRAFO NONO: Declaração de Inidoneldade para licitar ou contratar com a Administração Pública: Asanção de
declaração de inidoneidade para licitar oucontratar com a Administração Pública, prevista no Inciso IV, art. 87, da Lei n.s
8.666/93, poderá ser aplicada, dentreoutroscasos, quandoa Contratada:

a) tiver sofrido condenação definitiva por terpraticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos; |
b) praticar atos ilícitos, visando frustrar osobjetivos da licitação;

c) demonstrar, aqualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com aPrefeitura Municipal de São
João dos|Patos/MA, ern virtude de atos ilícitos praticados;
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d) reproduzir, divulgar ouj utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus
empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento prévio da Prefeitura
Municipalde;Sâo João dos Patos/MA;

e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei ns. 8.666/93, praticado durante o procedimento llcitatório, que
venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura do contrato;

I I II
f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de
participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, 'a manutenção das condições
apresentadas na habilitação; !

g) cometer inexecuçãò total do objeto, conforme previsto no Item 12.5 desta cláusula. '
\ 1| li } • i', i

PARÁGRAFO DÉCIMO: As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar de licitação ou de
contratar com aPrefeitura Municipal de São João dos Patos,'Estado do Maranhão ede declár^ão de inldpneldade para licitar
oucontratar com a Administração Pública poderão seraplicadas à Contratada juritamente cofn a de muita.

PARÁGRAFO DÉCIMO.PRIMEIRO: Ovalor da multa, aplicaia apósjo regular processo adminjstrativo,:será descontado de
pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal deSão João dos.Patos, Estado,dò Maranhão à Contratada.I I *I'' ' *
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Se 0 valor do pagamento for jnsuflçiente, flca a Contratada obrigada a recolher a
importância devidafno prazo de'jl5 (quinze) dias, apartir da notiflcãção,-através de^OA^^devendo ser apresentado o
comprovante de pagamento Vesta Prefeitura, sob pena de'cobrançaJudrcial. ^
PARÁGRAFO DÉCIMO'TERCEIRO: Esgotados os meios administrativos parà cobrança do ^jof devido pela Contratada ao
Contratante, esta será encarninhada para inscrição em dívida ativa.I ^ í
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: âplicação das penalidades será precedida da concessão áa oportunidade de contraditório
e ampla defesa por^parte doadjudicatário, naforma da iei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA AMPLA DEFESA
í

PARÁGRAFO ÚNICO: Na decisão deaplicar qualquer uma dessas pei lalldades, acima mencionadas, sãocabíveis recursos, sem
efeitosuspensivo:-' ^ H ,<suspensivo

a) Representação, do prazo de 02 (dois) dias úteis contados
b) Recursos; para autoridade imediatamente superior, no

indeferirnento do pedido de reconsideração.

CLÁUSULA DÉCIMA SE)CTA - RESCISÃO

- Ainexecuçãò, total ou parcial, do contrato poderá ensejar a rescisão, com as conseqüências contratuais previstas na Lei ns
8666/93. 1 •• , 1 I ; )
PARÁGRAFO PRIMEIRO • Arescisão do contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 dá Lei n98.666/93.

f- í '( II .i'
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nò caso de rescisão provocada por Inadimpiemento dó Contratado/o Contratante poderá além de
outras medidas legalmente previstas, reter, cautelarmerilte, os créditos decorrentes do contrato até ovalor dos prejuízos
causados à Administração.

da ciência da decisão;

prazo de 02 (dois) diás úteis,.contados da ciência do

PARÁGRAFO TERCEIRO - No procedimento quevisa à rescisão docontrato, seráassegurado o contraditório e a ampla defesa,
sendo que, depois de enceVradá aInstrução Iniciai, oContratadJterá o prazo de 5(cihço) dias úteis para se manifestar e
produzir provas, sem prejuízo dá possibilidade de oContratante adotar, mottvadamente, providências acauteladoras.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: ACONTRATANTE não admitirá quaisquer alteração do termo pu especificações, salvo casos
especialíssimos, a seu exclusivo critério, suficientemente justificados e fundamentados com a necessária antecedência,
estudo técnico e os devidos registros.

PARÁGRAFO SEGUNDO: ACONTRATADA somente poderá subernpreitar a execução dosServiços com a prévia concordância
da CONTRATANTE ficando^ neste caso, solidariamente responsáviel, perante aCONTRATANTE, pelos serviços ou instalações
executadas pelos subempreiteiros e,ainda, pelas conseqüências dos fatos e atos aeles imputáveis.

PARÁGRAFO TERCEIRO; Aos contratados de sub empreitadas, Incorporar-se-ão, de pleno direito, todas as cláusulas deste
instrumento, relativas às responsabilidades e deveres daCONTRATADA para com a CONTRATANTE.
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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 DÉCIMA OITAVA - VIGeNCIA 1

I I
O presente Instrumento terá vigência até 27 de dezembro de 2022, podendo ser alterado mediante termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA-DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES j
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias na execução dos serviços, dovalor Inicial atualizado do contrato, nos termosdoárt.'65,;§ Ifida Lei ns 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIlVI A - PUBLICAÇÃO
)j '1

Este CONTRATO será'publicado, ern resumo, na Imprensa Oficial, nos

CLÁUSULA VIGéSIMÀ PRIMEIRA- DO REAJUSTE

I <,

. L 1
termos da Lei ni 8.666 dé 21 de junho de 1993.

, I I ^ e ' i
• Os preços dos serviçosobjeto deste contrato poderão ser reajustados, pelo índice Nacional dè Custo da Construção do
Mercado (INCC-M), mediante solicitação do CONTRATADO, após o interregno de 1 (ujnjjanp (computadas as eventuais
prorrogações) contado da data prevista para apresentação da proposta,-oü do,orçamento a que essa prpposta se referir.

í 'i II' '
PARÁGRAFO PRIMEÍRO: Caso Oíndice estabelecido para reajustamento venha:a ser extinto oú de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, sérá adotado em substituição o quevierá ser determinado pela-legisláção.então emvigor.

i í J ' . 1 p
PARÁGRAFO SEGUNDO: Na ausência dé-previsão legal quanto ao índice substituto, as partes.elegerão novo índice oficial,
para reajustamentojdo preço do valor remanescente. | ' I' <

I '11 i' '
PARÁGRAFO TERCEIRO; FlcaiO Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referénté ao reajustamento de preços
do valor remanescente, sempre qíie este ocorrer.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA i CASOS OMISSOS
Os casos omissos krâo resolvidos conforme as disposições da Lei Federal n^ 8.666/1993 e suas alterações e demais
legislações aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA- FORO

Fica eleito o Foro de SãoJoão dos Patos/MA, para dirimir as questões oriundas do presente CONTRATO, renunciando as
partes, a quaiqueroutro, por majs privilegiado que seja. Eassim, por estarerrí justos e contratados, assinam este CONTRATO
em03(três) vias dé iguál teor e fôrma, para um sóefeito.

São João dos Patos/MA, 27 de dezembro de 2021. ; |.

Pela CONTRATANTE:

Marlanna Lyra
Secretária

Rocha Santos Teixeira

de Educação

Re a CON FRATADA:

J. W.SOU
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