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CONTRATO NB 0401001/2022

Adesão à Ata de Registro de Preços ns 012/2021, proveniente do Pregão Eletrônico n** PE012/2021-SRP

PROC. ADMIN. NB 1012018/2021

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS

PATOS, ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA ENETECH

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME, VISANDO A EXECUÇÃO
- —POS-SERyiÇ)3SíDE-MANUTENÇÃO:PREVENTIVA E CORRETIVA

, • /pA, ;ILUMINAÇÃO. ,PÚBLICA, ^ | MÃO-DE-OBRA,
/ ' . . FERRAMENTAS È EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE
: :ACÒRDÒjCOM^OS-.CRITÉRIOs"bÁSICOS:E:NORMASTÉCNÍCAS,
r ; ->7 -- í- EQUIPAME^NTOST MÃO DE OBRA NA FORMAjABAIXO:

Pelo presente instrúrnento; de.urn:ra^b;':o.MühlcípÍorde-São"''JÔão'.clos Pa_tov-Estádo dó Maranhão, pessoa
jurídica de direito público,'.por intermédio da sua^^PrefelturaTMunicipaÇ/íhscrita no CNPJ/MF sob o ns
06.089.668/0001-33.com sedejria^Av.:"Getúlio Vargas,-135;,Centro'-.CEP:^65..665-000í São João dos Patos/MA,
São Joãodos PatoVMÀ, nesté:atOTepresèntado;pelo Secretária Municipaí.dé Adniinístraçâo, Sra. Thuany Costa
de Sá Gomes, doravânte denominada CONTRATÃNTÊA^è>\/dé qutfp,; a'/érripresa "EN^EÇH INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS EIRELI - ME, com sede Av. Governador Luiz Rocha, fÍB 477, Sa|á'05, Santo Amaro, Balsas - MA, CEP:
65.800-000, Inscrita, no GNPJ/MFispb ona CNPJ: 19.'2lj0.82S000'̂ 0j^oravan CONTRATADA,
representada neste ato;peIpjseu/représCntante~Jéãn"Kãt^é^Cãnjãõ~aã"Silvai CPF; 029.251,133-70, têm, entre
sl, justa e acordada a celébraçãVídp presénté CoiitràtO'dê execução'dos serviços, ha forma de execução
indireta, regime;:de empreltádà-poripreçó globab sujéltahdorse'aVparteV^à'̂ LeljFe'dèral ha 8.666/1993 esuas
alterações e derrials légisiações aplicáveis espécie,'bem;'cómo"Adesãócà^Áta-de Registro de Preços nB
012/2021, proveniente do Pregão'Eletrôhico-:nL. RE. 012/2021-SRP,r-'formalizadar-nos autos do Processo

Administrativo n? 1012Ò18/2021," e/aps\tèrrhôs'da^pre'po|,b:ivencedoraXque, fazemTpartejlntegrante deste
Contrato, Indepéndentemente de transcrição; mediahteêsseiüihtésxíáüsulas e condiçõesj ]̂

CLÁUSUU PRIMEIRA-TUNDAMENTÓ LEGAL

-• í-
0 presente Contrato tem comp fundamento a Lei Federal ^^8:666/93 6 suas alterações posteriores,
pertinentes e ajAdesão à Ata de Registro de Preços' n2 012/2021, provenlente-do Pregão Eletrônico n" PE
012/2021-SRP, devidamente horno!ogadq>pèlájiutpridad„e'Competerite,judpj.Rarte Integrante deste Termo,
Independente de transcrição.

