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CONTRATO NS 06080801/2021 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS
PATOS, ESTADO DO [MARANHÃO E A EMPRESA
J.C. CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI PARA
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM
PARÂLELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, BLOCO
INTERTRAVADO DE . 'CONCRETO E AREIA DE
ASFALTO AFRIO (AAÜF), NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento/rde um ládo, o Município de^SSo JoSõ~dos Patosf'!E$tãclo do Maranhão, pessoa
jurídica de direito público;
Oe.OSS.SSS/OOOl-SB-^cõmUec

por iritermédío da\sua Trefeitura Municipal, Jnscrlta no CNPJ/MF sob o n2
e ha Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.1

i

í«-J^ . i5j-0pp,;São Jòiojdos Patos/MA,
São João dos Patos^M^^ neste ato represen|adp pela Secretária; lyiunicjpál de Administração; Wajs Thuany Costa
de Sá Gomes, inscrito riaCP^p® 038.921.083-82, dorayantêjJehominadá CONT^T^NTE; e; de.oütro, aempresa
J.C. CONSTRUÇÕES E jMOBILIÁRIA EiRELL- EPP, com/iiéde ná AV CORONEL
NUMERO 40, COMPLEMENTO-KM MA 132 KM 04rBAIRRO TÁMBORIL, COLINAS
... ™.'í íi-.'. í- . .1 WJ ) . . .

.RAIMUNDO; MOREIRA LIMA,
inscrita nojcNPJ/MF sob o

sêu representante

Rg! n' 732001978
i

do presente Contrato de
-se as

n2 04.345.274/0001-73 doravante dénom!nada>CONTRATADA,'representada hest'e|ato pelo

execução dos servjços,rha:fo|,m^e^xecu,çâojnd^eta,.regíçt|e.dèjempreltada'póií^reço giobali-sujeltando
partes àLei Federal n2/:8.66^/1993^^suas*alter^Õês~efde|̂ ais jegisiaç^e^^apl^ bem como ao
Edital da TOMADA'

e aos termos da

transcrição, mediante lasíSéguihtes cláúsulasrercolTdiçõést
t " ' iV

CLÁUSULA PRIMEIRA- FUNDAMENTO LEGAL-

o presente Contrato ;ten^c^o:^fumda^ento a Lei 'Federal lnlV^666/93j e
pertinentes eaTOMADÁ\dÍtpRECQSng\o8\20'2'l. devidamente homologado^peí'
parte integrante deste Termo, independentétdeitranscri^o.

CLÁUSULA SEGUNDA ^ OBJETO

itegrante deste/Co

miriistrativô nfi 2005001/2021,
trato. Independentemente de
í/')

'

.suas alterações posteriores,
^autoridad^;competente, tudo

párálelepípedos graníticos, bloco
'̂ daisede, dlstrltósj e povoados no

Município de São João dos-F|atos - MA, sdb'a'fornia'dê.ernpreitÍd^ór preço gloéal, tudO/deOcordo com os
Elementos Técnicos djscrím'ínados nOi Edital da TOMADa' DE FREÇQS N? 08/2021, e demã[s| especificações

a Proposta^ da Empresa contratada, xjue tarhbém passam |a (fazer partéVintegrante deste

Opresente CONTRATO"temícõmp a^Rèpos|çã^c^e.paviiTLentaçâo^^^
íntertravado de concreto efáreía de^falto a::íríól'(AAÜFT -^diversaQruas'̂

í. r ^ -ííi-r. ^ " "r
MA CÃa _ K/IA A M ••A AA^ A^AA

expressas, e com

Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA -íPREcL'GLOBAL V
/m.hPara execução total-dòsiservíçbs,-fica-a]Ustado-o-PreçO'Global-em'R$-R$-l'.094!72Í>68'(úm milhão, noventa

e quatro mil, setecentos e| vinte eum reais e sessenta e oito 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:
I I

a) Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, ainda, com estrita
observância do instrumento convocatório, do Projeto Básico, da Proposta de Preços e da legislação vigente;

b) Prestar osserviços noendereço constante da Proposta de Preços;
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c) Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho;
d) Iniciar econcluir os serviços nos prazos estipulados; |
e) Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito e tão jogo constatado o problema ou a impossibilidade de
execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

! ii '
f) Responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legisjaçâo aplicável;

I í
g) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou
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 o dÍspostO|rj^irâHigõ~68"'dF"L^I~8T66"6y93rcíêsígháf™&"niante|':p'rèF^ e se
responsabilizar pela ^execuçãjãídos sérvlçosí inclusive pela regularidade técíilcàleldis^^in^^ atuação da
equipe disponibilizada fj^^s^sèrvíços; _ .i/ .í , >'j
i) Elaborar relatório mensaUsobre a-prestação dos serviços, dirigido ao físcalfdo contrato^elatando todos os

