
FOLHA n«

-^Rubrica

fREF£ITURf\ CE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DÓ MARANHÃO -
PREFEltüí^ DÈ SÃO,JOÃO DOS PATO MÃ

Avenida'Getúlio Vargas.T35 - Centro. CEP 65665-000
"^;çNPJ'N®0í5.'Ó89;668/Ó001-33

Secretaria Municipal de-AdmIhistraçSo

'V.í^
íj

CONTRATO Ni 11080901/2021, QUE: ENTRE: SI

:0LE^^: ;p íMüNièig^p íSÃb„aüÃq

PARA IMPLÃNTÀÇÃq; DE UM" SipENlÃ
SIMPUFIÇÁDÒ ABASTECIMENTO DÉ ÀQUÀ-NQ
PÓypADO FÔRMA ABAIVí): "

Péld presente íristrümehtó, de uni ladi?, ò'Múrilcípiorde Sãò Jò3ò:'dbs"Pátòs, Esbdõ do? Mârarifiiò,
liirMlr»,! rliráitn nnKIl/^n--íSirtfr'ln>o1rxrtÍ£Híftv^a"-ViVà-iòrofolfilrà^•ÍMlmlrlhalV'Incrrlfsí-nõ''CNPI/MP' Íp

péSsba

06 _
São Joãò dos Patós/MA;^-VfJ

Costa de Sá Gornes, Inscrito
empresai 6PA CONSTRUÇÕES E;.SERVIÇpS^ -;EPP/:Cdmís^^^^ 23, Loja 01c- Bairro
Verde Mar - Rappía/MA; Inscrita no=;CNPJ/MF;;sób; b/. n?''27i06ÍíM9l(Ôobli2^^^ ^àdravante denominada
CONTRATADA, rèpresentaçiai|iMtè;átopeIÕ:'-"" hJ^dioir,,
Solteiro, Empresárid/íjportâdor.rye
951.741813^87

forma de execução' , - • . v .
8.666/1993 e suas;ãlterações e^dèmals'législaçõestapllcáve]s|àre^ Edital da TOM
PREÇOS n« D9/2021,:formalíiada '̂no5''áútd5{típ7ProçésSò\ÀyminIs^^^^^^ aos ^téi mòs dá
proposta véiícedorà';^que''fazetnjpà'rt^^ [ntégrantè de^eÇòntratòi|l^êp^éljdente^
as seguintes.cláusulas-l condições:': í •' i

V ' ]• L: r. . ...
CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTOTEGAL

•O. presente iContrato rtem, ;Cõrno:|lfundámènto^^l^j>F^éral^ ,súásj,^íteraç3'es .pdstéflòrés,
....'->1......._'.T/-.ft>ii.AnA'irie!nrte/-rtC''í.o:nQ/irt'>i' a;atifnrlH9Ha^f>nmnoton' 0'.tMnnpertlnenteSiea tQMADAjqEipR^^^
parte IntegrantédèstdTermo, indepéndénre,de"tran«^^^
CIÃÜSÜLA SEGUNDA- OBJETO^ '• / vj" •

pTpresenie.iÇONTRATO
sistemaisimptifíc^Jo
Patos;--:MA,.meâiàp^
acordo com.os
especificações ...
integrante destelbstfrüniènto. 't;-.. .'í %
CLÁUSUIATERCEÍrAUpRECOGLÕBÂL' ' I
Para execução tòtãlVdos^^^seiyiçpsi' fica;ajustadofp.vprèçp^GlpBaI'em^R$;248l5 e quarei ita e
oito mil, qulnhentos'è trinta eduatro:realsré tflrita"^e'cínw'centà^ Proposta de p|eços
apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSUUQUARTA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

-Caberá à CONTRATADA, alèm das obrigações previstas no edital e seus anexos:

a) Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, aínda, com estrita
observância do ínstrumènto'convocatôVÍo, do Projeto Báslco,da Proposta de Preços.e da legislação vigente;

b) Prestar osserviços.np endereço constante da Prpppsta de P/eços; ^
c) Prover os,serviços ora contratadps,;çpm pessoal adequado e capacitado ern todõs os nívelsde trabámo;,

Pàginal/de.ll

competén

Thuany
)utro; a

ADA DE

?e/tirdd

deium
<)3ò'-dbs

ludõdé'
dernals

f parte



. ; ESTADO.DO-MARANHÃO^
! PKEFEITUKA pESAp J0Â0.D05 PATQS ^MA

Avenida Getúlio Vargas, ril- Centro. GÉP 6Í665-P00
CNPJN^OâlPSQióóS/OOO.l-SS

Secretaria Municipal de Administração

d) Iniciar c concluir 99 serviços nos prazos ostjpulados;'

e]'dprnúnicar ao fUca] dp contrato, por ésçntp è<tSo logo constatado,o probiemá oü a Impôsslblllc
execução de qualquer òbHgação contratual, paraa^adoção das provldfnci^^ cabíveis; ;

j ! •
f} Rèspondèr pèlossèíviçósqiie exécütãri riaforma dó atóconvòcátÓH ápiicável;

.g). Reparar, corrigir, remover; reconstruirvou substituir, no todo pu em parte e ãs. suas expén^as, l
prestações obleto^do.contrato em"que,:se;verrnquei^;yfcÍ05,,defeltp_s,pu Incorreçõgs^

