ESTADO DO MARANHAO
MUNIcipIO DE PACO DO LUMIAR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULACAO GOVERNAMENTAL

TERMO DE JUNTADA
PROCESSO ADIVIINISTRATIVO N° 2485/2020

Certifico que, nessa data, procedo a juntada de minuta de contrato

do objeto requerido no processo em epigrafe.
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ESTAD0 D0 MARANHAO
MUNIcfpI0 DE PAC0 DO LUNIAR
PORTARIA NO 2136 DE 03 DE DEZEnmRo DE 2Oig.

Disp6e sobre a DESIGNACAO de GESTOR

DOS CONTRA:TOS e dd outras providencias.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PACO D0 LurmAR, Estado do Maranhao, no uso de
suas atribui95es coustitucionais e,

-A

CONSIDERANDO que cabe a Administrapao, nos termos do Art. 58, inciso Ill c/c 67,
ambos da Lei Federal 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execugao dos contratos celebrados

atraves de urn representante da Administrapao; e

CONSIDENRANDO que os 6rg5os pdblicos deverem manter fiscal formalmente
designado durante toda vigencia dos contratos celebrados pela entidade.

RESOLVE:

Art.10 Designer o servidor JOSE DE DEUS LIMA DUTRA JUNIOR, matricula n°
67006398-1, para exercer a fimgao de GESTOR DE TODOS CONTRATOS em vigor e os que

a

vierem a ser celebrados por este ente federativo, ate o termino de cada contratapao.

Art.2° - Esta portaria entrara em vigor na data de sun assinatura, retroagindo seus efeitos a
data de 03 de Setembro de 2019, revogando-se as disposig6es em contralo.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUITRA-SE.

GABINETE DA PREFEITA DE pAcO DO LUMIAR, ESTADO DO MARANmo, AOs
TREZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.

rfeEffiKErfuRE#Difeb
Prefeita Municipal em Exercicio
Pra¢a Nossa Senhora da Luz - Sede - Paco do Lumiar - MA - CEP: 65`130-000 -CNPJ: 06.003.636/0001-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO D0 LUMIAR
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
/2020
PROCESS0 ADMINISTRATIV0 N° 2485/2020, ORIUND0 DA ADESAO A ATA
DE REGISTR0 DE PRECOS N° 47/2019/CPL/PMHC.

MINUTA
DO
CONTRATO
DE
PRESTACAO
DE
SERVICOS
QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PACO D0 LUMIAR,
A
SECRETARIA
ATRAVES
INISTRACAO E
MUNICIPAL
TRO LADO,
FINANCAS, E, D
LNAGEM
TRAN SPAMA
T
AO clvIL
PAVIMENTACA0 C
LA LTDA. NA
MHCANICA E AG
FORMA ABAIXO.

A

0 MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR, pessoa juridica de Direito Ptiblico, inscrita no
CNPJ n.° 06.003.636/0001-73, doravante designada CONTRATANTE, atrav6s da
Secretaria Municipal de Administracao e Financas, sediada na Rodovia MA 201, n° 15,
Centro Administrativo Tambat, Vila Nazar6, Paco do Lumiar, neste ato, representada

A

pela Secretaria Municipal, Sra. FLAVIA VIRGINIA PEREIRA NOLASCO, CPF n.°
697.317.213-04,
e
de
outro
lado
TRANSPAMA
TERRAPLANAGEM,
PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO CIVIL, MECANICA E AGRfcoLA LTDA,
doravante denominada CONTRATADA, sediada Avenida Coronel Colares Moreira, n°
03, Edificio Business Center Renascenga, Sala 927, CEP 65.075-441, inscrita no CNPJ
12.115.978/0001-88, neste ato representada pela Sra. JACY ARAUJO CANANEA

JUNIOR, tern entre si, ajustado o presente CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS, cuja lavratura foi regularmente autorizada em despacho do Secretario desta
Pasta, conforme consta no Processo Administrativo n° 2485/2020, relativo a Adesao a
Ata de Registro de Precos n° 47/2019/PMHC, oriunda do Processo Administrativo n°
43/2019, do Edital da Licitacao na modalidade Concorrencia n° 01/2019 -CPL da
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos, submetendo-se as partes as disposic6es
constantes da Lei n.° 8.666/93, suas alterag6es, e as clausulas e condic6es seguintes:

CLAUSULA PRIMHIRA - OBJETO
0 presente instrumento tern por objeto a Contratacao de empresa de engenharia com
especialidade em Servicos de Manutencao de Logradouros Ptiblicos, Pavimentacao,
Drenagem Superficial e Profunda, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR
PODER EXECUTIV0 MUNICIPAL
de Paco do Lumiar - MA, conforme escopo dos servicos e valores constantes do ANEXO
I.