. r " -I I I if~ j u.
serviços realizados, teventuajr problemas verificados e qualquer fato rélevanteisobrepaTexecução do objeto

^I''* - ]
ínimo de materlaisrpeça^e .componentes dé repòslção -règulár e necessários à

contratual;

j) Manter em estoque urhl^
execução do objetO'do'coh'tratò;
k) Manter, durante tódai^dúraçãQ^esf^wntrato^^ c^m^átlbllrâádè^m
condições de hablíltaçãp'é'qualitl.caçã^xjgldas para ^rticipaçãò^?iicltaçãp;i^l'!^
. . . í*' —i . A li.Wlv ,
1 Cumonr todas as obriaacaes'e-encaraos'sociais^trabalhistas;e demonstrar o seu adimo err

•as^^obrlgações assumidas, as

Cumprir todas as obrigações-e-encargoVsoclaís^trabalhístàs.è demonstrar o seu
• 1^1 ^ , r

inAAOvAi* I ^ I I Mil

adimplementó;
;lil- --'í 1
jossà: advir; direta ou serem

em causadas por seus propostos
m) indenizar todo e quájgupr dan^.e/ou prejuízo jpessòal^pu mat^ria^^que
causados por direta ou In^retàmey^e/ do exercício dê^L as^ativídades^ou^^se^e
ao CONTRATANTE,Uos usu^los o.u aftef:ceir,os;CZr ^ '•

-3 " !V.n) Observar o cumprimentoido.quantitatlvorde^pessoas-com-deflciêncla-estipúlado pelo art

CIÃUSULA QUINTA" DASjOBRIGAGÕES.DjVCONTRATANTE ///
- Caberá ao CONT lATArl^Palém^a^o^rI^õeÍ^revistàs;riò:editaTe-seu5'anexos:* i /

.im- ^ ' •!
a) prestar as informaçõesieips ésclarecímentos-que.venbaniajsersolicltaaos pela CONTRATADA;

b) comunicar à CONTRATADA qUaíquer^ t[rregu[ap'dade;;yerífica^ na^ ex^ução; dns-^sPTvjçggimediatamente osítraba^gató asua^regular^ção^
c) mandar refazer ps sèp^ç^^éxecutados pm desconfor^idade com pprojeto
técnicas, tendo aCONTI^ADA ã.õbrigaçãd de execütá;lps sém qualquerÔnus^^aranaicontmfarit^^
d) fornecer atestado de-cãpacLdadé técnica quando solicitado; desde que atefid dasas obrigações contratuais e

m-v
hf:

93; da Lei Federal

e interromper

e normas

emitido o termo de recebimento definitivo do serviço; -i/

e] indicar técnicos-corno-seus-prepostosi-para-exercer—as-atividades-de fiscalização dos serviços ora

contratados. j
f) efetuar os pagamentos nos prazos e demais condições previstas no presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
. 1 I

- O prazo de execução do objeto será de 10 (dez) meses, conforme Cronograma FísIco-FInanceiro, a contar do
recebimento da Ordem de Execução de Serviço. i

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ollcitante vencedor terá5 (cinco) dias a contar do recebimento da ordem deserviço
para o início dos serviços, l
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, poderão ser
prorrogados, em conformidade e desde que atendidos os requisitos dispostos no Art. 57 da Lei ns 8.666/93.

I í
CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA CONTRATUAL i

• I I-Como elemento assecuratório do cumprimento das obrigações contratuais, aj CONTRATADA apresentará à
Gestão de Contratos, errí até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato, comprovante
de prestação da garantia de execução no valor correspondente a 2% (DOIS POR CENTO) do valor global do
contrato, aqual deverá ser prestada em uma das formas^previstas abaixo: j
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública -Se |a opção da garantia for Título
da Dívida Pública, estes ^e^Vão ser emitidos sob áfofmá escrÍturà|Jtmedíantè ||^5^^^sl^a centralizado
de liquidação ede cp'̂ ^Íãtà'utorÍÍ!:ado pelo-Banco Central'dÒ:BrasÍt:;e;aválía'dM^
conforme definido pVlÒ IVÍÍhistérIo da Fazenda. " •. --

peípsjseus:valores econômicos,

PARÁGRAFO SEGUNDO 7'Se'a opção dagarantia for Caução emiDlnhelro, o^depositO!do:va[o "^correspondente à

garantia deverá ser|éfgtua^o-em conta ::ppupançadá^^refe|tWgg^ Sâd|Jpãp;iJpiiPatos, Estado do
Maranhão, na CONTA CORRENTE: 10298-9, AGÊNGIA:ia734-5,,PREF MUN SÃO
BANCO DOBRASIL ^ ^