.•Iri:egM!àr'ou'dòlemprego Óufòrneçltpen^to.:dp,i7iaterl^l|slnadequadpsí0u,desconformesj^cp^
h) b^seryado ,0 disposto no artigo 68 ^da Lei •.8'/èÍ6/93, deslgna^^ preposto; ;açompahhar-^
responsabilizar pela- execução dõs'xservÍÇós>lhclu5l\^.;péío;regular1d3'de-:té^^^ ,ie^U'ciplínár da, atuação da
equipedisponibiilzadâjpara os serviços;.. • "
I) Elaborar '
serviços
contratual

J) Manter
exeçu.^ó

FQUHAn

Rubrica

ade de

ens ou-
1 J ! •

ecução:

dasyias:

I) Cumprir todas asfobrlgações e éncárgòs sòdais trab'alhlsás)'è'démÓnstjrãr o'seu adímpjémento;
serem

pròpòstòscausados

n] Observar

nS8.2Í3/91

CLÁUSULA

- Caberá ao CÒNXRATANTE, alérin-dáioXripÇÕesiprèvJstãfn^^ anexos:^:;'. T•' j
a) prestar as InfdrmaçjSesie os eSçláreClmbntosrque ven"harn:a;,ser<sp^^ GONT^TADA;

.;^^Aír'*'ear<ii;»ACÍ

c) 'mandar refezei^'
técnicas, tendo a

d)fornecer atestadóidc
emitido o ;termp

e) .indicar técnico^
còntrátadds:

f)'éfètuar os papmentos nos prazos.e djemaiicondjçOes preyistas.no presente contrato.

CLÁUSULA SEXTÁ - PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Oprazo de execução do objeto será dè 06 (seis) meses, conforme Cronograma Físlco-Flnanceiro, acantar do
recebimento da Ordem de Execução de Serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO|> 0 jicltante vencedorterá 5 (cinco) dias a contar do recebimentoda ordem dq serviço
para o início dos serviços.

Federal

Ihtèrrònipéri

tiormas
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vÉSTÀDÒ;bQ MÁRANHAÓ.
PREFEITURA obsAO JÒAÒ DOS PATOS- MA

Avenida GefúHo Vargas,ll35 -.Ccniro.CEP 6Í5(S65-Ò00
' "cMPJ'N'';0^p80~Í6*íff;^

Secn^ariã Municipâl dè Administração

FOUHA o

Dobfca

: áftãi

PARÁGRAFO'SEGUNDO -^Os prazos de iníctó de etapas de execução, de conclusão è de entrega, pod( (Hò sér
prorrogados, emcòrífòrmldade e desdequeatehdiãósiòiréquísitos dispostos noArt..57{da Lél 8^666/93.

CLÁUSUtJX SéTIMA - GARANTIA CONTRATUAL

•Como elernento assecuratório do curnprimentc das obrigações contratuais, a CONTRATADA apresentará và
Gestão dé Contratos, emiaté:15 (quinze} dias úteis, contados da data de assinatura do.contratp, comp'pvante
de prestação da'garantia'de'execução no. valor correspondente a 2% (pOjS POR CENTO)'do valor global do.
contrato, a qual deverá ser prestada em^uma das .formas^preylstas abaixo:

PARÁGRAFO PRIMEIRO Caução em dinheiro ou Títulos dã Dívida Pública -.Se a opçãò dà garantia fc r Títillò
aílzado:

ihílcòs,

conforme dennldp'/péIp^MlnlstérIó;da^FaM^^^ - ^ _ " . " v/ '""'

PARÁGRAFO SEGUNDO JseiaiâDcãoídarBafántla^fôriCaücSb^^èmiDlrihèlro^oideoósitò.do^vâlÕr^c

Maranhão, na CONTA'
BRASIL

ONtA^CÒRRENTE: '13,Ô2Í4; ÀGêNaA:'y60^VP'M.=^^^ MÁ liss, BAh CÒ
I'" í >-T

t • j* - >. y

DO

lcè,;moioriglerní;
_ Bos Patpsr^^^^^

.Maranhão; .çqbrjnda^jyi|coVde?flüéBra-dp4eon)retpJfdeyen^^
financeira, de lmDrêsc?ltíbiíIdade!,;in^llenáBÍÍÍàaSê e^deíírrèyógabllídáde,^sslm
mfrilrnóeo

Jdajpor
ádÒ

rdeno

PARÁ6TU\F0 ClÚARTO;<-|';Flánça! BançárlayfmedlahtèVé^ .da;<Cpmpetéh^^^^ çárta^^è ijança báncplai rio
original, emltlda|pV:>6rit(dadVeiTi funçIonamento^,np,Páís;;-|m. nom'èt^^^ de.São Jpãò dos
Patos/MA, Estado ^áfcl^aranhãò,': dèvehdp^iconterífexpréss^ment^^^^^ flhancèlfa, de
Imprescritlbilidade, :lnaJ'®nab1lldaçle e-de IrrevpgàbJJidadè, assim çpmp'̂ pràzò délyaíídade.de'" no mír Imó 60
(sessenta) dias aiémdo fíimdò prazo:déiyIgêncÍadj]i^pntrato.*. ' * - ' ^

PARÁGRAFO QUIfítÒ
garantia de execução
Inclusive multas.