CLAUSULA SEGUNDA -DA VINCULACAO
2.1. 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente
Contrato e aos documentos adiante enumerados colacionados ao Processo Administrativo
n° 2485/2020, da Prefeitura de Paco do Lumiar/MA, e que sao partes integrantes deste
instrumento, independente de transcricao :
a) Projeto Basico e respectivos anexos;

b) Edital da Concorrencia n° 02/2019-CPL da Prefeitura
Campos/MA;

Humberto de

a

c) Proposta de Pregos da CONTRATADA e demais documentos apresentados no
procedimento da licitacao originario da Ata de Registro de Precos.

CLAUSULA TERCEIRA -DA LEGISLACA0 APLICAVEL
3.1. 0 presente Contrato rege-se pelas seguintes normas:
a) Constituicao Federal de 1
b) Lei Federal n° 8.6

c) Lei Comple
n° 147 de 07

unho de 1993, bern como suas alterac6es posteriores;

de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar
to de 2014 e pela Lei Complementar n° 155, de 27 de outubro de

2019;

2/2019 -CPL/PMHC;
aplicaveis a mat6ria.
3.2. Na inte
disposig6es dest

egracao, aplicagao ou em casos de divergencia entre as
ontrato e as disposic6es dos documentos que o integram, devera

prevalecer o conteddo das clausulas contratuais.
3.3. Os `casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposic6es
contidas na Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas pertinentes as licitag6es e

contratos administrativos e, subsidiariamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos
e as disposic6es de direito privado, em especial a Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (C6digo de Defesa do Consumidor).

CLAUSULA QUARTA -D0 REGIME DE EXECUCA0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO D0 LUMIAR
PODER EXECUTIV0 MUNICIPAL
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4.1. Os servicos serao executados sob o regime de execugao indireta, empreitada por

preco global, atendidas as especificac6es fomecidas pelo CONTRATANTE nas
respectivas Ordens de Servico.

CLAUSULA QUINTA -D0 VALOR ESTIMADO
5.1. 0 valor total estimado deste Contrato 6 de R$ 348.328,75 (trezentos e quarenta e
oito nil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos), conforme Planilha
Orcamentaria e Proposta de Pregos apresentada pela CONTRATADA.

a

5.2. No valor acima estao incluidos todos os custos diretos e indiretos, tributos,
contribuic6es, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios Cumprlmento
integral do objeto da contratagao.

5.3. A Administracao nao esta obrigada a utilizar toda a estimativa da Planilha, sendo
assim, as Ordens de Servicos ser5o emitidas de acordo com a necessidade do Orgao.

CLAUSULA SEXTA - DA DOTACA0 0RCAMENTARIA
6.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrao por conta da seguinte dotacao
orcamentaria do exercicio vigente:

Unidade -

Funcao -

a

Sub-fungao -

Programa Proj eto-Atividade Classificacao Econ6mica -

Fonte de Recurso 6.2. A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada a dotacao
orcamentaria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada na Lei
Orcamentaria Anual.

CLAUSULA SETIMA -DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES
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REFEITURA MUNICIPAL DE PACO D0 LUMIAR
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
7.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condic6es contratuais, os
acr6scimos ou supress6es que se fizerem necessarios ao quantitativo do objeto contratado,
de acordo com o teor do art. 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/1993.

7.1.1. Os acr6scimos dos servigos deverao observar o percentual de ate 25 % (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

7.1.2. As supress6es deverao observar o percentual de ate 25 % (vinte e cinco por cento)

do valor inicial atualizado do Contrato, podendo exceder este limite desde que celebrado
acordo com a CONTRATADA, conforme o caso, mos termos art. 65, § 2°, inciso 11, da
Lei Federal n° 8.666/1993.

CLAUSULA OITAVA - D0 PRAZ0 DE VIGENCIA

u

ntado da data de
8.1. 0 prazo de vig6ncia deste Contrato sera de 05
assinatura, com eficacia ap6s a publicacao do seu extr 0na imprensa oficial.
8.2. 0 prazo de vigencia podera ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, ate o limite de
60 (sessenta) meses, com fulcro no art. 57, inciso 11, da Lei Federal n° 8.666/1993, desde

u
CLAUSULA NONA - D0 PRAZ0 DE EXECUCAO
9.1. A CONTRATADA devera observar o prazo de execucao estabelecido em cada
Cronograma Fisico-Financeiro elaborado com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Urbanismo do Municipio de Pago do Lumiar/MA, devendo iniciar os servigos no prazo
de ate 2 (dois) dias dteis, contado ap6s o recebimento da respectiva Ordem de Servico;
9.1.1. 0 prazo de execucao podera ser excepcionalmente prorrogado, desde que ocorra
motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE, observado
o disposto no art. 57, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/1993.
Secretaria Municipal de Administracao e Financas
Rodovia MA 201, n° 15, Centro Administrativo Tambati, Vila Nazar6, CEP 65.130-000, Paco do Lumiar
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
9.1.2. Caso ocorra uma das hip6teses previstas no art. 57, § 1°, da Lei Federal n°