JOÃO DOS PATOS - TRIBUTOS,

PARÁGRAFO TERCÉlRplJíSègurói^r^tlaJmedianteJ^trega d^cot^pêtem al, emitida por
entidade em funcÍòhámehtO'no)Paísi, em/home da Prefeitura-MunlcipaÍLdêSâb^João idòs^Patos, Estado do

ibra^dOíJSontrato,idevendô cdnter^expréssarneriteocláu de atualizaçãMaranhão, cobrincloJo-nisco^ldcqúèbrà yej^^o conter^exp^ressa^
financeira, de impresçritlbíliSadei inaíièhabilidade'̂ dp^r^èífoga^bllidãd^jas^^^
mínimo 60(sessenta) "dias além dd fim.do prazo d^vigêric a dVcdhtfato. uf /(sessenta)i'dias além dp fir^do prazo dê^vigêric
PARÁGRAFO QUARTOi.j- Fi|nçã' B^aWáHà^3êdÍãEteIer
originai, emitida por eritidadeLem funcionamento no País,.erri norniúda.Rrèfe
Patos/MA, Estado do MaTarihãò, |̂depn^ cbhter expressamentè^Cláusulá
imprescritibllidade, inaliènabllíídadele/d^lrrevogabílídade, assimVcomo'prazo
(sessenta) dias além doTim dojp^o^e^ê^^^xontrato.
PARÁGRAFO QUINTO-J AFjiifeítur^,M^iiMcÍp& São Joã^d^os^^tM/MAijp^^^ descpnitar do valor da
garantia de execução toda eJqualduí^impÒ!^nc|a^que0he'fon:^ev^aí4(pualqu*er título,;pela Contratada,
inclusive multas, i . ~ '

Vegà da^çor^petent

como?prazo'de

ms. : .
xartajíde fança bancária, no
jra|MunicIpal de São João dos
dèfatualização
de:yaiidade de

'A'

atualização
validade de no

financeira, de

no mínimo 60

PARÁGRAFO SEXTO- Utilizad
contados

fatura seguinte

a-a garai^aVa'̂ Cohtrab°da.oÍ3riRa:se:a'̂ inte'fimliz'ã-Ía ho prazo dei5J(cinco) dias úteis
sêr-idescontada nada data{eniique for notificada/,foVmaln^te^^e^o"CONTRATÁNTÊj sotí; çena de

uinte. j 'i -| V-, ^ ' "V- 'I
ir-

òpie importâncias depositadas
riinistraçãof mediante termo

PARÁGRAFO SÉTIMO - Será considerada:extlnta a garantia:
I r^. .

a) com a devolução da apólice,; cãrtà fiança ou,autorização paraío levantameh-
em dinheiro a título |:d |̂garantia,-iacompanhadã- áa^dèclaraçã^^
circunstanciado, de queo GONfRATÁDQ-cumprÍu*tòdas-áS"Cláüsülas-dO contrato,

'I !l I !
b) no término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros.

CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
- As despesas com a execução do objeto do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária; { i

15 Urbanismo '
15 451 Infra-Estrutura Urbana

15 0018 PROMOÇÃO DA-URBANIZAÇÃO EINFRAESTRUTURA BASICA
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CLÁUSULA NONA - PAGAMENTO

- O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para
crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias, contados da
data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida com base na medição previamente
aprovada pela Fiscalização.

PARÁGRAFO PRIMEIRO;^j^..mediçÕes«serão

Patos/MA, acompanhada da
INSS, FGTS, Fazenda Federal;
Divida Ativa Estadual'/eiN

PARÁGRAFO QUA
juntada aos autos|dá süa|̂ |ta'Fi_scalfe|tiZdUaslv]ás,7qMê5'efá èn(^
para que conduza oprocesspdé.pagamento. 1 . - '\v

..r

,para ^ ^

administrativo específico p^aosnjagamentosTélatívds ao[doKtratQ^^^ .

rea!izada5.-a-cada-30-dias córrídos-dos>.serviços, ou em
- |li| I , t -tiperiodicidade menor, aeritépo^da Administração, sendo considerado o início dá!contagem[do prazo a data derecebimento da ordem de:jrViço.- ' ' 11^1 | j

PARÁGRAFO SEGuáDO:';'AS>ntratada deverá dar entrada hd: boíétim de mediçS i

LRTO:-Apjo\/ada a|i^edição, aContratada seraiconvocadaipara

pdòs ser^çòs.executados com
base no cronograma japrOTadÒ!-vigerite,/no setor de,protocp(p da' Prefeitura^un João dossolicita^ò de págamento.(ijinex^j,;e'daYcertid^Í!S:i|egativas|de^débito junto --

e;Certidão Nègativa:deiDébitos'Trabalhistas e Cèrt -
. . , • í y-»y r,:i)-, ,. . -ti|unicipal, .parajranállse^e-^atest^da''Fiscalizaçao-

dõesíNegativa de Débitos e da
•i I ti ^ >'.sendo aberto um processo

fiiUJJ

dar entrada nojprotocolo para
cretaria^Munlcipal de Finanças,

rf- iri;
PARÁGRAFO QUINTOrAlém dos-docurhentos exigidosjho^^parágràfo^segundQ,]
serviços, deverão ser Juntados:ainda\os seguintes documentos: ////