CLÁUSULASEGUNDA-OBJETO

O presente CONTRATO tem comoobjeto a Contratação de Pessoa(s) Juridlcas(s) para Execução dos serviços de
manutenção preventiva e corretiva da Iluminação pública, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos
especializados,de acordo com os critérios básicose normas técnicas.
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CLÁUSULATERCEIRA- PREÇO GLOBAL

Para execução total dosserviços, fica ajustado o Preço Global em RS 783.789,00 (setecentos e oitenta e três
mil setecentos e oitenta e nove reais), de acordo com a Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA-OBRIGAÇÕES DACONTRATADA

- Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no editai e seus anexos:

• i

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

b) Prestar os serviços no endereço constante da Proposta dè Preços;; -

c) Prover os serviçosora contratados, com pessoal:adequado e capacitado em todos.os,níveis de trabalho;
d) Iniciar e concluiròsserviços nos prazos estÍpulado^s;':Vn 4
e) Comunicar aò fiscal do contrato, pór.escrito e tão logo"const^ado o problema ou, a irtjpossibilidade de
execução de qualquer obrigação contratual, paráá adoção dãs providências cab^ei.s; •
f) Responder pelos serviços'que executar, na forma do ato çonvpcatórip e.da [egislaç^^ aplicável;
g) Reparar, corrigir, remover,;;^recons^^^^^ ou-.substÍtujr,ínò todo òu\em;,p'ártè^^às suas expensas, bens ou
prestações objeto do contrato em;'q'uê sê-verifiqüem vícios, defeitos^oujncbrreções resultantes de execução
irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados du descpnformes com as especificações;
h) Observado p'disposto no, artigo 68 da Lei. 8.666/93,\désignarne'-manter-;préposto, acompanhar e se
responsabilizar pélà execução dos serviços", inclusive''pèla régulâridadè Itécnica é,disclplinar da atuação da
equipe disponibilizada para os serviços; "'V , ^ ' '

i) Elaborar relatório mensal sobre a prestação dós sen/lçós, dirigido ao fiscal do contrato, relatando todos os
serviços realizados, eventuais problemas verificados é qualquerTáto,relevante sobre a execuçãí do objeto
contratual; "L -- j
j) Manter em estoque.um mínimo de.materiais; peças.e-cpmppnentes^dèTeposiçlo regular e necessários à
execução do objeto do contrato; C t ; í

k) Manter, durante toda a duração-delte .co^ntràto^rem'cpmpatibn^ obrigações assumidas, as
condições de habilitação e qualificação exigidas parVpartici'pação:ná"lícítáção; . ^ :
1) Cumprir todasjás obrigações eencargos sociais trabalhistas edemonstrar òseu ádimplémento;
m) Indenizar todo e qualquer dano e/ou prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou serem
causados pordireta ou indiretamente, do exercício de suasatividades ou seremcausadas porseus proposto ao
CONTRATANTE, aos "usuários ou a terceirps;

n) Observar ocúmprirtiento do quantitativo de pessoas com deficiehcia^estippladb.pelò'a 93, da Lei Federal
ns 8.213/91.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DACONTRATANTE

- Caberá ao CONTRATANTE, além das obrigações previstas no edital e seus anexos:

a) prestaras informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
b) comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços e interromper
imediatamente os trabalhos até a sua regularização;
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c) mandar refazer os serviços executados em desconformidade com o projeto básico, especificações e normas

técnicas, tendo a CONTRATADA a obrigação de executá-los sem qualquer ônus para a contratante;

d) fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais e

emitido o termo de recebimento definitivo do serviço;

e) Indicar técnicos como seus prepostos, para exercer as atividades de fiscalização dos serviços ora

contratados.

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

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO PARA EXECUÇÃO DOSSERVIÇOS ; -
(

- O prazo de execução do objeto sérá de 12 {dozéj meses,'conforme Cronograma Píslco-FInáncelro, a contar do
! í - ' - • ' - - - - J

recebimento da Òrdeni de Execução de Serviço. ' ' ' , ' )

PARÁGRAFO PRjMEIRÒ - Óllcitante vencedor terá5'(cinc9).dias:a contar do recebimento da òrdem deserviço
para oInício dos,serviços. , T»; • |

PARÁGRAFO SEGUNDO -/'Osiprazos-dè início de etapas de execução, de^conclüsão^e de entrjega, poderão ser
prorrogados, eni confprrnidàde e desde que atendidos ps requisitos dísppstÔs^no.Art'. 57 da Lei ns 8.666/93.