PARÁGRAFO SEXtÓv-Utilizada sârgaránti'a;;aXòriti;atada^ob"ríga'̂ sV^ S(cíh
útéls'contados da^dataem queTdr.ridtIficída.forTnarmènfelpe.lP COf^l^TANTE, spblpéná>d^ descpr
fatura seguinte.

17 Saneamento

17 511Saneamento Básico Rural

ãlor da

tratada;

:o) dias
tadá na

çlas depòsitadas
mediante^ ^ ^ . . J-termo

circunstanciado, de que bGONTRÃ^TÁDÒ cümpHu'tó'dàs àstiáúsuiâs do cbntráto;
b) nó térrriíno da vigência dp,contrato, caso^a Administração não cpmuniqup'a.ocorrêncla.d,e sinistros;

CLÁUSULA OITAVÁ - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- As.despesas com a execução dò objeto;do presente contrato correrão à còhta dà,'seguinte (õtaçâó
orçamentária:
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ÍEStADO'DO:MARAT^HAÓ
, •pRlFEÍTORAiP;^
i Avenída'Gèíúlioya^a^^)j'35,-pV^
, CNPJN°'Ó6lÒ89;1S68/0Ò01 -33 "

Secretaria Municipal dè Administração
I

175Ú OÓ2171Ò2'bOdO EXPANSÃO DÓ SISTEMA DEABASTÈGIME^^^^^
:4^l9a5Ííp'Òbra5^^^ '

02:0'8jSECRETARÍÍPE OBRAS ÈSÉRVÍÇOSIURBANÍOS^ !;
.02:08 SECRETARIA DE OBRAS ESERViÇoi ÜRBANÒS®
04 Administração

04122 Administração Geral
04.0003 GESTÃOADMINISTRATIVA
175110021 2030,0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DpSISTEMA DE ABASTECIMENTO b'AGUÂ
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros -.Pessoa Jurídica

CEÁUSULA NONA-•PAGAMENTO?:
• <: • Cl

• OpagamenlO
crédito nã conta

data da entrada

aprovada pela

PÀRÁGRAFÒ
p.eri.odlçid3de
recebimento

FOLHA n®L

jbrica

uhici íftâb

llL

amente

OU .em

dãtá^de

osicomPARÍÍGRÁFb"SEG.ÜNDp!A'cíntí^fàdfdeyèr^taà^^^
base no cronograma^aprdvidoj^^^^ rio''setor^dèi,prp\qcolo|d^^ sao Jc 3o dos
Patos/MA naoamortfA rAnóVncV)'̂ o;HaVv^HHn«>c-npèr;)ihíu;)Or{f>''Héhltn:rilhtn:;ío

,jpS;
píyj^

ladministrativo;

PARÁGRAFO,
juntada aos autos
para que conduza

f

parAgrafo quinto

serviços, deverão-'!
jlNTQ: Além! dos^dpcúmeritqs^exIgl.dos^no parágTãfôis^ pàra-iàrVrJrrielra medi
o^sèfiiuntádòsáindâiòHégüiri^^ V V, •

V,í' í 'C-.. iS-'
a) Registro do seWiÇQmOíCREA/MATanotaçâd de rMpphsàblIl^

í-'. <1 i-
b) Uma còpla.doXòntrato; !; .':i > ;_'• •</''

1^.; 1 '̂' ' • . .'l"*' i* ' '
c) Uma cópia da plànllha'orçáméntárlà;„

dj.-Üma cópia da ordem deserviço;

PARÁGRAFO SEXTO: Aúltima medlçãò^somente será'paga apôs orecebimento provisório, dós serylçojs otijeto
desta íicit^^^ e contraia.apresentação.dástCNDs do.INSS-éida Fãzéndá.Federal,,bemiComo..do Certiftça^^^
Reèuiaridãcie Junto ao FGTS^e a'Ceríidãò Negativa dèbébltòs-TràbalHIstas e.CertldõésiNegatlva de í>èb tps eda
Dívida AtivaEstadual é Municipal.

PARÁGRAFO :SÉTIMO: Nò valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais .'mtiítós^e-.outros
descòritós decórréntes de retenções de^válores prevístos ho.contratp/se for oicaso..

I

P&gír

;3o dps

á4;dell



PHErEltURA OE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

.ESTADO DÒMARÀNHAO
PREFEITURA DESÃOJOÃODÓSPATOS MA

Avenida Getóliò Vargas,{135 - Gentrò. GÉP 65665-000
' {Gi^pji^pefeíõiss/oooiísa

SecretariaMunicipalde Administrado

FOLHA

Rubrica

unicijfiâí

PÀRÁGMfPrPiTAyPvPs seryiços.,exéçuta .^radérizarem adiantamento devserVÍçp5,{em:;rèl^^^^^ áa
crqnograma^ífsiçpiflnanceíro a'provado;,nÍp;repreíen|ám.dÍreito,an!t,e^^^

•podendo; {no.' entanto, serem pagos,- ;a: .crítériò; excíusívo da? 'AdmrnísVaçáò e ;méÍiMte:; .disponílpl^
financeiras