! '• /Jr u/f
a) Registro do serviço noXREA/MA^jànotaç

j .415
b) Umacópia do Contratpri " -w -v

c) Uma cópia da planllha^orçamentáfiã;
I "

d) Uma cópia da ordem de serviço;
I \ .r 1- 1

PARÁGRAFO SEXTO: A^úítlmá^mediçãp;somente será paga após o recebimentpipròvisórío dbs^serviços objeto
desta licitação e contra-^^^reseritaçâo dás CNDs do. INSS e da Fazenda Federai,^bernjcomo_do Certificado de
Regularidade junto aP'FG^He^a Cettidão Negativa de Débitos Trabalhistas eCéitidões^Negatíva/de Débitos eda

a primeira medição dos

DividaAtiva Estadual e Municipal.

PARÁGRAFO SÉTIMO: llo^alor da nota fiscal, já deverão estar descontadas
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-financeird aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do CONTRATADO,
podendo no entanto serem pagos, a critério exclusivo da Administração e mediante disponibilidade financeira.

I ií I :
PARÁGRAFO NONO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a
aplicação da seguinte fórmula:

I
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EM=:lxNxVP

Onde:

EM s Encargos moratórios;
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP =VaÍor da parcela aser paga. ||i |
1= índicede atuaiização financeira =0,0001644; assim apurado; i
I=(TX/100) i=(6/100) i=0;0001644 j]: ;

365 365 I ;
TX = Percentuai da taxa anuai = 2%. i
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'Será inciuído na

PARÁGRAFO DÉCIl^p/SÈGUMpQ: Não sèr^ aplicada ataxa de atuaiização.fínàn^elrFpMvist^^^ subitem 11.10
acima, quando o atraso^
concedente responsãyejijpe
licitação.

pagamento, se der eni função de atrasos-na^ilberiação dos recursos peio órgão
a'" tránsferêhcIa;dos recursos financeiros pará-custèio, do iobjèto da presente

CLÁUSULA DÉCIMAl-IDÁS^LTÉRACÕES

-Este Contrato pofcrá]lelSrã^nedíante^asídevÍdas:jus
a) uniiateraimentepela'R^AN^TE.guã^dô

ificativas:

a.l) houver-mòdifícáçâomoWojeto básico ou dás3speçlficaçõ'e$/paná
• í i \ * S^. V I "" J '.1 ^ ' U% 1 * J 'í li*

seus objetiydsji I

3ÍÍ

hífniálfóf|adíqüação técnica aos

a.2) em|ideçpgêricia:dè acféScimoiotrsupfessã^ò quantitativa[,dò seu
licitadas, iridúsív^quanto ao preço, observados.osiiimitèlpr.evlstos na

dBjétó,tnás mesmas condições

PARÁGRAFO SEGUNDÓlS
8.666/93.

25% (vinte e cincopoLcento), •

còritrat:^poi^r^er..jp?ár^^dosdeíacojí^^ém

CLÁUSUUDÉCIMAiPRiMEIRA--DIREÇÃO DOS SERVICOSV

PARÁGRAFO ÚNICpj ÁiSubrtituiçã integrante da^equipe técnica
residente durantefoexe^§ç^o;dO'Serv ora CONTRATÃDO-dépenderá d'e»a^
quanto ao substitutèjre|i^indb-sé_estã, afalta .de manifestação èni cpntráric
dias da ciência da substituição^ /

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FISCALIZAÇÃO

I - • •»- l'>"' •• 'Tí^'ífb) por acordo das/ípart^g rnediánteTT^cmo Aditlvo;;,inas-,demajs/htpótes.es
8.666/1993 e suas alterações

PARÁGRAFO PRlMÉIRÒ^^úpre^^sãb po^^áVme"diánte'acQrdQ?éntrè:as/partel

;iléi4B:38;666/93;

fàdmltidas' na' Lei Federal n^

ò'percentuai de

j/^rt. 57.^á^Lei Federal n2

quIdòLprÓfissiÓhal habilitado
uiMêncíâ dá CONTRATANTE
,;[dentrp)dp prazo de 10 (dez)

- Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será jfiscalizado pela Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA, através de equipe composta de engenheiros, arquitetos e técnicos
nomeados pela Autoridade Superior da Prefeitura Municipal, para acompanhar á realização dos serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO;- Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve manter preposto, aceito
pela Administração, para representá-io. ;

j !
PARÁGRAFO SEGUNDO -As atribuições da fiscalização do contrato são aquelasjprevistas no projeto básico
anexo a este edital, além das estabelecidas na legislação em vigor.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal, deverão ser
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RECEBIMENTO i

- O objeto desta licitação será recebido pela Prefeitura Municipal de São'|João dos Patos, através da
Fiscalização, em conformidade com o previsto no Art. 73'da Lei n° 8.666/93.

