
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N° 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

FOLHA n°

unicef^

CONTRATO NS0401001/2022

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

PROC. ADMIN. N5 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
- DOS SERVIÇOS-DE-MANUTENÇÃO-PREVENTIVA E CORRETIVA

;',pA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM 1MÃO-DE-OBRA,
- FERRAMENTAS E EOUIPÃMENTOS- ESPECIALIZADOS, DE

, . • . ACORDO COM OS CRITÉRIOS BÁSICOS ENORMAS TÉCNICAS,
EQUIPAMENTOS EMÃO DE OBRA NA FORMaUbAIXO:

CLAUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL

Pelo presente instrumento, de.um ladpi OjMunlcípioíde-São^JÒão .cIos Pa_tos,--Estado do Maranhão, pessoa
jurídica de direito público, por intermédio da sua^Prefeitura/Munlcipalj^ihscrib no CNPJ/MF sob o ns
06.089.668/0001-33 com sede'ná Av; Getúlio Vargas,-135, Centro- CEP: Í5.665-ÓÒ0, São João dos Patos/MA,
São João dos Patòs/MA,. neste átb-representado-pelo Secretária'Municipal dé Adrninlstração, Sra.Thuany Costa
de Sá Gomes, doravante denominada CONTRATÃNTÉ//e; , de qütr,o,t a'/erhpresa ENETECH INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS EIREL! - ME, com sede Av. Governador Luiz Rocha, ris 477/.^lá'05, Sàntõ Amaro, Balsas - MA, CEP:
65.800-000, inscrita no ÇNPJ/MF sob o n^ CNPJ: 19.270.824/0001-00, doravante denominada CONTRATADA,
representada neste ato pelo .seu rèpf^rita^ntej JêãrrKãfdêrcinjiõTJã^Silva; CPF: 029:251.133-70, têm, entre
si, justa e acordáda .a celebraçãòidò presente Contrato de execução; dos serviços,, na-forma de execução

indireta, regime, de empreitadá-pór preço global, sujeitandorse'a's partes^à'Lél, Federal n^ 8.666/1993 e suas

alterações e demais legislações, aplicáveis à^Jspécie, bem/còmo AdesâoCà^Âtá de Registro de Preços n^
012/2021, proveniente do Pregão Elètrôníco nl. PE'-012/2021 '̂R_P,-''fórmallzada-nos autos do Processo
Administrativo n? ÍÒ12018/202V e, àos termos'da-proposta iyencedo^a^ que fázemTpartejintegrante deste
Contrato, independentemente de transcrição, mediante "as seguintes cláusulas econdlções^ !

f _

O presente Contrato tem como fundamento-a Lei Federal n' 8.666/93 e suas alterações posteriores,

pertinentes e a'Adesão à Ata de Registro de Preços n9'012/2021, proveniente do Pregão Eletrônico n" PE
012/2021-SRP, devidamente homologado pela autoridade çpmpetente,.tydp_parte lritegrante deste Termo,

independente de transcrição.

CLÁUSULASEGUNDA-OBJETO

O presente CONTRATO tem como objeto a Contratação de Pessoa(s) Jurídicas{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 básicos e normas técnicas.
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Para execução total dos serviços, fica ajustado o Preço Global em R$ 783.789,00 (setecentos e oitenta e três
ml! setecentos e oitenta e nove reais), 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 acordo'conn as normas dó serviço e as especificações técnicas e, ainda, com estrita

observância do instrumento convocatórÍo,.do Projeto Básico,"da Proposta de Preços è da legislação vigente;

b) Prestarosserviços no endereço constante da Proposta 'de Preços; J
c) Prover os serviçosora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os,níveis de trabalho;
d) Iniciare concluir òs servI0s nos prazosestipulados;', I

e) Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito e tão iógo-cõnstãtado o problema ou, a irripossibilidade de
execução de qualquer obrigação còntràtbâl, para'a adoção dás providências caceis; i
f) Responder peios serviços jque executar; na forma do ato convocatório e da legislação aplicável;
g) Reparar, corrigir, remòyèr,jreconstr^ülr ou\substituir,íno todo òu'eW,párte-^^^^ suas expensas, bens ou
prestações objeto do;contrato"em;q^ue sêvèriflqüemVícios, defeitos;ou'incórreções resultantes de execução
irregular oudo emprego oufornecimento de materiais Íhadequados,o'u 'desconformes,com asespecificações;
h) Observado o disposto nó artigo 68 da Lei 8.666/93,^dèsÍgna/r.é'.mantep prepqsto; acompanhar e se
responsabilizar pela execução dos serviços, lnclusiv¥ pela iréguláridadé itécniça e disciplinar da atuação da
equipe disponibilizada para os serviços; ' * ^