!i i-'y; I ' - , !
CLÁUSULA SÉTIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA . .̂ \ > • 'V' '/ |

• As despesas corn a execução, do objeto do presente contrato correrão, à conta da seguinte dotação

orçamentária: - t"' - ' " ^T-',^ í'p
f/'-; íKl'

• I ,1

04 Administração > /'>•' //-'
; ' • ... '// •

04122 Administração Geral • , ' v, j.—'-'

04122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA.

25 752 0019 2116:0000 MANUTENCAO=E FUNCIpNÃMENTÓ.bA ILÜMInACAÒ PUBLICA
3.3.90.39.00 Outros ServIços DeTerceiros - Pessòa JufídIca •

CLÁUSULA OITAVA -PAGAMENTO " i

- O pagamento será efétuãdo por melo de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para

crédito na conta corrente, por ele jndicada, em rnpeda corrente nacional, em,até 30 (trintá) dias, contados da

data da entrada no protocolo, desta; Prefeitura da_ Nota Fiscal emitida com _base.ná medição previamente
aprovada pela Fiscalização.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As medições serão realizadas a cada 30 dias corridos dos serviços, ou em
periodicidade menor, a critério da Administração, sendo considerado o Início da contagem do prazo a data de

recebimento da ordem de serviço.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A contratada deverá dar entrada no boletim de medição dos serviços executados com

base no cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de São João dos
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Patos/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 Estadual e Municipal, para análise e ateste da Fiscalização, sendo aberto um processo

administrativo específico para os pagamentos relativos ao contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de São João dos Patos

por meio do setor competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data de entrada no protocolo
desta Prefeitura Municipal do boletim de medição dos serviços executados.

PARÁGRAFO QUARTO: Aprovada a medição, a Contratada será convocada para:dar'entrada no protocoio para

juntada aos autos^da Vüà Npta Fiscal-eni duas ylaX^iqüèjerá phçaniinhada à Secretária Municipal de Finanças,
para que conduza o processo de pagamento. - . " " ' l

PARÁGRAFO QÚINTOI Além dos dpçumentos;exlgidosmp~^parágrafq seg para a primeira medição
serviços, deverão"serjuntados ainda osseguintés'dpcumentds:''-.. ^ - / \

a) Registro do serviço no CREA/MA'(anotação de respon'sabÍlida'de^éçnicà^ÁRT);\^ \_ |
b) Umacópia dO'Çontrato;. , .r,i.f:, - \ -- i

i ' ' * ' --.»•!>.# r ' i
t Imâ Ha nlàn(th9'nrramQn1':^rÍâ« ic) Uma cópia da plànliha orçamentária; ^

d) Uma cópia daiqrdem dê serviço;<^v - 1
PARÁGRAFO SEXTO: Aúltima, medição somente.será.pagiaprósírecèbímento provisório dos serviços objeto

í - »^ ^ í -I. ^ ^ ri i ^í ! I *.f '
desta licitação e*contra a apresentação das CNDs do IN^S e dã'Fazehdaj[^èderal, bem como do Certificado de
Regularidade junto ao FGTS eaÇéftÍdãÕ';NêgãtÍ«dê'Débitqs"Trâl)ãíHÍstaSjép^ de Débitos eda
DívidaAtiva Estadual e Municipal. !

•//' I
PARÁGRAFO SÉTIMO: No vaípr. da nota fiscal, já deverão estar descònt:áda"s.'as everítua|s[multas e outros
descontos decorrentes de retenções devalores prevjstos nocontrato; se fpr/o çaso._/_ j

PARÁGRAFO OITAVO: Os sémço^exêcütàdos.qüê-^carãcterizãPêrh^aâíântámento de serviços, em relação ao
cronograma físico-fiHãnceirp aprovado, nâo representamCdireltõ'aritecipado de recebimento do CONTRATADO,
podendo no entanto.serem pagps,>'Critério.exclusivqda'Admiiilstráção é mediante^dísponibilKlade financeira.