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 comunicação escrita do Contratado. |! |
PARÁGRAFO SEGUNI^I^
inconformidades significativa!

FISCALIZAÇÃO poderá, recusar o,receblmentp,-|iipylsèrJp|çlÔlpryiço, caso haja
ifluanto às^especiflcações. " -H:i

, 5!!Í
IVL

PARÁGRAFO TERCEÍRÓl-INOicãso dè Inconformidádés quénão impeçam o recèl
relacionadas em documento, anexo.:ao termo circuhstajciado ^e deverão; esta!
definitivo.

rr|eritb|provisóriQ, estas serão
co|Hgidastat"é'1o recebimento

PARÁGRAFO QUARTO -"Otrecebimento-deflnltivdjdo.serviço5serátefètuado'por sè^dor;ioüÍ:omissão designada
pela autoridade compete^nte;|medJante;termo ç|rcun^tanciadQ;^assigj(dO;pelas;;^aíJ^,iapósTo\decurso do prazo
de observação, ou|/istorÍ^^elseTíd^a^^^^ (sessenta)]blás cohtados^a p^jr ^d^õTi^ec^blm^^ que
comprove a adequaçãoLdaòbjéto;aòs-termòs contratuais, observadò^ò disposto,nÇátt.l69,dà Leiln.s 8.666/93.

,.'.í
PARÁGRAFO QUINTO,-iO recebimento,iprõvisófio.-ou^dèfnÍtivo,.não eximirá-a
. ., , ... r..iTx-i l. A- i • 'civil pela solidez eggura^nça|iio-servi^o; nemffa ét]CO-prg Íssional,jpel^p^erfeita

CLÁUSULA DÉCIMÀ QUARTaU-TNADIaIpLEMENTO ESANÇÕES
-Ainexecução paijclal ouJtotalrdoiobjeto'deste'cohtráto'e a prática*dé:qua|̂ uer

I, ~

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão'itemporár
Municipal de-Sãp

.ontratadatdatresponsabilidade

execuçãoTdo-contrato.

.M.do||atps1|d^^^^ na Tabela 1
abaixo, verificado jo nexo ç^usaLde^dp^saçãp^-ou-à-pniissão-Tda^ONTRAT^p^ljrjèla às obrigações
contratuais em qu^tão; torntpãss7vej|ai das sàhçõés'prey;istas ha legll aç§OVí^hte?e^pesse contrato,
observando-se ocSrapitóríp èJa;án^plS^f^ aseguir/ÍÉ

delfcontratarlcom a Prefeitura
I
nos;PrialOZ (doÍs):a

TV

d) declaraçãodèlnidòheldáde paralicItarou^contratar^om-a-Adminlstração Bública:

PARÁGRAFO PRIMJÍROpPo^erá ser ap!lcada;a sanção^dé^advertêncla nas seguínl ês|çqndiç|és^^^
sjpbrigações^e responsabilidades a|àurnIdas contraiua|rT^^^^inas situações que

ameacem a quallc^ejdps^se
de sanção mais grâyliSf^B

rviços. ou aiinteErídádè'pãtrlmonlai ou humana,idesdje'qüe|nã.o caiba a aplicação

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA, a critério do Fiscal do Contrato, desde :que não caiba a aplicação de
sanção mais grave; !
c) na primeira ocorrênciajdas infrações relacionadas na Tabela 1abaixo; I
d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos serviços de até S (cinco) dias, comparando-se o que foi
efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico financeiro apresentado e aprovado pela
FISCALIZAÇÃO.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições: |
j I

a) Caso haja a Inexecução parcial do objeto será aplicada muita de até 10% (dez por cento) sobre o saido
contratual ou R$ 22.000,00, o|que for maior. Para inexecuçio total, a muita apiicáda será de até 10% (dez por
cento) sobre o vaior totai do contrato. Para o atraso Injustificado na execução dojobjeto será aplicada a multa
correspondente a R$ 0,05% (cjnco centésimos por cento) por dia deatraso. {

PARÁGRAFO TERCEIRO: Poderá ser configuradaa InexecuçSoparcial do objeto quando:

a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 30 (trinta) dias.

pu.cumprjmento.irreguiarrde.ciáusulas.çontratuais.b) Ocorrer o descumprimentp.

PARÁGRAFO QUARTO: Pqdêrá/ser configurada aInexecuçSó total do objeto quar|dOiO<adju^catário se recusar
aassinar ocontratg4)u :re'ce?eKaordem de's;ervIço eainda quando houver atrajsgíinjustificadí^para início dos

. -

serviços por mais de 30 (trinta idias após a emissão dá brdem de serviço.