i) Elaborar relatório rriensal sobre a prestação dos servlçós,>dirigido ao fiscal do contrato, relatando todos os
serviços realizados, eventuais problemas verificados e quaiquerfáto. relevante sobre a exècuçãi do objeto
contratual; .V ' // , . ;
j) Manter em estoque um mínimo de.materiais, peças,ecomppnenies-^qTeposição regular e necessários à
execução do objeto do contrato; ' "• |
k) Manter, durante toda a duraçãó-deVte •cóntráto7-em~cpfhpãtibiIi(iade" com as obrigações assumidas, as
condições de habilitação equalificação éxigidãs parVparticipação:náÍicitação; -
I)Cumprir todasias obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu adimplernento;

m) indenizar to'do é qualquer dano e/ou prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou serem
causados por direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades oú sérem causadas ppr seus proposto ao
CONTRATANTE, aps usuários ou a terceiros; " "

n) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiência estjpuladojpelò art. 93, da Lei Federal
ns 8.213/91.

CLÁUSUU QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

a) prestar as 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 soiicítado, 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 fiscaiização dos serviços ora

contratados.

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

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - —., , - _ . _ _ ^ j

-O prazo de execução do objeto será dé 12'(doze) meses, conforme CronograrhaTísico-Fínançeiro, a contar do
recebimento da Ordem dé Execução de Serviço. . . •

PARÁGRAFO PRjMÉIRO - Õiicítante vencedbrterá 5 (cihçpj dias a contar dó recebimento da ordem deserviço
para oinício dos.serviços. ^ \

PARÁGRAFO SEGUNDO -/os',prazps de início de etapas de execução,, de.cqpcjüsão^e de enttjega, poderão ser
prorrogados, erri conformidade e desde que atendidos qs requisitos dispostôs^tio Áift! 57 da Lei n^ 8.666/93.

CLÁUSULASÉTiMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- As despesas coin a execução, do objeto do presente contrato OOrrerão à. conta da seguinte dotação

orçamentária: , ; . T".-7

04 Administração '
li .

04 122 Administração Gerai '• ' t

04 122 0003 GESTÃO ADMíNÍSTRATIVA:

25 752 00192116.0000.MANUTENCAO-E FUNCiONAMENTO^DA ILUMiNAGAO PUBLiCA
3.3.90.39.00 Outros Serviços DeTerceiros - Pessoa"Jurídica' .

j!/,' -

}~hl! •
•' -/- ~

.C// /I '"7-

CIAUSULA OITAVA- 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 3Õ (trintã) dias, contados da
data da entrada np 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: Acontratada 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, acompanhadada solicitação de pagamento (Anexo X), e das certidões negativas de débito Junto ao
INSS, FGTS, Fazenda Federal e Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas 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 Municipaldo boletim de medição dos serviços executados.

PARÁGRAFO QUARTÓl Aprovada a medição, a Contratada será convocada para dar entrada rio protocolo para
juntada aos autos'da sua Nota Fiscal em duas vias, qúé^será ençamlnhada à Secretaria Municipal de Finanças,
para que conduza ò;próçesso de pagamento. - ' ' \ - j

PARÁGRAFO QUINTO: Além dos documentos exigidós-no-parágrafo segundo, para a primeira medição dos
serviços, deverão ser Juntados ainda os seguintes documentos:-' r ;

a) Registro do serviço no CRÊA/MA'(anotação de responsabÍlÍdade"técnicá -ÁRT);\y^ ^ 1
b) Umacópia do Contrato; ' ' j
c) Uma cópia da planilha orçamentária; .j

d) Uma cópia dajordem de servlço;i, , ' |
PARÁGRAFO SEXTO: A última medição somente,será.pagaiapóTÕ recebimento provisório dos serviços objeto

' - 1 ^ --4t *** . 1̂f • * f • *
desta licitação encontra a apresentação das CNDs do INSS .e da"FazehdaiFiederal, bem.como do Certificado de
Regularidade Junto ao FGTS.e a Cértidão.Nèptiva*dê'Débltos Trãi5ãlliístãS|é Certidões Negativa de Débitos e da
Divida Ativa Estadual e Municipal. '

