MUNIcfpIO DE PACO DO LUMIAR (MA)
PODER EXECuTIVO

CO NTRATO AD M I N ISTRATIVO

CONTRATO N9 01/TP/007/2019.
PROC. ADM. N9 5361/2019.
CONTRATO

DE

PRESTACAO

DE SERVICOS QUE

ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNIcl'PIO DE PACO DO
LUMIAR-MA,

ATRAVES

DA

PREFEITURA

MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR E A EMPRESA

ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA -EPP.

EE
Por este instrumento particular, as partes abaixo identificadas, acordam

e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n9 8.666/93 e altera¢6es
posteriores, Lei n9 123/2006 e alterac6es posteriores, e demais legislac6es aplicaveis,
assim como pelas clausulas expressas:
CONTRATANTE

Poder executivo

MUNICI'PIO DE PACO DO LUMIAR-MA

6rgao

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR

CNPJ n9

06.003.636/0001-73

Endere¢o

Rodovia MA 201, Centro Administrativo Tamball, n9 15, Vila

Nazar6, Cep 65.130-000, Paco do Lumiar
Unidade administrativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO,

neste

a

ato

representada

pela

Secretaria

Municipal

de

Administra¢ao e Financas, 6rgao responsavel pelos atos de

ordenacao

de

despesa,

conforme

Decreto

Municipal n9

3.086/2017.
CNPJ n9

06.003.636/0001-73

Endere¢o

Rodovia MA 201, Centro Administrativo Tambaul, n° 15, Vila
Nazar6, CEP 65.130-000, Paco do Lumiar, Maranhao, Brasil.

E-mail

gabinetesemaf@pacodolumiar.rna.gov.br

Representante

FLAVIA VIRGINIA PEREIRA NOLASCO

Cargo/Funcao

Secret5ria Municipal de Administra¢ao e Financas

C.I. / 6rg5o emissor

061398322017-6

CPF ng

697.317.213-04

t
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Rua Jad, ng 11, Quadra M, Lote 11, Bairro Olho d'Agua, Sao

Endere¢o

Luis/MA, CEP 65.065-200.
E-mail

contato@arnoeng.com.br

Representante

WALDEC ARAl)JO NOGUEIRA FILHO

Cargo/Funcao

S6cio-diretor

C.I. / 6rg5o emissor

Carteira profissional 260615009-9 CREA-SP

CPF ng

437.416.818-49

Cldusula primeira -Do objeto:

A

1.1. 0 presente contrato tern por objeto, por parte da contratada, a execucao das obras
de recapeamento asfaltico no municipio de Paco do Lumiar-MA (Contrato de repasse n9

844742/2017/CAIXA), de interesse Secretaria de lnfraestrutura e Urbanismo.

C16usula segunda -Da vinculacao deste instrumento e fundamento legal:
2.1. Este contrato tern como amparo legal a licitacao na modalidade Tomada de Precos

n9 007/2019 e rege-se pelas disposic6es expressas na Lei n9 8.666/93 e alterac6es
posteriores, Lei n9123/2006 e alterac6es posteriores, e demais legislac6es aplic5veis e
sujeitando-se aos preceitos de direito pdblico e aplicando-se, supletivamente, os
principios da teoria geral dos contratos e as disposic6es de direito privado. A proposta
de precos da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

Cldusula terceira -Do valor contratual..

a

3.1. Pela execu¢ao do objeto ora contratado, a Contratante pagara a Contratada o valor

global de R$ 494.750,10 (quatrocentos e noventa e quatro mil, setecentos e cinquenta
reais e dez centavos), correspondente a:
PRECOUNITARIO
ITEM

DESCRl¢AO DOS SERvl¢OS

Contrata¢ao
especializada

de
para

UNID.

QUANT.