- ' ' /

PARÁGRAFO NONO: Nps casòs dê ^eventuais" "atrasos de páganiento,- desdé-^quéia CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que f taxa de atualização financeira devida pelo
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a corréspondente,ap.efetÍyp;adimpIemento da parcela, terá a
aplicação da seguinte fórmula;

EM = lxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I= índicede atualizaçãofinanceira =0,0001644, assim apurado:
I = (TX/IOQ) I = (6/100) I = 0,0001644
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365 365

TX = Percentual da taxa anual s 2%.

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

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Não será aplicada a taxa de atualização financeira prevista no subitem 11.10
acima, quando o atraso de pagamento se der em função de atrasos na liberação dos recursos pelo órgão
concedente responsável-pela-transferênda-dos'recursos-financeiros-para~custeio-do^ objeto da presente
licitação. - I

CLÁUSULA NONA - DASALTERAÇÕES

- • - , ^ - / - i

- EsteContrato poderá se alterar, medianteas devidas]üstificát[vas: \

a) unilateralmente pela CONTRATANTE quándò:'

a.l) houver modificação .'níprojêto. básico ou das^pecificàçõés,spara''méíiòr^
objetivos; /V'l
a.2) em decorrência de acréscimo ou supressão'quantitativa do seu objeto, nas mesmas condições licitadas,
inclusive quanto ao preço, observados os limites prévistps-ha;Léi n®..8.666/93; . •

b) por acordo das partes, mediante Termo Aditivo,' nas demai.sjtiipótéses admitidas ná Lei Federal n®
8.666/1993 e suas alterações. ' '' ;

'1 ;

PARÁGRAFO PRÍMEIRO -Asupressão poderá, mediante acordo^ehfrê as.partes, ultrapassar ojpercentual de
25% (vinte e cinco por cento).. ' '

adequàçãoitécnica aos seus

PARÁGRAFO

8.666/93.

SEGUNDO - Ocontratò.spòde"rá"se[v^orrpgado'"de acordo^xcpm oArt. 57 da Lei Federal n®

CLÁUSULA DÉCIMA- DIREÇÃO DOS SERVIÇOS

PARÁGRAFO ÚNICO: Asubstituição voluntária de integrante da equipe técnica ou.do profissional habilitado
residente durante"a'execução do serviço ora CONTRATADO dependerá de.aquiescência: da^CONTRATANTE
quanto ao substituto, presumindó-se esta, a falta"de manifestação em contrário, dentro'do prazo de 10
(dez) dias da ciêncja.da substituição. •*''

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FISCALIZAÇÃO

- Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA, através de equipe composta de engenheiros, arquitetos e técnicos
nomeados pelaAutoridade Superior da Prefeitura Municipal, para acompanhara realização dosserviços.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve manter preposto, aceito
pela Administração, para representá-lo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas previstas no projeto básico
anexo a este edital, além das estabelecidas na legislação em vigor.

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 SEGUNDA-RECEBIMENTO !

FOLHA n°

RubricáJ
\v ** A'/

unicefcg?

- O objeto desta' Ikitaçâo será- recebido pela Prefeitura Municipal de Sãb João dos Patos, através da
Fiscalização, emjconformidade com o previstd.no Art. 73 da Lei n' 8.666/93. ' -": i

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Concluído o serviço,.ésta_será' recebida..p;ovísprlarTientê, pelo responsável por seu

acompanhamento è fiscalização; ;mediante termo circuhstahci"ado,-àssinádo. pelas^partes; ern até 15 (quinze)
diasda comunicação escrita doContratado. -i "j l ' ]

' • _ J. ' '' - • ' /.• •' -• • '
PARÁGRAFO SEGUNDO - A FIsèÀÜZÁÇÃÓ poderá recusar ó recebirnenta provisório, do serviço, caso haja