PARÁGRAFO NONO: Nos casòs de :eventú8Ís .atrasoV de? pagamento,-desde que a CONTRATADA nSd'.tenha <
•concorrido dè algumá forma 'para" tanto/ficá convehciònâdolqüè'a:t'axã^:de atualizado'f]ríah'çeíra';dévi ia:pelòl
GO.^ '̂RATA!^TE, .éht'Ke•a dàta>aciníá'refèrída éi"ã"cò^fesp"ondèhte 'ao{;éfétlvòÍ"adimpiém da-i"párcêià tei^íã;
.àpiicaçio daseguinte fórmula:

EM = lxNxVP

Onde: í . ' •• -Ã-
EM =Encargos moratónos; ^
N=Número dediasiéntVe{ã;dataVprévista paraló?pag"a^âhtp' e;a'db7eféti^^^^^ i? -
VP =Vàlor.da parcela;a;serpaga.:' ' " '•
I= índice dé atualização financeira =0;000164it; a5slm:apw^^ ' "
I=(TX/100) I=(6/Í0b)''Í «fo,0001644- •'

365 365 •' ^
TX o Percentual dá.YáxáíanuallK 2%. : :t

PARÁGRAFO DÉCjMQ; ^*atuall2açSpL?:Íhancel,ra prevista- nesta •cjáusu!a.>se for o ça^ -Incli ído na
fatura/nota fiscálíSègòrntéaóidasòcoYrêw • • • .

^aÍpÍ-A i' {

. r

concedente: responsável
iidtaçáò.;

CLÁÜSliLÁ blcÍMÀ

• Este Contrato pcderã'sé,alterar, mediante ás devidas lüstlficátlvas:
* * ''íIl *"i> . 4 " * % '

r •• i' *'• . '
a) unlIateralmente'=pela?CONTRATANTE-c|uandò:- • ••

• ' 'i •" 'a 'í-'" 'L " I -i» •'

ál) h0ye^modjflcaçãVhd;'proJèf§b&|có^
'sèuVòljjetiyós;! ' j; \ " jj 1 "'f"
.3.2) ernCÍecprrêncIadévacrfeqmõ^òuisòpressãò.quanílbJ^
riclta,das;{íhíIusive '̂quántq!áp"weço;-oirsefyadoi^,cslÍmlteSipr^^ 8^666/93;

b) por accrdò dá§j<pártesi.|median"te. Tèrrnò;.Adltlyo,vnas-?d6mals:\hlpóteses adrnltjdásí^ná Lei Feç
8.G66/1993 e suaslâlteraçõesi { 11' '-

PARÁGRAFO PRIMEIRO süpressão=,pp|èrá, mè® elitretas^partM, ultrapá.ssar-'o percentual dê
25% (vinte eclnçÓ"ppr cento)] ' ' ' ' •

PARÁGRAFO SEGUNDO í- ol contrato poderá ser prorrogado, de acordo com o Art. 57 dá. Lei Federal n?
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DIREÇÃO DOS SERVÍCOS

PARÁGRAFO ÚNICO: As^ubstUuIçâò voluntária de integrante da eqüípe técnica ou do profissional habilitado,
residente durante^a execução do serviço,ora ÇÕrfTRATADQ dépenderá de aquiescência dã CONTRATANTE-
quanto ao substituto, presumindo*se esta, a falta de manífestaçãò em contrário, dentro do prazo dé 10
(dez) diasda ciência dasubstituição.

I Página'S.de 11
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FOL»^ n'

•ESTADO Dp MARANHAO
PREFEITURÁ bÈ SAaJÒÃO DOS PÀTOS - MA

Avenida GeVúlio Vargas,;135.- Gehtro. CEP 65665-000
CNPJ N" 06;089.668/0001-33

Secretaria Municipaldé Administração

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA'- FISCALIZAÇÃO

• Sem prèjuízo da plena responsabilidade, da' CÔhtrátada, o contrato será. fiscalizado péla Prefeítüra
Municipal de São Jdao dós Patos/MA, através de equipè corhposta .de engenheiros; árquitètos é técrlcos
rióméados pelá Autoridade Superior dàTréfeitura Munldpãi, páràecompáríharè rèàlIzaçSÓ dos serviços

PAI^G^ró PRIMEIRO Durante,a vigência deste .contrato; o Contratado deve manter prepóstp; açèíto
pélaAdmInistraçíò, para i;epresentá-lo. " - i —
,PAI^.GRAF.O'SEGUNDp. -;As atrlbüiçõés;,da iRscàiÍzaÇ3p.dO;Contrato s3p aquelas prevlstàsíno^pfojétò.bíáslco,'.
ãrièxdà este editâl/iálern das estàbélèddaírtalègisi^^^^^ , ^ '
'PARÁGRAFO TERCEIRO- As-dècisõése provldêhcíaslqüXültrapassacemeiçòmp^
solicitadas ã seüS'SÜDerlòfésiem:temòò!h"ábil.Dára'a'idGcio:das-mè'dídâ^^^^^^ •

• V > i»' * • y *-r^ í -p Í"'í y ^ j''-i j-^ ^ '

FlscalÍzaÇSo/èmcórifòrmIdadécÓrn;oVrevIstõ;riõ^Art.':73:aaU'érh';8i666/93!>-'''-

IPARÁQRAFO'PR[MÍI^pHiCo|iclüfdo:q/serv^õ,^e5^^^^ l)or seu
acompanhamentp\e^fÍscallzaçlo;Hme^^ cirçunXtanciãdVaiW?^ (quinzei'.
dias dà comunicação^èsçrlta dp Contrátãd^^^^ - ' •' f \ .!
PARÁGRÁFO'SEGÜNbÒ A"rFISp^tlZÂ^p'Çodpráífécüsar.-o;rrécebimerítò/p çá:;"o haja
Inconformidades slgnificativas;quant'ò às especificações; ' ' ' ' / ' , .