:unicéf<®

PARÁGRAFO QUINtO:-Pod@

a) Ocorrer— '

serçonfigurádo atrasoflhjustiflcadp na execução dos'serviços,"quando:

trigésimo

assumida, sem prejüízo da réscisãò-uniiaterai^da^^avença. J'

ITEM

10

11

12

as multas previstas ha Tabêlgpiabaixo:^

descrição:^

TABELAI

INFRAÇÃO
PESCRIÇAOj:;^ \W\ U - •' . UH |
Perrriitir à Ipreset^aÃ^eV empregado sem uniformei máí/apresentado, í porocorrência j§1^ IA<L ;t.
Mantfir fi iníi!<^4'rí<í'coWnMallíi?>a/-3r»^nara a Avori írSrí rlnc-cérvírAc i nn'rÍ/M»nrr&nría •Manter funclbná'ríò^setyqua'lificàção^para a execuçãaddsisérvíçós "porjocorrênciai
Não |iCump'ri^hprárra^èstábèleddo!::;pè!ci, '̂p^^
FISCAÜZA^úWpor ocor^iaa^

/determinado:^* peia

Nao cumprír-ideterminação (da :FiSCALÍZA^O^paraaControle.rde acesso de seus
funcionárlosii^pon ocorrência,funcionários;:^por= ocorrência. ^
Execèjtár .sèrví^-sem. a utilização de eqümarheritóSiCÍé ,prõteçãò
quan^do neces^fròs- por ocorrência. ^

!•»» 4- I * • f • * *

hdÍviduali(EPi),-

Não |iniçiar,|e^cuçãò de serviçp nos prazos estabelecidos péia IFISGALiZAÇÃO,/
I -- -JA-.m*! - ' *" r - - r . :j,p-., .

observádosíosiilmites mínimos^estabelecidos pélo contrato - por ocorrêndá.: j/
Executar serviço incompleto,,paliativo substitutivo comp por carátérjpérmanehte,
ou dèixar.deIprovidehciár.riá:òrhposlção.cómpleitieritar:iPor.ócórrêÍicía.-''̂
Utilizar material ou mão de obra inadequada na execução dos serviços - por
ocorrência. i

Suspender ou interromper, salvo motivojde força maior ou caso fortuito, os
serviços contratuais - por ocorrência. li' \
Reutilizar material, peça ou equipamento'sem anuência da FISCALIZAÇÃO - por
ocorrência. i '

Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou doio de seus agentes - por
ocorrência. i

Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com

Tabela 1,

GRAU

01

01

01

01

02

02

02

03

03

03

03

03
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suas atribuições - por ocorrência. 1

13
Não refazei^'serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no
contrato oufdetermlnado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência. 1 04

14

Não manter, nos locais de serviço em tempo Integral, durante toda á execução do
contrato o; engenheiro Indicado na assinatura do contrato ej previamente
aprovado péia FISCALIZAÇÃO - por ocorrência. i

04

15
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos 'do objeto do
contrato - por ocorrência. I 05

16
Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da FISCALIZAÇÃO, sem
motivo justificado--ponocorrêncla. .. ,

05

17
Permitir sitúaçãdíqüe crie a possibilidade^iide causar ou:.cáuse:dáno|físÍcòK)es§ol
corporal ou.qonsequênclas,Ietalsr por ocorfêhciá. . -

06

TABELA2

JL
• H . -^^í^"^CORRESPONDlNeíÁi^^

-, ^•R$.20òi0d||pK/iS=:íT1
P2' • •• j .p---v-------iR$4üü;od;b5WS-:J
P3-, - l^$,5ÕD;0d:;^l?^::J

hy A ' L ji;.oòo;otí!Ji^^iM 1

\\'S' /,^4 ,,.::r$*^:oôo,cící^ flf

PARÁGRAFO séTlMO:?6=sofnatórío deSodis-ásrmuita^plicàdas.aOílor
$ . 3íi "i:;'iTf . . ."t

gòldajexècuçãçlç^ntra^ não poderá
ultrapassar o percentüalfdell 10% (dez por cento) sobre^oWálòr-^tdtãl-dq'̂ ^ cot1trato>!AtlngÍdo este limite, a
Administração podéfá déclarár^jiné\e£çte§a|da
PARÁGRAFO OITAVO: Suspensão temporária|de:part{ctpar em licitação'e/t -91'^ * ~^ íT ' li r z'
Prefeitura Municipal: de;SãdJp^^dos)Pjtp|̂ Mi^ Asanção de suspe^sã^ do.
com aPrefeitura MuhicipSge'qj<^trata|^i^cisa.
poderá ser aplica4a|à' CÓ'NfRÁTAD/wP^^ujp^i^ddlp>Í^ôr'áté1jÍ^(dÓÍs)^^í^^
objeto, conforme p]:évistq;np:pjrágfafp)'ferceiro.destí^^