OBRA

1

PRECO TOTAL

empresa
execucao

das

obras de recapeamento asf5ltico no
1

municipio

de

Pa¢o

do

Lumiar-MA

R$ 494.750,10

R$ 494.750,10

(Contrato
de
repasse
n9
844742/2017/CAIXA), de interesse da
Secretaria

Municipal

de

lnfraestrutura e Urbanismo.
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R$ 494.750,10(quatrocentosenoventa equatromil,setecentosecinquentareaisedezcentavos)
VALOR GLOBAL (RS)

3.2. Do valor da garantia de execucao

3.2.1. Como elemento assecurat6rio do cumprimento das obrigac6es contratuais, a

contratada dever5 apresentar, no ato da assinatura deste instrumento, garantia de

a

execu¢ao do Contrato no valor de R$ 24.737,50 (vinte e quatro mil, setecentos e trinta
e sete reais e cinquenta centavos), equivalente a 50/o (cinco por cento) do valor do
contrato.
3.2.1.1. A modalidade escolhida pela contratada para cumprim6nto'da garantia de

execuc5o do contrato, foi seguro-garantia (Ap6lice Seguro Garantia n9 10-07750246177), devidamente prevista na Lei n9 8.666/93 e alterac6es posteriores.
3.3. Nota de empenho n9 23010001, emissao: 23/01/2020. (art. 60 da Lei n9 4.320/64).

C16usula quarto -Da classificacao orcament6ria e financeira dos recursos:
4.1. As despesas decorrentes da presente licitacao correrao por conta dos recursos
especificos consignados no orcamento da Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar-MA,
classificada conforme abaixo especificado:

®

Valor global (RS)

R$ 494.750,10 (quatrocentos e noventa e quatro mil, setecentos e
cinquenta reais e dez centavos)

Fonte de recurso

1.001.0000.

Recursos

ordin5rios

(Contrato

de

repasse

n9

844742/2017/MCIDADES/CAIXA)

Poder

02. Poder executivo

6rgao

02. Prefeitura Municipal

Unidade

02.0213. Secretaria de lnfraestrutura e Urbanismo

Funcao

26. Transporte

Subfuncao

782. Transporte Rodovi5rio

Programa

0168. Ampliac5o e Melhoramento Malha Vi5ria

Projeto/atividade

1.092. Recapeamento e Pavimentacao Asf5ltica

Natureza da despesa

4.4.90.51.00. Obras e lnstalac6es

4.2. Em caso de prorrogacao contratual ou altera¢ao/inclusao dos respectivos cr6ditos

or¢amentarios e/ou financeiros, as despesas decorrentes da presente licitacao correrao
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por conta dos recursos especificos consignados no or¢amento vigente, devidamente
classificadas em termo de aditamento de contrato.

CI&usula quinta -Da vigencia contratual:
5.1. 0 presente contrato iniciar-se-a na data de sua assinatura e tera vigencia de 04

(quatro) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos ate o limite
m5ximo de 60 (sessenta) meses, em conformidade com o inciso 11 do art. 57 da Lei n9
8.666/93 e altera¢6es posteriores.

a

5.2. Em conformidade com o art. 110 da Lei n9 8.666/93 e alterac6es posteriores, a

contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento contratual, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento.

5.2.1. S6 se iniciam e vencem os prazos referidos neste instrumento em dia de
expediente na Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar-MA.

Cldusula sexta -Da execuEao e local dos servicos:
6.1. Os servicos dever5o ser executados no municipio de Pa¢o do Lumiar-MA, dentro do

prazo m5ximo estabelecido no cronograma fisico-financeiro e de acordo com o local,
quantidades e especifica¢6es t6cnicas contidos no projeto basico da licita¢ao Tomada
de Precos n9 007/2019, sendo que a inobservancia destas condic6es implicara na recusa

sem que caiba qualquer tipo de reclamacao por parte da inadimplente. A Contratada

a

obriga-se a refazer os servi¢os que porventura nao atendam as especificac6es, sob pena
das san¢6es cabiveis.