PARÁGRAFO TERCEjRO - No.ciasódè Inconformidades queinSb Impeçam o^reCjebitnehtó^provisôr^ este sserSo
relacionadas em^(Íò"cuméhto''anéxo ao-.termoícircuns.tahciádo e deveriolestar corrlgidàs^àté o recebWento
definitivo. . I ' • •• • ' • '

V . - . ~ . r l. u 'L I. J

TARÃgraFO í^T'eçeb|merit'iíJ„éfinjtivo;ido^e1yíçbsé^^^^
pela autoridade çpmpetentè,jmediah"té\termó'cirçuns^^^

cohtratòi'cjvILpela solidez e-ségüfahçàidOiSefvjçó/^^nemcIréticoiròfissibM

CLÁUSULA DÉCIMA "QUARTA -^ IMÃDTmRLEMENTO-E SÀNCÕES . \| '
-AinexccuçSo parciaífqul^totai daqbJetoj'de$yé;çqnt^^^^^ e:a,p1;áticà;9éj^^áiquer.dós-àtbs'ihd na Tabela 1
abaixo, verificadòloVnéxó'caüsãiídèvído]àlaçÍò;bui,à\om]ss3òlâàiGdlf^ àVobr oarAoe

b):muitá;

Rubrica

unicfefííi'

vás' dá.

1

S.aÇÔeS;
dhttato,.

c) suspensSp^ temporária de partÍcipaç3o em licitação e Impédímento de contratar com a Prefé^lturá-
Municipai de-S3o JcSodos Patos,Èstado do Maranhão, por prazonão superiora 02 (dois) anos;

d) declaração de inidohéidade para llcitárou contratar corha Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderá ser aplicada a sançãode advertência nasseguintes condições:
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PK£FEtIURA OE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

Estado pò:marãnhAo
PREFEÍTÚItA.DE SAO^JÓÃp DQS PATOS t MA

Avenida Qèíúlio VargWjl35-;Géntro. GEP 65665-000
' :CNPj#'0í5Í089»(568/000!-33

Secrétària Municipal de Administração

folha n"

jbric<

unicéf^J

a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contrátualménte, ^ na's situações que
ameacem a qualidade dos serviços, oua integridade patrimonial oü humana, desde que nâó cáiba ã aplicação
de.sanção mais.grave;

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dòs 'serviços da Prefèltura
Municipal dé 59ó JoSo dos Patos/MA, á critério do Fiscal'dò Contrato; desde que não caiba,a aplicação de

sanção mais grave;

c) na prirrieira ocorrência'das infrações relacionadas na tabela 1 abaixo;

d)'a qualquer tempo, se constatado atraso doí serviços de até 5 (cinco) dias, cbmparandb-se d íué-fói
efetivamente executado, pela émpresa-e o crõnògrarria tísico "'flnancejrq;.;3presèntadd é aprovac ò pélá;
FÍSGALIZAÇÃO. • |' í "! 1
PARÁGRAFO SEGÜNOÒ; Podèrát^er aplicada nriultã, nís seguintes condições • .
a).,Caso haja-a lnex0çüç3y;parc|àirdd:qb]ét9'.séH|apííca^^^^^^ sob'rè bsaldo"
contratual ou.R$í22ípÒb,00, oyüe'fírÍmaIó>;Para lhMecu"ç3d"ytàÍ;!rm^^ 10% (dez por
cento) sobre.o vai6Wtotaíyo;wntrátp./Rara oátrasalríjusW dd:óbjèb será aplicada amulta"
correspondehtea:RS;id^OS%(cÍncd'̂ êntéslmos.pbr.cenlb)ípordia^ i

u \ J"' j I' 'j -I V*-.-' 'PARÂGRAFOíTERÇÉIRO: PjbdeYáiserxohfl^^ aInexecu^d^parclalido^^^
•aj.Ocdrfér atraso ÍnÍU5tiflk'dó d0S;Servlçds por prazosüperibrà-30i(trlhtáj:âlasi' . I'- -.