PARÁGRAFO SÉTIMO: No valor da nota fiscal, Já deverão estar descòntadas/as eventuais; multas e outros
descontos decorrentes .de retenções "de valores previstos no cpntrajo, se fp '̂o caso. J

• 'r' " '''7r I . ' [
PARÁGRAFO OITAVO: Os serviços executados que-'carácteriz'arerh-adiarítamento de serviços, em relação ao
cronograma físico-financeiro aprovado, não reprêse*ntam'direito'antecípado de reçebimentò do CONTRATADO,
podendono entanto seretn pagos, a.critério exclusivo da Adrninistraçâo e mediante disponlbllídade financeira.r, ' i

^ .. t

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 adirnplemento da parcela, terá a
aplicação da seguinte fórmula;

EM = IxNxVP

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= índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,0001644
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365 365

TX = Percentual da taxa anual = 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 responsáveUpela-transferência-dos-recursos-financeiros-para- custelordo^ objeto da presente

licitação. •" _ - i

CLÁUSULA NONA - DÁSALTERAÇÕES - ^ •
... - ' . . '• • 1

- EsteContrato p.oderá se a|terár> m_ediante as devidasjustificativas: ^ i

! . "'.r" . !.> -1
a) unilateralmentepela CONTRATANTE quando: " p—' 'i
a.l) houver modificação ;híí'rojètò.'báslcò ou das-especiflcações;Cpara''mé]hó^adequação [técnica aos seus
objetivos; ' \ ~ | " 1
a.2) em decorrênda.de acréscimolou supressão quantitativa do seu'"9bjetbf nas mesmas condições licitadas,
inclusive quantojão preço, obsèrvadòs oslimites previstos ha Lei n2..8.666/93; i
b) por acordo das- partes, mediante Termo Aditivo, nas demais.- hipótéses admitidas na Lei Federal ns
8.666/1993 e suas alterações. / " '

'• ' j:;; . - , :
PARÁGRAFO PR|ME|RO -Asupressão poderá, mediante acordo ehtre as/pai^es, ultrapassar o^percentuai de
25% (vinte e cinco por cento).. • ,

.',v /-y,/!

PARÁGRAFO SEpUNDÒ - Ocontrátò.poderá^^ser-.pjrgrrogadp de ac^/dOíCÒm oArt,
Q CCC/Q3 --l8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA- DIRECÃO DOS SERVIÇOS

. . ->-^1
.. . '--O r ? I

57 da Lei Federal ns

PARÁGRAFO ÚNICO: Asubstituição voluntária de integrante da equipe técnjça ou do pròfissíónal habilitado
residente durante a execução do serviço ora CONTRATADO dependerá de aquiescência da^CONTRATANTE
quanto ao substituto, presumindó-sê esta,'a falta de manifèstaçâo em contrário, dentro'do prazo de 10
(dez) dias da ciêhcía.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 pela AutoridadeSuperior da Prefeitura Municipal, para acompanhar a realização dos serviços.
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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 1
i

- O objeto desta licitação sérá recebido ^pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos, através da
Fiscalização, em;cónformidade corn o previsto noArt. 73 da^Lei n" 8.666/93. ' + " ' • !

. .. 1
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Concluído p serviço, .ésta_seráyr.ecebida.provísoriamentè, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciadó,.assínadò.pelas partes, em até 15 (quinze)
dias da comunicação escrita do Contratado. 'A-iy.' * j

•. - 1
PARÁGRAFO SEGÜNDO - A FISÇÀlIZÁÇÃÓ poderá recusar o recebimentoí provisório do serviço, caso haja
inconformidades significativas quanto às es'pecificaçõesJ'"'V\

\ - iK', - - --ri- ^
PARÁGRAFO TERCEIRO - No casoide incõnfõrrnidacles que nãaimpeçam^o^/receblmento provisório, estas serão
relacionadas erri documento anexò ão"termo cifcTJfTstãnciãdõ^ê^êvèfãbléstar corrigidas até o recebimento

definitivo. ////..—

PARÁGRAFO QUARTO - Orecebimento definitivo do serviço sérá'efétua'do Í3òr-;sérvidor ou comissão designada
pela autorídade.competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo

de observação, ou vistoria, que.será de até 60 (sessenta):.dÍas,contadõs a'partÍr do recebimentoprovisório, que
comprovea adequaçãodo objeto aos termos contratuais, observador.disposto no art. 69 da Lei n.s 8.666/93.