' í-"N' ,• . \ iLi ^ j i
inconformidadessignificativas quanto àsespecificações.I

, U':-' i\i
i \^ I} Ij I M • <

PARÁGRAFO TERCEIRO - No casoiqeinconformidades que não impeçam'o,recebimento provisório, estas serão
relacionadas ern documento anexo áõ"5tVr1md Ufcunstãriciádd^^^èvêfãbléstar corrigidas até o recebimento

; '• ' • ' - '-1 i;} t - - i
definitivo. i

PARÁGRAFO QUARTO - Orecebimento-definltivo doserviço será efêtua'd9"'pòr^érvidor ou comissão designada
pela autoridade;çompétènte, mediante termo circunstanciado!^ as^nado pelas partes, após o decurso do prazo
deobservação, ou vistoria, que será deaté60 (s_essenfa):diaslcóntados-a:partir do recebimento provisório, que
comprove a adequação do objeto aos termbs contratuais, observado o;dispbsto no art. 69 da L;ei n.® 8.666/93.

PARÁGRAFO QlilNTO - O/eçebimèrito, provisório òu^definitivo, não.eximirá aeontratada.dajresponsabilidade
civil pelasolidezíe segurança do serviço, nem da.éticp-profissipnai, pelaperfeita execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - INADIMPLEMENTO ESANÇÕES

-Ainexecução parcial ou total do objeto deste contrato eaprática de qualquerJdoSiátol^indicados na Tabela 1
abaixo, verificado o nexo causai devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações
contratuais em questão, torna passível a aplicaçãodas sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato,
observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

a) advertência;

b) multa;

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 nãosuperior a 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade paralicitar ou contratarcom a Administração Pública.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:

a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que

ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que não caiba a aplicação

de sanção mais grave;

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 ocorrência das infrações relacionadas na Tabela l abaixo; •

d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos serviços de até 5 (círícò)' dias, cprnparando-se o que foi
"l

efetivamente executado pélâ empresa e o cronograma físico financeiró 'apresentado e aprovado pela

FISCALIZAÇÃO. ' " .
{

PARÁGRAFO SEGÜNDO: Poderá seraplicada multa.nas seguintêsicondlções: j

a) Caso haja a inexecuçãb .parcial dq objeto será aplicada mülta.de at'é^lÕ%-(dez por cento) sobre o saldo
contratual ou R$ 22.000,00,••o-qué for rnáior. Para Inexéçuçâo total,^a;muÍta aplicada será dejaté 10% (dez por
cento) sobre ovalor total do contratpypara oatraso injusdficadp na qxecyção do objeto será; aplicada amulta
correspondente^a RS 0,05% (clncp'centésirhõs pòr cento) pprdia de atrasp.//' !

' '

PARÁGRAFO TERCEIRO: Poderá ser configurada a mexeçução.paTçiardo objeto quando;

^ ^ I
a) Ocorrer atraso Injustificado dos serviços por prazo superior a 30 (trinta)-dias. i

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

PARÁGRAFO QÜARtO: Poderá ser,cdnfigurada:áJnexecuçâdVòtaj;dó ôtjeto quando oadjudicatário se recusar
a assinar o contrato ou receber á brdèrn dé servlço^e-àinda quando Koiw^^ atraso injustificado para inicio dos
serviços por mais de 30 (trinta) dlas após a.erhissão dá;ordém de serviço.'!--"

PARÁGRAFO QUINTO: Poderá serconfigurado atrasò'Ohjüstlflcado na execução dos serviços, quando:
i

a) Ocorreratraso injustificado dos,serviços por prazosuperior a 5 (cinco) diase inferiora 30 (trinta)dias. Após o
trigésimo dia de' atraso e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução-parciai da obrigação
assumida, sem prejuízo.da rescisão unijaterai da avença. '

b) ACONTRATADA deixarde cumprir quaisqueroutros prazosestabelecidos neste edital e no contrato.
PARÁGRAFO SEXTO: Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nas infrações previstas na Tabela 1,

as multas previstas na Tabela 2 abaixo:
TABELA 1

INFRAÇAO

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU
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1
Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, por

ocorrência
01

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

3
Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela

FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.
01

4
Não cumprir determinação da FiSCALlZAÇÃO para controle de acesso de seus
funcionários - por ocorrência.

01

5
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI),

quando necessários "ipor ocorrência. - /
02

6
Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISp\U^ÇÃO,
observados os límites^mínimos estabelecidos pelo contrato-por ocorrência. i