6.2. Os servicos serao recebidos/fiscalizados por servidor da Prefeitura Municipal de

Paco do Lumiar especialmente designado(s) por portaria, observando-se o que segue:

6.2.1. A contratante, observado o prazo de execu¢ao, emitira o termo de recebimento
provis6rio de medicao (minuta no anexo XIX do edital da TOMADA DE PRE¢OS N9

007/2019) para efeito de posterior verifica¢ao quanto sua conformidade com as
especificac6es tecnicas contidas no projeto basico e com a proposta da empresa
contratada.
6.6.2. Ap6s a verifica¢ao da qualidade, quantidade e especifica€6es dos servi¢os

executados recebidos provisoriamente, havendo aceitacao dos mesmos, a contratante
emitir5 o Termo de Recebimento Definitivo (minuta no anexo XIX do edital da Tomada

de Precos N9 007/2019), no prazo maximo de 02 (dois) dias dteis.
Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar

CNPJ n9 06.003.636/0001-73
Rodovia MA 201, Centro Administrativo Tambatl, n° 15, Vila Nazare, CEP 65.130-000, Paco do Lumiar, Maranh5o.

Home Page: www.pacodolumiar.rna.gov.br. Telefone/Fax: (98) 98332-9393 / 99231-9028
Pagina 4 de 14

:,,,

0820
536119
MUNIcfpIO DE PACO DO LUMIAR (MA)

tr

PODER EXECUTIVO

6.2.3.

0 recebimento definitivo nao isenta a contratada de responsabilidade futura

quanto a qualidade dos servi¢os executados.

6.3. Os servi¢os reprovados no recebimento provis6rio nao serao aceitos, devendo a

empresa contratada refaze-los imediatamente sem quaisquer acr6scimos a contratante,

contados a partir da notifica¢ao, arcando com todos os custos decorrentes.

C16usula s6tima -Do pagamento:

a

7.1. 0 pagamento sera efetuado referente servi¢os executados, mediante o termo de
recebimento definitivo de medicao, acompanhado da Nota Fiscal (devidamente
atestada pelo setor competente), medi¢ao dos servicos executados, termo de
recebimento provis6rio de medi¢ao e ap6s a comprovacao de que a contratada esta em
dia com as obrigac6es relativas a regularidade fiscal e trabalhista, para tanto, a

contratada dever5, obrigatoriamente, apresentar no ato do pagamento as referidas
certid6es:
7.1.1. Certidao Conjunta Negativa, ou Certidao Conjunta Positiva com efeitos de
Negativa, de Tributos e Contribui¢6es Federais e Divida Ativa da Uniao, emitida pela

Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda, comprovando a regularidade
para com a Fazenda Federal.

7.1.2. Certidao Negativa de D6bitos, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa,

a

expedida pelo Estado do domicilio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Estadual.

7.1.3. Certid5o Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida

Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicilio ou sede da empresa licitante,

comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
7.1.4. Certidao Negativa de D6bitos, ou Certid5o Positiva com efeitos de Negativa,
relativa a atividade econ6mica, expedida pelo Municipio do domicilio ou sede da
empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

7.1.5. Certid5o Negativa, ou Certid5o Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida
Ativa do Municipio, expedida pelo Municipio do domicilio ou sede da empresa licitante,

comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
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7.1.6. Certidao Negativa de D6bito, expedida pelo lnstituto Nacional de Seguridade

Social -lNSS, comprovando a regularidade perante a Seguridade Social.
7.1.7. Certificado de Regularidade de Situacao do FGTS - CRF, emitido pela Caixa

Econ6mica Federal -CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por

Tempo de Servico.
7.1.8. Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de

Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justica

a

do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistencia de d6bitos
inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

7.2. 0 pagamento sera efetivado no prazo nao superior a 30 (trinta) dias, contados da

emiss5o do termo de recebimento definitivo de medi¢ao e mediante a apresentacao das

certid6es enumeradas no item 7.1 deste instrumento, observando-se o que segue:
7.2.1. Para efetiva¢ao do pagamento da la (primeira) fatura/medicao, a contratada
dever5 apresentar ainda a ART -Anota¢ao de Responsabilidade Tecnica, referente a

execucao do contrato
7.2.2. Para efetivacao do pagamento da 23 (segunda) fatura/medicao e demais (se

houver), a contratada dever5 cumprir apenas o exigido no caput do item 7.2 deste
instrumento.

n

7.3. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada caso esta esteja em situa¢ao
irregular relativamente a regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certid6es
enumeradas no item 7.1 deste instrumento deverao estar validas para o dia do
pagamento. Caso contrario, se quaisquer das certid6es estiverem com prazo de validade
expirado, o pagamento nao sera efetivado enquanto a(s) mesma(s) nao for(em)
regularizada(s).