PARÁGRAFO NONO| Decláraçâo de rnldonelda^dp^à lldtarrog^^fat^.^dpqlÁdK Pública: A
sanção de declaraç|̂ ie|i^pneidade'pararTícItaf'ol^çqnt^atar^pm"a•^dministraçã^ no incisoIV, art. 87, da Lei nj2;8r666/93,:ppderá'SeríaplÍcada,'déntre:oütrosxasos, quandOj||É|ntratadp^

altiversofrjdõ' ' ' '̂

mpedi^ent^^e contratar com A
MÍpidlliicítarje de contratar

LtarpÉlIli^Lei n.® 8.666/93,
I _

[cásdde^ineyecução parcial do

de quaisqu

b) praticar átqs.ilícitos'̂

•|dó çòndehação definltlva po praticado, por meios.dòlqsos,'f|aüâé recolhimento
èrrtut^ " "' ' .^ ^

visando frustraros-objet!yosdaiiÍçl|açãb;

c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA, em virtude de atos ilícitos praticados;

d) reproduzir, divulgar ou 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 Municipal de SãoJoão dos Patos/MA; {

> I I
e) ocorrer em ato capitulado como crime pela;lei n^. 8.666/93, praticado durante o procedimento
licitatório, que venha ao conhecimento da CONTFWTANTE após a assinatura do contrato;

<1 li '
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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; i'

! i'
g) cometer ínexecução,total do objeto, conforme previstono item 12.5desta cláusula.

PARÁGRAFO DÉCIMO: As sanções de advertência, de suspensão temporária do direitode participar de licitação
ou de contratar com a Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão e de declaração de
inidoneidade para licitar ou jcontratar com a Administração Pública poderão ;ser aplicadas à Contratada
juntamente com a de multa, i

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIME

descontado de pagarnentosl^vi
Maranhão àContratada. |-|
PARÁGRAFO DÉCIMÒ SEG^DOr Sé ò.valor do págarnénto for Insuficiente,
recolher aImportância devl^^ ho prazg de lS (quinzé)"dias, ápàrtindà nptificação; através ãe|DAM, devendo
serapresentado ofcómpróvánte^de paganiénto a4sta;f.refèitura,^b p'èna decobrança judicial.; f

I, M
PARAGRAFO décimo TERCEIRO: Esgotadosioslmeios^admlnlstrativos para cobrança do valor devido pela
Contratada ao Contrátante.restá:será encaminhada para inscrição em^dívlda ativa.tH: l

RO: Oi vilórtdáT mülfa, apjicadá apÓs-;oiTegular||)roc^qi^fninistratlvo, será
entualmente devidosipela Prefeitura IViúhicIpardelSãoiJoão dos Patos, Estado do

.|nl
fcãfal Contrátãda obrigada a
Í'Lií' .. . , ,

í

a\:iPARÁGRAFO DÉCIMO QUAR^i^/^aqlicaçã^ das penalida^des será prec|dlda'dã C|̂ essão:^3 oportunidade de
contraditório eam^pla.défe^í õrpar^d^ó a^udicatàriõTíiajiForma da J''f. i

DA AMPLA DEFESA!CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA^
>\/

PARÁGRAFO ÚNICO: Na'decisão, de àpllcar qualquer uma
recursos, sem efeitoisuspensjvo:' l U ^

dessas pénalidadesj aci

YrYYJyíi
ma'menclor adas, são cabíveis

a) Representação, dabrazo de OZ Ídòisl dias^útéisicontados da.cIêncláíâá decisão;
?•' •- •- Tt'U • iU' (tfií

b) Recursos Ipará autorjdá.deumediátaménte .superior,'np:tp)tazo de^,02 (dois) (
ciência dó indefeVii^ntôTdo.pedidoáe reconsidéração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RESCISÃO ^ ^

'hM
dias úteis, contados da

previstas na Lei n^8666/93|

PARÁGRAFO SEGUNDO

p •* I " _ * *1
ampla defesa, sendo qüeYdepoIs dé encerTàda a Instrução Inicial, o pchtratado;

PARÁGRAFO PRIMEIRO-iUWscisãò do contr'atO'se.dará^S'termos^dos=artígds 79 é8d:da Lelin2j8.666/93.
caso de resci|ao íprpvpça^a; por In.adimplementp

poderá além de 'outrasljnedidas legalmente previstas, reter, cautelarmehté

- AÍnexecução, total oulí^ciál, do^^^tratOspo^rá'ién'sfija^a^r^ asVconsequêncías contratuais

Jo< Contratando! o Contratante
os créditos decorrentes do

contrato até ovalor dosjjrpjuízos causados Administração. ^ ^
PARÁGRAFO TERCEIRO r^.Npjprocedlrnento que visa à; rescisão do contrato, será àsseguradad contraditório e a

fâ-^^pr^o de 5(cinco) dias
úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo dá possibilidade de o Contratante adotar,
motivadamente, providências acauteiadoras.