V."''"vi f'"r V'-V''•
b):Õcorrerobescumprlmentò:ou cumprimentdifregúlatdé çíáusulasçoritratuals., , - r

iviV"',"/. I li V v'
PA^GRAFO QUÁRTpj'Poderá sVr configurada aInexécu^o-tòtal db obJetoifquanddbjadiH-^^ irecüsar
aassiriár ocontratò.bÚTeceber:;! bydemideiservlçoièajndaiqüahdp-ljduVer átrasòíinjustificãdo' para in cio dos.
se^íçQS por mais áe 3g-(trinta) dias-após a emissão da orderhíde,serviç'ò;j .o '1
PARÁGRAFO QUjNtpiipbderá sí còrifÍgurabq;atrMO]jnjúst^^^^ dosVeroiçoSíbuando:
a) Ocorrer atrasoihjustiflcadb dos sèrviiys.bor prázo'supefior.:a 5'(cln"çb)'.dí3s,èjnfyid a^SQ (trinta) dias
trigêsimo dia de'átrasò e a critério da.Àdministraçãb/ pbdérá serbbVsldèrfda-in parcial da ot
assumida, sem préjúízb dá resclsio,unílayéral da ávença. ' •
b) ACONTRATApÁ"deixar,de çumpfirjquaisquer

PARÁGRAFO SEXtP::Çaljeráiintó;Cont'ratadá
as.multasprevistàsriaTabela;'2 abaixo:

' ; tabeUx- " i
\

Apóso
figação

abela 1,

;; -i 'infracãó>"
GF AÜ^

ITEM DÉSCRiCÃÓ: í:

1
Permitir' ^aj. preseriça '̂ de -empregado ,;;Se"m/' uniforme; "iriiá]: fapresentádo, por
ocorrência, > .

Ç)1

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços • por ocorrência dí

3.
;Nâo cumprir Ihoi^rio iestabelecido; jp.elp contrato ou-betemiina.do, .pela
FISCALIZAÇÃOpor ocorrência.

1 • • ;
01

4
Nãò cumpHr determinação da FÍSGALIZAÇÃO para" còritroíe dè acéssoí dé íseus
funcionários - por ocorrência.

Oi
•i •

5
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de;proteção IndMdual (EPI),
quando necessários - por ocorrência.

..

)2
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11

12

13

14

15

16

17

iESTAÜpD^; MARANHÃO,
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CNPjN''06,089.068/0001-33

Secretaria Municipal dc Administração

Nãotiniclar jexecuçlò dé. serviço rnbs 'prazos ;estabètecldo5". pela FISÇÂIÍZÀÇÃÒ,;
obiséfVádos Òs limites míhlmos<èstãbéÍecÍdos.peÍò,contrato--por.ocorrêncía..
Execútar'seryiçòincómpletb,.pa|lá^t]vasMb«
òuVdéíxar de'providenciar récQrnpósíçád.complerneritar-pcrocorrênctá; j
Utilizar materlaf oü mão de obra lhacíequada 'na éxécúção dos serviços - por
ocorrência.! ,
Suspender ou ihterrornper; salvo rriotivo de força maior pu caso ifòrtultò, os'
seraiçòS coritratíials poròcorrêncla.
Reutilizar material, peça ou eqúlpãmèhto sem anuência da FiSCAÜZAÇÃO • por
ocorrência., • . .

Destrujr ou 'danifíca'r.documentõs'ou'b;efu por cülpa;òi^dolo'dé'sèus!ayentéS': pbi;
ocorrência.' s ..'t.

NSpsubstltúír empregado/que tèKha;cóhdútailncbnyénlènté.ou;(ncd ;com
suayatríbuIçSesfrpòr.ocorrê'ncla^ • V i
NãpXfefazerc
contrato ou'

fs se^IçpT reJeltàdó,ípe|a^iSGAÜMi^%hôJ;iprá^^^^^
'dèterminadòpêiàiFiSGAÚZAÇÃO.-.pòroc^fênclã^ /- ' í'- • [ ..

Nãb;mánt'er;nosiloc3ÍS'de-servjçò'em-'tempb1ntegraUd^^^^^^ ájèxêcu^
contrato ao)'lengènhélro.vjíndicado "na iasslnatdra''.do'..cpntráto~e '̂ pre^^
•áprovadbjpelaFÍSG4UZAÇÃ6:^p'o"rocoffênCÍa\^/u '-,-^^^^^^^ J
Utjjjz|f?vísrdepehdêhclasrd dò.L§bjeta[dò'
contratos porocoÍTênciá; I.I.,

Reçüsar-se à)ex'ècúUr'Servlço-bUíÇurngrjr,detèfmlH3çõe^^^
motivójiüstíficado-^porocorrêncla. . v,i.' % ?ís -.^
Eemltlr: sltijação "gue-ícr]e£a;posslbÍlld^^^
corporálíbaconsequências'letaisrjporbcorrêncláK.,, ' í-v. ; y.

Rubnc

unrce

Q2-^

02<

03:

03

03

03

03

04

04

05

05

06'
cõrporãlíou,conseqüências letais r porocorrênclaK.. ' í-v. ; b.

lAi; -í mfn'

rGRÀü 1. ^\ • •U— •: .CORRESPONDÊNCIA '
, -ri'. }, . .. r. :> • -•;/.RS.200;oo •! -

f^Jz- S. í:' : -"-RS:4do;do K }"
• '3- 5, • ' u 'BS'50o;oo i
-4 . i i] : :• , r. " ./'R$:iiboo,ooi;;. ' .