02

7
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter perrhanénte,

oujdelxar dèprovidenciar recomposição çòmplemèntar - por ocorrência. j
02

8
Utilizar material ou rõ.ãp de obra'Jnádéquáda'^'na execução dos serviços t pòr
ocorrência. - - [

03

9
Suspender ou^interromper, salvo motivo de •força''màior. outaso^^ fortulto,-'ps
serviços contratuais- por ocorrência. ". ' \ ; '" J ^ •

03

10
Reutilizar material, peça ou eqüipaméritb.sem anuência,da'RSGAÜZAÇÃO pbr
ocorrência. , .^ - i

03

11
Destruir ou danificar documentos ou béhsjpór culpa ou dplò dá seusagentes • pbr
ocorrência. ;

03

12
Não substituir empregado que tenha çpmiuta jnppnyej^^ incompatível com

suás-atribuições-pòrpcprrência; ÍI]!-"" . \ 03

13
Não refazer'servlçoUèjeitadò/pela FISCALIZAÇÃO)'nos pfázós. estabelecidos no

contrato ou deterrninadOipela FISCALIZAÇÃO - porjocõrrência'.-'̂ ;-%) ^ í
04

14

Não manter nos rbcais>de.serviçò^m tempo inte'gfal>dujánte toda a execução do
contrato o engenhéi.Kd indicado ha" assinátura--_db-: contrato e .previamente
aprovado pela F1SCAL[ZAÇÃ0-r pòrocorrên'cia':~.. - •'.•)} í

04

15
Utilizar as dependências da CONTRATANTE-para fins diversos do objeto do

contrato - por ocorrência. . / ' .
05

16
Recusar-se a executai; serviço ou cumprir determinações da-FJSCALIZAÇÃO, sem
motivo justificado - por ocorrência. , /

05

17
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, |ésão

corporal ou conseqüências letais - pòr ocorrência. -
06

TABELA 2

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 R$ 200,00

2 R$ 400,00

3 RS 500,00

4 R$ 1.000,00
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5 RS 3.000,00

6 RS 5.000,00

PARÁGRAFO SÉTIMO: O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá
ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a

Administração poderá declarar a inexecução total do contrato.

PARÁGRAFO OITAVO: Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com A

Prefeitura Municipal de.São'João'dos Patos/MA: A'sanção de'suspensão~do'dlrelto'de'llcitar e de contratar

com aPrefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, de que trata oInciso III, art. 87, da ^Lei n.s 8.666/93,
poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo,ipor até 2 (dóis) anos; no caso de inexecução parcial do
objeto, conforme previsto no parágrafoTerceiro desta cláusula.- i

i

PARÁGRAFO NONO: Declaração de Inldoneidade para;iicitar ou com ã Administração Pública: A
sanção de declaração de Inldoneidade para licitarouxontfatárcòm-a Administração Pública, prevista no inciso
IV, art. 87, da Lej n.a8.666/93;.poderá ser aplicada, dentFe.outros casos, qua^ndo_a Contratada:

a) tiver sofrido çóndenaçâo, definitiva por ter pratiMdoXpbrTmêlqs/jdolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quálsqúer.tributos; . .( V''-*" |
b) praticaV atos ilícitos, visàndõ frustrar òs objeti\jòs"^a licitação^ j
c) demonstrar, aqualquer'tempo,'não'possuiriidbnéldad^paràííidt^ ou contratar com a Prefeitura
Municipai de São João doslpatos/MA, em virtude'de atos ilícitos.praticados; , j
d) reproduzir, divulgar òu utilizar, em benefício pró[^rlo qube t^erceiros, quaisquer informações de que
seus empregados tehham|tldo conhecimento em razãojda execução do'Cóntrato;-sem consentimento
prévioda Prefeitura Municipàl de SãoJoão dos Pátos/MA;- ' ;