7.4. E vedada expressamente a realizacao de cobran¢a de forma diversa da estipulada

neste Contrato, em especial a cobran¢a banc5ria, mediante boleto ou mesmo o protesto
de titulo, sob pena de aplicacao das sanc5es previstas neste instrumento e indenizacao

pelos danos decorrentes.
7.5. A fatura nao aprovada pela Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar-MA sera

devolvida a contratada para as necessarias correc6es, com as informac6es que

motivaram sua rejei¢ao, contando-se o prazo para pagamento da data da sua
reapresenta¢5o.
Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar

CNPJ n9 06.003.636/0001-73
Rodovia MA 201, Centro Administrativo Tambau, n° 15, Vila Nazar€, CEP 65.130-000, Paco do Lumiar, Maranhao.

Home Page: www.pacodolumiar.rna.gov.br. Telefone/Fax: (98) 98332-9393 / 99231-9028
Pagina 6 de 14

C822

5#119
MUNICI'PIO DE PACO DO LUMIAR (MA)

PODER EXECuTIVO

7.6. N5o haver5 distin¢ao entre condic6es de pagamento para empresas brasileiras e

estrangeiras. As condic6es de pagamentos serao equivalentes.
7.7. A documentacao exigida no item 7.1.6 deste instrumento '`Certidao Negativa de
D6bito, expedida pelo lnstituto Nacional de Seguridade Social - lNSS", podera ser

substituida pela documentacao exigida no item 7.1.1 ``Certidao Conjunta Negativa, ou

Certidao Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuic6es
Federais e Divida Ativa da Uniao", desde que esta tenha sido emitida a partir de 20 de

a

outubro de 2014, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Minist6rio da
Fazenda).

Cldusula oitava -Dos encargos de mora por atraso de pagamento..
8.1. A contratante nao arcara com os encargos da mora por atraso de pagamento
decorrente de ausencia total ou parcial da documentacao habil ou pendente de
cumprimento de quaisquer cl5usulas constantes da cl5usula s6tima deste instrumento,

por parte da contratada.

C16usula nona -Da recomposi§ao do equili'brio econ6mico-financeiro do contrato..
9.1. Ocorrendo desequilibrio econ6mico-financeiro do contrato, a Administrac5o
poder5 restabelecer a rela¢ao pactuada, nos termos do art. 65, inciso 11, alinea d, da Lei

n9

a

8.666/93

e

alterac6es

posteriores,

mediante

comprova¢ao

documental

e

requerimento expresso da contratada.

Cldusula d6cima -Dos acr6scimos e supress6es:
10.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢6es contratuais, os

acrescimos ou supress6es sobre as quantidades, de ate 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

Cldusula d6cima primeira - Da atualiza§ao monet6ria em decorrencia de atraso de

pagamento:
11.1. 0 n5o pagamento da fatura, por culpa exclusiva da contratante, no prazo
estabelecido neste instrumento, ressalvado o contido no item 7.4 da clausula s6tima,
ensejar5 a atualizacao do respectivo valor pelo lGP-M - l'ndice Geral de Pre¢os de
Mercado, da Fundacao Getdlio Vargas, utilizando-se a seguinte f6rmula:
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VA = VDl / lNl x lNF, onde:

VA = Valor Atualizado
VDl = Valor lnicial

lNl = lGP-M/FGV do mes em que ocorreu o prejuizo (indice inicial)

INF = IGP-M/FGV do mss do ressarcimento (indice final)

Cldusula d6cima segunda -Do reajustamento de pre§os:

a

12.1. Os pre¢os contratados manter-se-ao inalterados pelo periodo de vigencia do

presente contrato, admitida a revis5o no caso de desequilibrio da equac5o econ6micofinanceira inicial deste instrumento.