'•-5., i: • . í >RS'3;ooo;oo!-/h ' - • 'i
. ;/6, - [ 1, , ' • •• 'R$'.5.ooo.õo":^, '

PARÁGRAFO

ultrapassar O
Administração poderá declarar ailnexéÇução^tdtaijdo contrato.

poderá
mlté, a

PARÁGRAFO OITAVO: Suspensão temporária.dê particlpár éni licitação e Impedimentosde contrata
Prefeitura Municipal de'São João dos Patos/MAs AlsançSo dè suspensão'dó direito de llclta'r e de omtratar
çpm .a^Prefeltura-Wunldpal de São Jopp dos'Patps/MA; de gue tfatáo-inciso III; art.,87, d3,-LeI "n;2.8^666/93;
poderá ser aplicada àcÓNTRÁTÀbAi.porculpa ou dpló, pôr até 2i(dóis) anos; no caso dé Ihexéçução ps rclal:dò
objeto, conforme previstono parágrafoTerceIro desta cláusula.

PAf^GRAFO NONO: Declaração dè Inidoneldade para licitar òu contratar com á AdmÍnIstração,PC
sanção de declaração dejnldoneldade parà irdtàroüjcoritratâr com aAdministração Pública, predstà r
IV„art..:87, da Lei n.fi 8.666/9f3, pode'rá;ser apjlçada, dentre oütfos casos, quando áContratada: •

com A

bllcá: A

ò'Inclso
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FOU HA

PRíreiTOQA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

' ESTADO DOMARANHAO
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Secretaria Municitiál dè Administração

unic

á) tiver sofrido condenação definitiva, pofr tèr -p^^ meios dòldsÕsV fraude! fíj
recqíhinriento.cie quaisquer tributos;. .j
b) praticarátòs ílícitdS/Visahdo frustrar os objetivos dd licitação;-

;c) demonstrar, a qualquer tempp, riãp possuir idoneltlade para-licitar ou çònfrátar com á Prefeitura;
Municipal de.São João Bos Patos/MA, em^firtu^e dé atos ilícitos praticados;

de;qúé;'
ipíènto;

:d}>.eprodúzlr, dlvujganou utilizar,;em benéffcid. própHò.ou deterceiros, quaisquêr-tnformaçdés
iseus ernprégadòs tenham tido-cpnhéclmehfd^^^ da exécüçãd dò contràtò/ sèrti cobsènl
prévio da Prefeitura Municipal de^São JòãòdòsÍRatos/MA;

e) ocorrer em:iá,tqi<capitüladoXçdrnò>^ •8;665y'93^píaticay^ proced
licitatório, quéivenKaap cÓhheclmentO'dà'GÓNtRATANTE.apÔs:aiassÍh3tur

Rubrtca

ca íhb:

irhèrito:

f) apresentar,íàjeÓNT^ATANTEiípüalquer^dÒçbme noUodp oUíem parte
objetivo dè^artÍcipar."tía:;ilcltàçãd(du,pára/p9mprovari'di^^^ rhahütehçãò
dascondlçbésáprésentadas nà-hàbllitáção;" ^ ;

g) cometer lnéxecuç3o'totãirdorò6jéto, confcrrnê.previsto iidltéml^ljíSfdesta^cIáüsiilãLi
.PARÁGRAFO DÉÇIMOijtóan^ de|Uspèn5ãptem"porér!a de ícitação
ou dê contratar íom%Prefêjturà'?MuV^ .de Sãoíóão^rdos^Patps^^^^^^ declár içãq de
ínldònêldadê pararÍÍcltan\0U'' coritratar^com, a Administração 'PúbiIcaVRo*derão^aérràplTcadá à Contratada

como;

juntámentècomíã^dè-multá. /• ;

PARÀGRApÓ DÉaMÓIÍSEGÜ"Np[oj'|S^p|VaJòr£d5 '̂̂ gâ^^
recolher a Ímpoi^Snçja'ã^ bdiprazpyderissíqujiueKdípJa^ cevéndo
serapresentado'ó;cpmçrovante;^ paf?P\6ntq;ã:êsW]Pr'êfeR^^^

' li; X ''• . ' ^ i-'- .ií.'is7 0 í"'. i: I m'. í. ' '

m.'i n iViV i m

o^iSerá
tadb.bo.

dq^pèía

PÀRÁG^PpéCIMb
contraditório e

é®(£^ÜÍiwfo:?Aàp|ic|çãb^dãX^pênáíldê^
ampia'âefesalpòKparte':dd;adjüdlcatáHo;"na.fórmã;Ba]lebr^ ,i fi ..i,7v ; n

CLÁUSULA béCiMA-QUINTA " DA-^ÁMPLADEFESA-
. ( , Í-: -

PARÁGRAFO[AFO ÜNjCÒ:íNa|decIsão:de?ápl |̂rciuálqüer'̂
recursos.sem efei^;sus^ensj^^^^ ' ^ f;

a) Representação,|tío prazó"dep2!(dbl5)^dias úteiS:cqntádos,da]çÍênçiÍ'da:deçis3o;
b) Recursòsr.para auid'ridade4medlàtahíe'ntefsupénòr,.'no'pra20/dè"02 (dòls)-dias úteis, contidos da

ciência dp indeferimento do pedido de reconslderação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RESCISÃO

-.A inexecução, total ou parcial, do contrato poderl énsejar a rêsclsãò^^^^^^^ àsíconseqüências .cor
previstas na Lei ns 8666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO TArescisãodo contrato se dará nos termos dós artlgqs79 e 80:daLei ris 8.666/93.