e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Ler n^. 8.666/93, praticado durante: o procedimento
licitatório, que venha ao cohhecimehto-da CONTRATANTE após á;;áss|nátufaido contrato;
f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento'falso oú^faislficado, no todo ou;em parte, com o
objetivo de participar da licitação ou para cpmprovar,.durante ã'execução do contrato, a manutenção
dascondições apresentadas na habilitação; í
g) cometer inexecução total do objeto; conforrne^^prevlsto.no item 12.5desta cláusula.

! " ' '
1 . " - I

PARÁGRAFO DÉCIMO: Asrsanções de advertência, de suspensão temporária dp direito de participar de licitação
ou de contratar-çom a Prefeitura Municipal de São João dos Patos; Estado do Maranhão e de declaração de
inldoneidade para licitar ou contratar com a Adrhinistração Pública poderão ser aplicadas à Contratada
juntamente com a de multa. ^

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentoseventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos, Estado do
Maranhão à Contratada.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada obrigada a

recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, através de DAM, devendo
ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sobpena de cobrança judicial.
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PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela
Contratada ao Contratante, esta será encaminhada para inscrição em dívida ativa.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Aaplicaçãodas penalidades será precedida da concessão da oportunidade de
contraditório e ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMAQUARTA- DA AMPLA DEFESA

PARÁGRAFO ÚNICO: Na decisão de aplicar qualquer uma dessas penalidadesraclma-mencloiiadas, são cabíveis
recursos, sem efeito suspensivo:

a) Representação, do prazo de 02 (dois) dias úteis contados da ciênciada decisão; '•
b) Recursos pára autoridade imediatamente superior, no prazo de-02 (dois) dias úteis, contados da

ciência do indeferimento do pedido de reconsideração.
c) " :

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RESCISÃO . ^

- A inexecução,!total ou parcial,' do contrato' poderá ensejar' ã:resçisão, com..as conseqüências contratuais
previstas na Lei n28666/93.'-_ - . ' i; ' "- '-V-. \ >

^ ji, ^
PARÁGRAFO PRIMEIRO r. Arescisão.do contrato se dará;rios termos dosártlgòs'79'é 80da Lei n® 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de rescisão provocada;por inadirhplemVpto do Contratado, o Contratante
poderá além dè outras medldas^legalmente previstas, 7etér, cautelarmente, os-créditos decorrentes do
contrato até ovalor dos prejuízosjcausados àAdministração.. 1, [// i

ri i
iii 1.

e aPARÁGRAFO TERCEIRO - No procedimento que visa à rescisão do çoritrató; será.assegurado olcontraditórlo e
ampla defesa, sendo que, depóis~d'è,'ençerra]ja a instrução iniqial,-'ó'CoriVatado terá o prazofde 5 (cinco) dias
úteis para se haniféstar ê\prodü'2ir'-dròvas, sem prejuízo] da^possitíilidade de o Contratante adotar,
motivadamente,'-próvÍdênciasáca}Jteládpras.. - i

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTÀ - DISPOSIÇÕES GERAIS

ÇARÁGRAFO PRIMEIRO; A CONTRATANTE não admitira ,qüálsq'uer alteração do termo óu especificações, salvo
casos especialíssimos, a seu exclusivo critério, suficientemente justificados eTupdamentados com a necessária
antecedência, estudo técnico e os devidos registros.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA somente poderá-sub empreitar a execução dos Serviços com a prévia
concordância da CONTRATANTE ficando, neste caso, solídarlamente responsável/ perante a CONTRATANTE,
pelosserviços oú.instalações executadas pelossubemprelteirose,.aindã,.pelas.consequências dos fatos e atos a
eles ímputávels.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Aos contratados de sub empreitadas, incorporar-se-ão, de pleno direito, todas as
cláusulas deste instrumento, relativas às responsabilidades e deveres da CONTRATADA para com a
CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO: A seu exclusivo critério, a CONTRATANTE poderá autorizar a CONTRATADA, a fazer
cessão total ou parcial deste CONTRATO, mediante iavratura do termo de cessão, atendidas, em relação ao
concessionáriosub-rogado com todos os direitos e obrigações do cedente, decorrentes deste instrumento.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - VIGÊNCIA