12.1.1. Os precos contratados que sofrerem revisao nao ultrapassarao aos precos

praticados no mercado, mantendo-se a diferen¢a percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado a epoca da
assinatura do contrato.

12.1.2. Ser5o considerados compativeis com os de mercado os pre¢os contratados que

forem iguais ou inferiores a media daqueles apurados pelo setor competente da
Prefeitura Municipal de Pa¢o do Lumiar-MA.

C16usula d6cima terceira -Da altera§ao contratual:

a

13.1. 0 contrato poder5 ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei n9 8.666/93 e
altera¢5es posteriores, mediante as devidas justificativas. A referida alteracao, caso

haja, sera realizada atraves de termo de aditamento.

C16usula d6cima quarto -Da fiscaliza€ao:
14.1. A contratante indicara uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de
fiscalizacao da execu¢ao deste instrumento de contrato.

C16usula d6cima quinta responsabilidades das partes:

Do

reconhecimento

dos

direitos,

obriga§6es

e

15.1. Constituem direitos da contratante receber o objeto deste contrato nas condic6es
avencadas e da contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
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15.2. Constituem obrigac6es e responsabilidade da contratante, al6m das previstas no
projeto b5sico:

15.2.1. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto deste contrato;

15.2.2. Efetuar o pagamento conforme estipulado na Clausula do Pagamento;
15.2.3. Comunicar a contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execucao

do contrato.

n

15.3. Constituem obriga¢6es da contratada, al6m das previstas no projeto b5sico:

15.3.1.Executar os servicos/servi¢os em conformidade com as normas t6cnicas e

obedecendo rigorosamente o projeto b5sico;
15.3.2. Atender todas as especificac6es, prazos e condic6es estabelecidas neste

instrumento;
15.3.3. Executar os servicos/servicos durante o prazo de vigencia deste contrato;
15.3.4.Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necess5rios para o

adimplemento das obriga¢6es decorrentes deste contrato;
15.3.5. Nao transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;

a

15.3.6. Sujeitar-se a mais ampla fiscaliza¢ao por parte da contratante, prestando todos

os esclarecimentos solicitados a e atendendo as reclamac6es procedentes, caso

ocorram;
15.3.7. Comunicar a contratante os eventuais casos fortuitos ou de for¢a maior, dentro

do prazo de 02 (dois) dias uteis ap6s a verifica¢ao do fato e apresentar os documentos
para a respectiva aprovacao, em ate 05 (cinco) dias consecutivos, a partir de sua
ocorrencia, sob pena de nao serem considerados;
15.3.8.

Atender aos encargos trabalhistas, previdenci5rios, fiscais e comerciais

decorrentes da execuc5o do presente contrato;
15.3.9.Manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as
obrigac6es assumidas, inclusive manter todas as condic6es de habilitacao e qualifica¢ao
exigidas na licitac5o;
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15.3.10. A Contratada respondera, de maneira absoluta e inescusavel, pela perfeita
condi¢5o dos servicos/servi¢os, inclusive sua qualidade, competindo-Ihe tambem, os

servicos/servi¢os que nao forem aceitas pela fiscalizacao da Contratante deverao,
obrigatoriamente, ser refeitas;
15.3.11. Ser5o de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes

que porventura ocorram durante a execucao dos servicos/servicos, bern como o uso
indevido de patentes e registros; e

a

15.3.12. Atender, imediatamente, todas as solicitac6es da fiscalizacao da Contratante,

relativamente a execucao do contrato.
15.3.13. A Contratada devera apresentar a Contratante previamente ao inicio dos

trabalhos, a rela¢ao de todo o pessoal que atuara na execu¢ao dos servi¢os, com nomes
completos, ntimero da c6dula de identidade, CTPS, CPF e funcao na empresa, al6m de
indicar o responsavel pela equipe de operarios.

15.3.14. 0 pessoal que trabalhara na execucao dos servicos contratados devera estar
devidamente fardado e com os Eprs apropriados para os trabalhos realizados.