:ãbíveis

tràtúais
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ESTADO DO MARANHÃO
• PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
, Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
, • CNPJN" 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal deAdministração |
,! i.i Jili ' • • ' \

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de rescisão provocada por inadimplemento do Contratado, o Contratante
poderá além de outras medidas legalmente previstas, reter, cauteiarmente, os créditos 'decorrentes do
contrato até o valor dos prèjuízos causados à Administração.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No procedimento quevisa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e á
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, o Contratado terá o prazo de 5 (cinco) dias
úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de, o Contratante adotar,
motivadamente, providências acauteladoras. 'j,

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIROiiAjCC^TRATANTE nâó admitira quaisquer alterações do tefmó ou èspecificações, salvo
casos especialíssimos, a seu.exciusivo critério, suficientementé justificados e fundamentados com a necessária
antecedência, estudo técnico'I os devidos registros. - '
PARÁGRAFO SEGUNDÓrAjçoJjfRÁTADA soménte ppdèrá subímpréitaraexeçuçao^dos Serv ços com aprévia
concordância da: CONTRATÂNTE ficando, neste casOí-^solidariamente "responsável; perante-a CONTRATANTE,

dos fatos e atos apelosserviços ou instalações executadas pelQS'subempréÍteiros;e, aihdá, pèlas conseqüências
elesimputávels.|' . ^ li'
PARÁGRAFO TERCEIRO: AosTcontratadbs^de sub Lempreitadàs,';:incòfóc)rar;-se-ão^de. pleno direito, todas as
cláusulas destej instrumental rélatlvás^àsAresponsabilidades ^d^éres .da^^GONTRATADA para com a
CONTRATANTE.! ^'2M
PARÁGRAFO QUARTO: Q exclusivo critério, a''eO

•11 I .V

O presente inst
aditivo.

'umèntO'ti^á|,vigênciá^áté/11 de fevereiro de\2022, pòdèndb
-àVAi y//^

CLÁUSULA DÉCIMA NONA " DOS ACRÉSCIMOSOU SUPRESSÕES'

^JfWTANTE" ppder^autorlzafí^CON^RATADA, afazer
cessão total ou'parcial deste;^ONTRATO, mediantê"lairat^rV\do>tej|:^ò\de|cessão,'íatendIdas, em relação ao
concessionário sub-fògadd com tódòs'os"dirêitõis''Cõiwgações^do cedetite,'decorrentes deste instrumento.

, i - ' t - ~ ii/íCLÁUSULA DÉCIMAOITAVA^^VIGÊNCIA ——{ít | i íPítTSf-

sêríalterado
; t ti* 'i"?»

mediante termo

xs acréscimos ou^supressões que se

do contrato,',nos.ter nos do art. 65, §

18 da Lei ns 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA r- PÚBLICÁCÃO

Este CONTRATO

1993.

-I
será publicado^êm resumo, na Imprensa Oficial, nos termos dá Lei n-8.666

/

I u

/
e 21 de junho de

CLÁUSULAVIGÉSIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

- Os preços dos-serviçbstó^etb-deste-coritrato-podérá-ser-reajustadosi-pelòHndice^Nacional de Custo da
Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação do CONTRATADO, após o interregno de 1 (um) ano
(computadas as eventuais prorrogações) contado da data prevista para apresentação da proposta, ou do
orçamento a que essa proposta se referir.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso o índice estabelecido-para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser;utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.

l'

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
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SÃO JOÃO
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ESTADO DQMARAMHÃQ,
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, unicefâí.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica o Contratado, òbrtgadò a apresentar rhemória de ^cálralp' .refere

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGÜNDÁ - CASOS OMISSOS-
I ;

Os casos omissos serSo resolvidos conforme as disposições da Lei Federal ns 8:666/1993 e suas àiteriçõás e
demais legislações aplicáveis à';espécle.

CLAUSULA VÍGÉSIIVIA TERCEIRA - FORO
. 'i .

Fica eleito p.Fqro de São João dos.Tatos/MA; para-dirimir as.qüestões oriundas 'do presente CONTATO,

üé ao

renunciando as partes, aj qualquer jJUtrÁ .por mal^^P.rí.ylieglado,.5ue^ assírh/^lpor estarem
contratados, assinam este)cONTRAfò"em'.Ó3:{trôs);VílsVde lguaítèor;è'fbrma, para um'fsó'eféít^^' •[ - ii —. Y - -í "j- í " I

!• I

•Slp'lpãbTdq's'p3tí«/M^^
I ' ; , '

•t • J

;i . -.j:| I

? f

.í.

•- . •
MTeiw..s'' • ,H;. 1! „.i.,

Vprefeijurádes
'CNPJ N2 o
-.-thúany^C

'SeçretárJaMunjclpal %'Ádmlnístra^ol
• .-V'' • • '

OSiPATOS-;MA'.--í
obi'4'3 V ' •

-wj^omes

PelájCp/frRATApA:.

(okJfefr^;--'Sgtq
GPACpNStRÍÍ^^ •. ' i

Ç^pj/MF"'ná 27lptó
'Gláb'sòri'de;Jesus,Rèra^

' •'Ré'prèsente^it&^^ ' " .. •
• '*'".2^"^' **' •* * (

• \

'-S
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