O presente instrumento terá vigência até 31 de Dezembro de 2022, podendo ser alterado mediante termo
aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMAOITAVA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessárias na execução-dos serviços,-do-valor-iniciaLatualizado-do.contratc.mos-termos do art. 65, §
19 da Lei n9 8.666/93.•' * ' " _ |

- • " • , ' I
CLÁUSUU DÉCIMA NONA ^ PUBLICAÇÃO' í

Este CONTRATOberá-publicado, emresumo, na imprensa Oficial, nos terrrids da'Lei n® 8.666 de 21de Junho de
1993- ^ . j
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DQ REAJUSTE ' -".f 7.-" .77. j

- Os preços dos serviços objeto deste contrato poderão ser reajustados,-peldi índice Nacional de Custo da
Construção do fylercadò (INCC-M), mediante solicitaçãq-do CONTRATADO/ apói-^d interregno de 1 (um) ano
(computadas as eventuais prorrogações) contado da jdâta prevlsta.-para-.apresentáção da''proposta, ou do
orçamento aquè essa proposta sé referir. ' A' ;- \j

' I " [ ;
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso o fndice'estabelecido"p3ra reajustáfnêntojyenha a ser extinto ou de qualquer
' possa mais ser utilizado,Íserá-adotado em-sübstÍtúiçãô-,o"q"ue"vIer a ser determinado pela legislação

• . . . , 5 .. ÍM I
igor.. N. '

forma não

então em vigor

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na ausência de previsão legal quanto ao Índice substituto, as partes elegerão
índice oficial, para reajustamehto do preçò do'valor remanescente./!

novo

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica o Contratado obrigãdb>a-;.apreser^ar-;^^memória de cálculo referente ao
reajustamento depreços do valor rémànescénte;isempre que estep^correr".' í

ClÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CASOS OMISSOS \ j
I - •>/ - „ I

Os casos omissos serão resolvidos, conforme as disposições da Lei Federal n9 8.666/1993 e,suas alterações e
demais legislações aplicáveis à espécie. /

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DA FISCALIZAÇÃO __ '

O cumprimento das obrigações da empresa contratada será acompanhado e fiscalizado, em todos os
seus termos pela Contratante que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

Afiscalização deste contrato conforme Portaria n9 01/2022 a senhora Jucinele Castro de Lima.

CLÁUSULA VIGÉSIMATERCEIRA-FORO
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Fica eleito o Foro de São Joio dos Patos/MA, para dirimir as questões oriundas do presente CONTRATO,

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

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

São João dos Patos/MA, 04 de janeiro de 2022.

Pela CONTRATANTE^:

PREFEITURA MUNICIPAL tieSÃO JOÃO DOS PATOS/MA
Secretaria Mq^p\l de Administração

Thuany (ffista ae Sá Gomes

Secretária Municipal de Administração

Pela CONTRATADA

ENETECH INSTALAÇÕES Assinado de forma digital por ENETECH
INSTALAÇÕES Elétricas

tlitlKlLAi aREU;19270824M0100
EIRELi:! 9270824000100 Dados;2022,01.2017;58;3S-03"00'

ENETECH INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME
CNPJ:19.270.824/0001-00

Jean Kardec Canjão da Silva

Representante Legal

JEAN KARDEC

CANJAO DA

SILVA:02925113370

Assinado de forma digital
porJEAN KARDEC CANJAO
DA SILVA.-0292S113370

Dados; 2022.0U017:58:12

-03'00'
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