PARÁGRAFO QUINTO - O recebimento, prpvisório ou^defiriitlvo, não eximirá a Çpntratada da responsabilidade
civilpela solidezie segurança do'serviçp;:nem da ético-profissional, pela perfeita execução dp contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-INADIMPLEMENTO ESANÇÕES

- A inexecução pardal ou tptàl do objeto deste contrato e a prática, de_qua[quej;-_d^pS;átos 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 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) multa;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de SãoJoão dos Patos, Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:

a) descumprímentc 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 primeiraocorrência das infrações relacionadas na tabela 1 abaixo; • ^ :

d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos serviços de até 5 (cinco) dias",-comparando-se o que foi
efetivamente executado pela empresa e o cronogràma ffslco financeiro apresentado' è aprovado pela
FISCALIZAÇÃO. , ^ , , - • , !

PARÁGRAFO SEGÜNDO: Poderá ser aplicada multa nass^guihtesicondições:
_ j

—-vX
a) Caso haja a inexecuçãb.parcláhdo-objeto será 'aplicada mülta/.cle..at'é-^U)%-(dez por cento) sobre o saldo
contratual ou R$ 22.000,0d,- o guefòr rnaior. Para InexécuçSo tptal,^^.multa apllcjda será de.até 10% (dez por
cento) sobre ovalor total do contratoypára oatraso miustificado na execy^o do p seráj aplicada amuita
correspondente|a;RS 0,05% (cincotentésimos^pòrcentoi pprdia de atraso./r - ^ . |

" '.j i
PARÁGRAFO TERCEIRO: Poderá ser configurada a inéxeçução parcial dp objeto quando: ;

a) Ocorreratraso injustificado dos serviçòs por prazosuperior a 30 (trinta)'djas. •
I - • • , • . . - • " ' t') j / !

b) Ocorrer o descumprimento ou cumprirnento irregular dé cláusulascontratuais; _ j
'j ' !

PARÁGRAFO QUARTO: Poderá ser,co>ifiguraçlã'ã;Inexecução totaldoobjeto quando o.adjudiçatário se recusar
a assinar o contrato PUireceber a òr'dem dè seivi0^eiainda .quando atraso Injustificado para início dos
serviços por mais de 30 (trinta) dias apès"a.émissãd"dâ-ordèrfrdè seryiçb.V-/

PARÁGRAFO QUINTO: Poderá ser configurado atrasPihjíistlflcadpnaiexecução dos serviços, quando:

• f

a) Ocorreratraso Injustificado dos serviços por prazosuperior a'5 (cinco) diase Inferior a-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 unilateral da avença. . _ ;. .. -

b) ACONTRATADA deixarde cumprirquaisquer outros prazos estabelecidos neste editai e no contrato.
PARÁGRAFO SEXTO: Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nas infrações previstas na Tabela 1,

as muitas previstas na Tabela 2 abaixo:
TABELA 1

INFRAÇAO

ITEM DESCRIÇÃO
GRAU
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f-OLHA n

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 FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus
funcionários - por ocorrência.

01

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

quando necessários-por ocorrência. ^ ]
02

6
Não iniciar execução dé serviço nos prázps estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO,

observados os limites mínimos estabelecidospelo contrato - por ocòrrência. (
02

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

ouidéixar de providenciar recomposição còrnplémeritar - pôrocoffênciar ]
02

8
Utilizar material ou mão de obra^.inádèqüàda^na execução dos serviços - pòr
ocorrência. . ^ j

03

9
Suspender'Ou;'Íhterrompêr,'salvo motivo de"força'maior ou^^caspvfóftuito, os

sei;viços contratuais-por ocòrrência. " ' /"'-v'.'"' j) í • "
03

10
Reutilizar màteTial) peça ou eqüipaméhtò,sem anuência da' ,F|SGAÜZAÇÃp - pòr
ocorrência. . . . : ,, - •

03

11
Destruir ou danifiçar documentos ou béhsipór culpa ou dplòdé seüs.agentes - pòr
ocorrência. , - ' t s;; i - i

03

12
Não substituir empregado .que tenha condutaJnconvenient'e'-'oü incompatível com

'• £ "1 " "T J . í
suassatribuições-porpcorr^ência. i ^'j | _v,

03

13
Não refazer servíço^fèieitadóc pela FISCALIZAÇÃO,^ nos pfázòs„èstabélecldos tio
contrato ou determinado^pela-FISGALIZAÇAO - pòqocorrência,/-'. ] • j