8.666/1993, a CONTRATADA devera formalizar o pedido de prorrogacao por meio de
Relat6rio T6cnico circunstanciado, acompanhado de novo Cronograma Fisico-Financeiro
adaptado as novas condic6es propostas.
9.1.3. Os pedidos de prorrogagao de prazos serao dirigidos a Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo de Paco do Lumiar ate 5 (cinco) dias consecutivos antes da
data do t6rmino do prazo de execucao.

a

9.1.4. Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que
notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pelo CONTRATANTE, nao
serao considerados como inadimplemento contratual.

CLAUSULA DECIMA -D0 LOCAL DE EXECUCA0 DO
10.1. Os servicos de engenharia serao prestados no Municipio de

do Lumiar/MA.

CLAUSULA 0NZE - DA GARANTIA DE EXECUCA0 DO CONTRAT0
11.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestacao de garantia de
5% (cinco por cento) sobre o valor total dos servicos, observado o prazo de ate 15
(quinze) dias consecutivos, ap6s a assinatura deste Contrato, mediante a opcao por uma
das seguintes modalidades, conforme disposto no art. 56 da Lei Federal no 8.666/1993:
a) caucao em dinheiro;
b) titulos da divida pbblica;

a

c) seguro-garantia; ou

d) fianca bancaria.
11.1.1. 0 prazo para apresentacao da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a
crit6rio do CONTRATANTE.
11.1.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a
aplicagao da multa morat6ria prevista na Clausula Trinta deste Contrato.

11.1.3. 0 atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a
rescisao deste Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme disp6em os incisos I e 11 do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/1993.

11.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger
o periodo de 06 (seis) meses.

Secretaria Municipal de Administracao e Financas
Rodovia MA 201, n° 15, Centro Administrativo Tambati, Vila Nazar6, CEP 65.130-000, Paco do Lumiar
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REFEITURA MUNICIPAL DE PAC0 D0 LUMIAR
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
11.3. A garantia em dinheiro devera ser depositada em banco oficial, em conta especifica
com correcao monetaria a ser informada pela Administracao, em favor do
CONTRATANTE.
11.4. A garantia em Titulos da Divida Ptiblica devera ter sido emitida sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de cust6dia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econ6micos,
conforme definido pelo Minist6rio da Fazenda.

11.5. A garantia na modalidade seguro-garantia devera ser feita mediante entrega da
competente ap61ice emitida por entidade em funcionamento no pals, em nome do
Municipio de Paco do Lumiar/MA, cobrindo o risco de quebra deste Contrato.
11.5.1. 0 seguro-garantia somente sera aceito se

nas alineas do item 11.8, observada a legislacao

todos os e
e8e a mat6ri

s indicados

u

11.6. A garantia na modalidade fianca bancaria devera ser
por urn banco
1ocalizado no Brasil, com clausula de atualizagao financeira, de imprescritibilidade, de
inalienabilidade e de irrevogabilidade.

11.7. 0 nhmero deste Contrato Administrativo devera constar dos instrumentos de

8arantia ou se8uro a serem

uer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.8. A garantia assegur

a) prejuizos advindos do n
demais

b) prejuizos cau
durante a execug

orat6ria

trabalhi
pela CONT
11.9. 0 CONT

pelo garantidor e/ou segurador.

mprimento deste Contrato e do nao adimplemento das

TRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
Contr

unitivas

pela fiscalizacao a CONTRATADA;

fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas
ando couber.

NTE executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege

a mat6ria.
11.10. 0 garantidor devera declarar expressamente que tern plena ciencia dos termos do
Edital da Concorrencia n° 02/2019-CPL/PMHC e das clausulas contratuais.
11.11. 0 garantidor nao 6 parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar

sanc6es a CONTRATADA.