CLÁUSUU DÉCIMA SÉTIMA í DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: ACONTRATANTE não admitira quaisquer alterações do termo ou especificações, salvo
casos especialíssimos, a seu exclusivo critério, suficientemente justificados e fundamentados com a necessária
antecedência, estudo técnico e os devidos registros.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: ACONTRATADA somente poderá sub empreitar a execução dos Serviços com a prévia
concordância da CONTRATANTE ficando, neste caso, solidarlamente responsável, perante a CONTRATANTE,

pelos serviços ou instalações executadas pelos subempreíteiros e, ainda, pelas conseqüências dos fatos e atos a
eles imputáveis. | ,
PARÁGRAFO TERCEIRO: Aos contratados de sub empreitadas, incorporar-se-âo, de pleno direito, todas as
cláusulas deste instrumento, relativas às responsabilidades e deveres da CONTRATADA para com a
CONTRATANTE. j i

1 1^ ,

PARÁGRAFO QUARTO: O seu exclusivo critério, a CONTRATANTE poderá autorizar a CONTRATADA, a fazer
cessão total ou parcial deste..CONTRATO,«mediante.iavratura..do.termo.de.cessão,-atendidas,, em relação ao

- .. - -jlUÍV» : í
concessionário sub-rcgadóicom todos os direitos e obrigações.dp cedente, decorrentes deste instrumento.

íLvigência - - ... .. - i']CLÁUSULA DÉCIMA.ÓitÁVA

IriJO presente instrumentoUerá yigêhcia até 31 de dezembro de|2021, podéh
aditivo. I
CLÁUSULA DÉCIMA NONÍS

o/sérlàltefado mediante termo
i .

DOS ÁCRÉSCIMÒS:OU.'SU^^ÕES':
A CONTRATADA obrÍga-se^
fizerem necessárias na;execuçãõrdo\seryíçps,ido valorInjçial átuaiizado^dpxontrjàfò/mplTer
da Lei n9 8.666/93!'

. ,

acejtar, nas mesmasycdndiçoes;contrátuais, os.-acrésdrho^KOU

CLÁUSUU VIGÉSIMAt PUBLICAÇÃO
l f^\ r-nEste CONTRATO será publicadò, em r^sumo,ma Imprensa

1993.

CLÁUSUU VIGÉSIMA PRIME»Ú\ - DO REAJUSTE

^ .
- Os preços dos serviços
Construção do Mercàdoi(
(computadas as eventua^)ror(^ações)'̂ ontado. da data. pre^^ista, paryapresentjçã^ga porçamento aque essa pro^staNeT^feM^^^^^^^^^^^^
PARÁGRAFO PRIMEIRO' Càso o[ndiceTéstabe[ecid^ãfex'reâjustamento-vehll£

lizado; s^adotado-er^suostituição osque.vier^a

Oficial; nos termos/da

supressões que se
'!

mos do art. 65, § I2

Leijn- 8.666 de 21 de junho de

b^^bjetp :c/êste contrato, poderá ser reaj^tados, fieíojJínd|ce,Nacional de Custo da
5|{INCC-M)Mnecllante^oIlcItaçid'do CONttòTADÓl/ápás]b^!lnte^^riolde 1 (um) ano

oposta, ou do

forma não possa mais ser ut
então em vigor. I

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na

iá!ser?éxtlhto õu de qualquer
,.'np* 'j
ser .determinado pela legislação

^ ausência, de previsão legalv,quanto.:ao índice substituto, as partes
índice oficial, paralreajustamento do preço do valor rernanescéhte.^ ^

{- . . ..." --T r ....
PARÁGRAFO TERCEIRO:pHca^ õ Contratado obrigado a^apresentar memória
reajustamento de preços d^alor remanescente, sempre que este ocòrrer.

elegerão novo

.de^^cálculo referente ao

CLÁUSUU VIGÉSIMA SEGUNDA -CASOS OMISSOS '; i

ÜiL

Os casos omissos serão resolvidos conforme as disposições da Lei Federal n^ 8Í666/1993 e suas alterações e
demais legislações apllcávelsjà espécie. |
CLÁUSUU VIGÉSIMATERCEIRA - FORO

I >
I ^

Fica eleito o Foro de São João dos Patos/MA, para dirimir as questões oriundas do presente CONTRATO,
renunciando as partes, p qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Elassim, por estarem justos e
contratados, assinam este CONTRATO em 03 (três) vias de Igual teor e forma, para um só efeito.
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São João dos Patos/MA/06 deagosto de 2021.^

Pela CONTRATANTE:

ea'GONTRA

Prefeitura Munlcij^i:di^SSp^oaodos:Patos/MA>
-CNPJ/MFifiswí^ieA

th uanvLÓeíta^e Sá Gorhes
Secretária Muriicípal de Administração

i - J.C! CONSTRUÇÕES EÍMOBUIÁRÍA EIRELInEPP
^v- s . •'s/r« npiÃvH .>-1 \^ ,i.- s , /rnpi-fvH •- .GNPJ/MF sob oíhs'04í345>27J:^Q00l773y

JâirSoLisa N.
Representante da Empresa
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