04

14

Não mariter nos lòcais de/servíçò^jTi tempo intégfal,''dúr:ãr;tté.todá a execução do
contrato o 'engenhéifò''indicado na'ássihátura-do-.còjtráto é previamente
aprovado péla FISCALIZÀÇÃO-por ocorrêiiciá':"-".. " ' • •.. . j

04

15
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins' diversos do Objeto do

contrato-:por ocorrência." ' , , . . ' ,
05

16
Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da FISCALIZAÇÃO, sem
mptivojustíficado-por ocòrrência: • ;

05

17
Permitir situação que crie a possibilidade de causar oü cause dano físico, lesão

corporal ou conseqüências letais - por ocorrência. , '
06

TABELA 2

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 R$ 200,00

2 R$400,00

3 R$ 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 ínexecução 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''sançãp'de suspensão~do^direito'de'licitar e de contratar

com a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA; de que trata o Inciso III, aft. 87, da lLei n.^ 8.666/93,
poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolp, por até 2 (dois) anos, no. caso de inexecução parcial do

objeto, conforme previsto no parágrafo Terceiro desta cláusula. |

PARÁGRAFO NONO: Declaração de Inidoneidade parà.-licítar ou contratar com a Administração Pública: A
sanção de declaração de Inidoneidade para licitar oLLcontrátàr'Çorh.a_Administração Pública, prevista no inciso

IV, art. 87, da Lei n.2 8.666/93,.poderá ser aplicada, dentre.pütros casps, quandoj.a^ontratadà":
a) tiver sofrido cóh'dénaçâo."defiriitlva por ter prática'do;-vçbr7'méÍqs^iCÍolosos, fraude fiscal no
recolhimento de qüàísqúentribútos; —' -- '.-'Vm'• |
b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetiyqs^dà licitação; '̂ /.--yj j j
c) demonstrar, a qualquer^empo,'não possuir IdonelçiadeLpáràilicitar ou contratar com a Prefeitura
Municipal de São João dós.Patos/MA, em virtude de atos ilícitos praticados; . |
d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício própri^oü de terceiros, quaisquer informações de que
seus empregados tenham tido conhecimento em razão ^dJ execução do contrato, sem consentimento
prévio da'Préfeitura Municipal dè SãoJoão dos Patos/MA; , -
e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei: np. 8.'666/93, praticado durantèi o procedimento
licitatòrio, que venha ao conhecimento dá CONTRATANTE apÔsa;assíriatura do contrato;

f) apresentar, à CONTRATANTE, ,qualquer documento'falso, oü'falsificado, no todo óu|em parte, com o
objetivo dé participar da licitação ou para comprovar, durante-á:execução do contrato, a manutenção
das condições apresentadas na íiàbilitação; "
g) cometeriinexecuçâo total doobjètOj Confofme.previstÒTio^item 12.5 desta cláusula.

PARÁGRAFO DÉaMO: As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar de licitação
ou de contratar^com a Prefeitura Municipal de São João dos ^Ratos, Estado dó Maranhão e de declaração de

inidoneidade pára licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à Contratada
juntamente com a dè multa.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será

descontado de pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de São João 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 apresentadoo comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sob pena 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: Aaplicação das penalidadesserá 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 aplicarqualquer-uma dessas penalidades,-acÍma-mençionadas, são cabíveis
recursos, sem efeito suspénsivo: ;

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

ciência dòindeferimento dopedido de reconsideração; !
c) ' \ ;

CLÁUSULA DÉCIMAQUINTA - RESCISÃO

- A inexecução,)tòtal ou p.arcial, do coritrató^poderá ensejar-àv_esçÍsão, com.as conseqüências contratuais
previstas na Lei n28666/93/-^ í

- i ^ i r í

- —i í • . í
PARÁGRAFO PRIMEIRO -Á rescisão docontrato se dará';rios termos dos áitjgos 79'é80da Lei n^ 8.666/93.

I r

PARÁGRAFO SEGUNDO -;No caso de rescisão provocáda'spqr, inadimplemehto do Contratado, o Contratante
poderá além dé outras medidas/legalmente previstas, reter, cautélàrmènte, os créditos decorrentes do
contrato até ovalor dos prejúÍ20s;causados àÁdministr^ãp. !