15.3.15. Todos os materiais, ferramentas e equipamentos necess5rios a execucao dos

servicos deverao ser fornecidos pela Contratada, estando terminantemente proibido o
uso de bens pertencentes a Prefeitura Municipal de Pa¢o do Lumiar, mesmo que existam

e estejam sem uso no periodo da execucao dos trabalhos.

A

15.3.16. Manter na obra o ``Livro Di5rio de Obras", onde deverao ser anotadas todas as

ocorrencias decorrentes do andamento da obra e outras julgadas necess5rias ao

perfeito acompanhamento da execucao do Contrato.
15.4. Constituem responsabilidades da contratada:

15.4.1.Todo e qualquer dano que causar a contratante, ou a terceiros, ainda que

culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandat5rio, nao excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza¢ao ou acompanhamento pela contratante;

15.4.2. Toda e qualquer tipo de autuacao ou a¢ao que venha a sofrer em decorrencia do

fornecimento em questao, bern como pelos contratos de trabalho de seus empregados,
mesmo nos casos que envolvam eventuais decis6es judiciais, eximindo a contratante de
qualquer solidariedade ou responsabilidade;
Prefeitura Municipal de Pa¢o do Lumiar
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15.4.3. Toda e quaisquer multas, indenizac6es ou despesas impostas a contratante por

autoridade competente, em decorrencia do descumprimento de lei ou de regulamento

a ser observado na execu¢ao do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serao
reembolsadas a contratante, que ficar5, de pleno direito, autorizada a descontar, de

qualquer pagamento devido a contratada, o valor correspondente.

15.4.4.A contratada autoriza a contratante a descontar o valor correspondente aos
referidos danos ou prejuizos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que

a

lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada
a previa defesa.

15.4.5. 0 valor a ser ressarcido a contratante nos casos de prejuizos em que a contratada
for responsabilizada sera apurado utilizando-se o indice IGP-M -l'ndice Geral de Precos

de Mercado, da Fundacao Getullio Vargas, obtido no periodo compreendido entre a data

da ocorrencia do fato que deu causa ao prejuizo e a data do efetivo ressarcimento a
contratante, utilizando-se a seguinte f6rmula:
VA = VDl / lNI x INF, onde:

VA = Valor Atualizado
VDI = Valor lnicial

lNl = IGP-M/FGV do mss em que ocorreu o prejuizo (indice inicial)

lNF = lGP-M/FGV do mss do ressarcimento (indice final)

a

15.5. A contratada reconhece os direitos da contratante em aplicar as penalidades

previstas em lei no caso rescisao administrativa deste contrato decorrente de
inexecu¢ao total ou parcial do mesmo.

C16usula d6cima sexta -Da rescisao do contrato:
16.1. A rescisao do contrato tera lugar de pleno direito, a crit6rio da contratante,
independentemente de interposic5o judicial ou extrajudicial, em conformidade com o

art. 55, inciso lx, da Lei n9 8,666/93 e suas alterac6es posteriores nos casos previstos
nos artigos 77 e 78 da referida lei.

CI&usula d6cima s6tima -Das penalidades:

Prefeitura Municipal de Pa¢o do Lumiar
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17.1. Pelo nao cumprimento das obriga¢6es assumidas, garantida a pr6via defesa em

processo regular, a empresa fornecedora ficar5 sujeito as seguintes penalidades, sem
prejuizo das demais cominac6es aplic5veis:
I -Advertencia;

11 -Multa;

Ill -Suspensao temporaria para licitar e contratar com a contratante;

a

lv -Declara¢5o de inidoneidade.

17.2. A penalidade de advertencia sera aplicada em caso de faltas ou descumprimento

de clausulas contratuais que nao causem prejuizo a contratante e sera publicada na
imprensa oficial (art. 69, Xlll, Lei n9 8.666/93 e alterac6es posteriores).

17.3. A contratada sujeitar-se-a a multa de 0,30/o (tres d6cimos por cento) sobre o valor

da respectiva fatura, por dia de atraso, cobrada em dobro a partir do 319 (trigesimo

primeiro) dia de atraso, considerado o prazo estabelecido para meta/execu¢ao deste
contrato.