íjj I
ifrtt ClPARÁGRAFO TERCEIRO -'No procedimento que visa àrescisão, dp contrato] será assegurado ojcontraditório ea

ampla defesa, sèndo que, depõjs;^d'e^ençérfada a instrução Inicial,•<óXqritrat^o terá oprazoide 5(cinco) dias
úteis para se manifestar eKprpduzir;\pròyas, sérh pré]ufz'p] dá^,possibilidade de o Contratante adotar,
motivadamente,'

manifestar e/-prÒduzii^\pròyas, sérh prejuízo! dá^,possibilidade
ílprovidências acauteladorás. '̂ j//f .

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPÓSÍCÕES GERAIS
• J

ÇARÁGRAFO PRIMEIRO: A,CONTRATANTE não admitira.qüaisqüer alteração dò térmó ou éspecificações, salvo
casos especialíssímos, a seu exclusivo critério, sufidenterriente justificados e fundamentados com a necessária
antecedência, estüdò técnico e os devidos registros.

PARÁGRAFO SEGUNDO: ACONTRATADA somente poderá sub empreitar a execução dos Serviços com a prévia
concordância dá CONTRATANTE ficando,,neste caso/solidarlamente responsável, perante a CONTRATANTE,
pelos serviços oü ínstaláções executadas pelos subernpreíteir.ps;e,.aihda,.pelas,cònsequências dos fatos e atos a
eles imputáveis.

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

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

CLÁUSUU DÉCIMAOITAVA- DOS ACRÉSCIMOSOU SUPRESSÕES

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessárias na execuçâo.dos.serviços,-do-valor-inícial-atualizado-do-contrato,-nos-termos do art. 65, §
12 da lei n2 8.666/93.'"" ' / ; ' V" "j

CLÃUSULA DÉCIMA NONA-PUBLICAÇÃO _' .. j
Este CONTRAToíserá-publicadò; em resumo, na Imprensa Oficial, nos termos da-Lei^n^S-GOS de 21 de junho de

CLÁUSULA VIGÉSIMA^ DO RÈAJUSTÍ

-V •

- Os preços dos serviços 6bjetò'~deste contrato poderão ser réájüs^dòs,;.,péiol Nacional de Custo da
Construção do Mercado (INGe-(yi),- rne'dianté splicitá^ò'do CONTRATADO,'após^d intefregno de 1 (um) ano
(computadas as; eventuais prorrogações) contado jJajdátã;prevista^[3ara',apres'entação da Iproposta, ou do
orçamento a quèéssapróposta se referir. " -1

i " I :Vi' .1V " -1
, lus;- • • • •'tni - \ *5 fM-- • M

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso o íhdicé"estaberecidb para reajustamentoLyenha ^a,ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utiIizado,-iserá-adotado-em-sub'stitüiçãbTb~queyier a ser determinado pela legislação

! >1 i r' ' "' - . -/"•i ' 1 ií f ' I
então em vigor. ' 'Vii Oi !ijf • ,
PARÁGRAFO SEGUNDO:^Na ausêhciá de previsão legal quanto aoihdice substituto, as partes elege
índice oficial, para.reajustamehto^db preço do vàlor remanescente.,.,)/// /t '

rao novo

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica', o CpWrafado obrjgá"db>àJapresenú^^memóriã^^^^^^ referente ao
reajustamento depreços doivalorrernànèscénte,,sempre que^esté^ocorr^er..

CLÁUSULA VIGÉSIMAPRÍMEÍRA ^ CASOSOMISSOSX >:/ y

V 4

Os casos omissoV serão resolvidos conforrne as disposições da.Lei. Federal ns 8.666/1993 e^suas alterações e
demais legislaçÕ^ aplicáveis à^espécie; . I . . ^ ' /

CLÁUSULAVIGÉSIMA SEGUNDA r-: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 n® 01/2022 a senhora Jucinele Castro de Lima.

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

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

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

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

Pela CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICiPÀl^SÂO JOÃO DOS PATOS/MA
Secretaria MqnMp\l de Administração

Thuany ®sta ae Sá Gomes

Secretária Municipal de Administração

Pela CONTRATADA

ENETECH INSTALAÇÕES Assinado de forma digitalpor êNETECH
Fl FTRirA'; INSTALAÇÕES ELÉTRICASCLCmiUMi EIReLI:19270824000100
EIRELl:!9270824000100 Dados:2022.oi.2o 175835-oaw

ENETECH INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELl - ME

CNPJ: 19.270.824/0001-00

Jean Kardec Canjão da Silva

Representante Legal

JEAN KARDEC

CANJAO DA

SILVA:02925113370

Assinadode forma digital
por JEANKARDEC CANJAO
DA SILVA;02925113370

Dados: 2022.OU0 17:56:12

•03'00'
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