17.4. No caso de atraso na meta/execuc5o deste contrato por mais de 30 (trinta) dias,
podera a contratante, a partir do 319 (trig6simo primeiro) dia, a seu exclusivo crit6rio,
rescindir o contrato, podendo, inclusive, aplicar penalidade de impedimento da

a

contratada em participar de licitac6es pulblicas realizadas pela contratante por urn prazo
de ate 05 (cinco) anos.
17.5. As multas previstas nos incisos do tern 17.1 desta cl5usula sao aplicaveis

simultaneamente ao desconto objeto do item 15.4.3 da clausula d6cima quinta, sem

prejuizo, ainda, de outras comina¢6es previstas neste instrumento.

17.6. A multa sera descontada do valor da fatura, cobrada diretamente da contratada
ou ainda judicialmente.

17.7. A penalidade de suspensao temporaria para licitar e contratar com a contratante,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, sera publicada na imprensa oficial (art. 69, Xlll, Lei n9

8.666/93 e alterac6es posteriores) e podera ser aplicada nos seguintes casos mesmo

que desses fatos nao resultem prejuizos a contratante:
17.7.1. Reincidencia em descumprimento de prazo contratual;
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er

17.7.2. Descumprimento total ou parcial de obriga¢ao contratual;
17.7.3. Rescisao do contrato.

17.8. A penalidade de declaracao de inidoneidade podera ser proposta se a contratada:
17.8.1. Descumprir ou cumprir parcialmente obrigacao contratual, desde que desses

fatos resultem prejuizos a contratante;

a

17.8.2.Sofrer condena¢5o definitiva por pratica de fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigac6es fiscais ou parafiscais;
17.8.3. Tiver praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitacao.
17.9. As sanc6es previstas nos incisos I,Ill e lv do item 17.1 desta clausula, poderao ser
aplicadas juntamente com a do inciso 11 do item 17.1 desta cl5usula.

17.10. As penalidades de suspensao temporaria e de declarac5o de inidoneidade,

aplicadas pela contratante, ap6s a instrucao do pertinente processo no qual fica
assegurada a ampla defesa da contratada, serao publicadas na imprensa oficial (art. 69,
Xlll, Lei ng 8.666/93 e altera¢6es posteriores).
17.11. A penalidade de declara¢5o de inidoneidade, implica na impossibilidade da

contratada de se relacionar com a contratante.

a

17.12. A falta do(s) produto(s) ou mao de obra qualificada para execucao deste

contrato, nao podera ser alegada como motivo de for€a maior para o atraso, rna
execu¢ao ou inexecucao dos servicos/servi¢os objeto deste contrato e nao a eximira das
penalidades a que est5 sujeita pelo nao cumprimento dos prazos e demais condic6es
estabelecidas.

Cldusula d6cima oitava -Dos ilicitos penais:
18.1. As infrac6es penais tipificadas na Lei n9 8.666/93 e suas alterac6es posteriores

serao objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuizo das demais
cominac6es aplicaveis.

Cldusula d6cima nona -Da troca eventual de documentos:
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19.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, sera realizada
atrav6s de protocolo.
19.1.1. Nenhuma outra forma sera considerada como prova de entrega de documentos.

Cldusula vig6sima -Dos casos omissos:
20.1. Os casos omissos ser5o resolvidos as luzes da Lei Federal n9 8.666/93 e alterac6es
posteriores, e dos principios gerais de direito.

a

C16usula vig6sima primeira -Da publicacao resumida deste instrumento
21.1. Em conformidade com o artigo 61, paragrafo llnico, da Lei n9 8.666/93 e alterac5es

posteriores, a publica¢5o resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos
(se houver), sera efetuada na imprensa oficial (art. 69, Xlll, Lei n9 8.666/93 e alterac6es

posteriores).

C16usula vig6sima segunda -Do Foro:
22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pa¢o do Lumiar-MA, para dirimir quaisquer

A

ii[i-''.i.i.__i.ii''.i.-'ii..E-i--ii.'-i.ii-Eii'iiiii:i.im

Sr(a) Representante Legal
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