Secretaria Municipal de Administracao e Financas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC0 D0 LUMIAR
PODER EXECUTIV0 MUNICIPAL
11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de

qualquer obrigacao, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposigao no prazo
de ate 5 (cinco) dias dteis, contado do recebimento da respectiva Notiflcagao.
11.13. No caso de alteracao do valor deste Contrato ou prorrogacao de sua vigencia, a

garantia devera ser ajustada a nova situagao ou renovada, seguindo os mesmos parametros
determinados nesta Clausula, observado o prazo de ate 5 (cinco) dias dteis, contado da
data de assinatura do respectivo Termo Aditivo.
11.14. A garantia sera restituida em 30 (trinta) dias, ap6s o cumprimento das obrigag6es
contratuais devidamente atestadas pela Comissao de Fiscalizagao, quando do recebimento
definitivo dos servicos.
11.15. Sera considerada extinta a garantia:

a) com a devolucao da ap6lice, carta fianca ou autorizacao para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao do
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu
todas as clausulas deste Contrato;
b) no prazo de 03 (tres) meses ap6s o t6rmino da vig6ncia deste Contrato, caso a Comissao
de Fiscalizacao nao comunique a ocorrencia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunica

11.16. 0 CONTRATANTE n5o executara a garan

a ocorr6ncia de uma ou mais das

seguintes hip6teses:

a) caso fortuito ou forca maior;

a

b) alteracao, sem pr6via anuencia da seguradora ou do fiador, das obrigag6es contratuais;

c) descumprimento das obrigac6es pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos
praticados pela Administragao;
d) atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administra¢ao.
11.16.1. Cabera ao CONTRATANTE apurar a isenc5o da responsabilidade prevista nas

alineas "c" e "d" do item 13.16, nao sendo a entidade garantidora parte no processo
instaurado pela Administracao.
11.16.2. Nao serao aceitas garantias que incluam outras isenc6es de responsabilidade que
nao as previstas no item 11.16.

CLAUSULA DOZE - D0 RESPONSAVEL TECNIC0
12.1. Os servicos de engenharia deverao ser acompanhados pelo profissional indicado na
Documentac5o de Habilitacao da CONTRATADA, que devera constar na Anotacao de
Secretaria Municipal de Administracao e Financas
Rodovia MA 201, n° 15, Centro Administrativo Tambad, Vila Nazar6, CEP 65.130-000, Paco do Lumiar
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FEITURA MUNICIPAL DE PACO D0 LUMIAR
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Responsabilidade T6cnica - ART registrada no CREA-MA referente aos servicos de
engenharia contratados.
12.2. A CONTRATADA fica obrigada a garantir que este profissional realize pessoal e
diretamente a coordenagao e acompanhamento dos servicos objeto deste Contrato.
12.3. A substituigao do profissional, durante a execucao do Contrato, sera admitida:

a) nos casos excepcionais em que se justifiquem motivo superveniente fora do controle
razoavel da empresa, caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovados e aceitos
pela Administracao;

b) a qualquer tempo, mos casos em que a Administracao julga ue a atuacao, permanencia
ou comportamento do profissional seja prejudicial ao born andamento dos servicos,
o interesse pdblico,
eparticao
inconvenientes ou insatisfat6rios a disciplina

EE

mediante solicitacao por escrito com as necessarias justificativas.

12.4. A CONTRATADA devera apresentar curriculo de outr

rofissional com

qualificac6es equivalentes ou Superiores.

12.5. A CONTRATADA nao de ra reivindicar custos adicionais resultantes ou
incidentes sobre qualquer substituicao do Responsavel T6cnico ou de qualquer outro
membro da Equipe.

E SERVICOS

CLAUSULA TRE
13.1. A CON

obra qualifica
utensilios em qu

qualquer alterac
ou mesmo de ad

star Os servigos de engenharia atrav6s de mao-de-

ateriais, insumos, equipamentos, ferramentas e
tecnologia adequadas, com a observancia aos
ca, prazos, custos e demais indicativos previstos no Projeto
de Precos, no Cronograma Fisico-Financeiro

evera comunicar imediatamente a Comissao de Fiscalizagao
s Relac6es dos Empregados, decorrentes de eventuais substituic6es
sao de novos empregados, considerando a analise dos dados

pertinentes ao pagamento de salarios
previdenciarios.

e recolhimentos dos encargos sociais e

13.3. A Comissao de Fiscalizacao podera solicitar a substituicao de qualquer empregado

cuja atuacao, perinanencia ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfat6rios a execugao dos servigos, fixando o prazo maximo de 24
(vinte e quatro) horas contado do recebimento da Notificacao.

Secretaria Municipal de Administracao e Finan?as
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC0 DO LUMIAR
PODER EXECUTIV0 MUNICIPAL
13.4. A CONTRATADA devera manter urn perfeito sistema de sinalizacao e seguranga
no local de prestacao dos servicos, de acordo com as normas de seguranca do trabalho.
13.5. Caso durante o desenvolvimento dos servigos ocorra atraso na execucao, a

CONTRATADA devera alocar recursos humanos para aumentar a produtividade, sendo
que os custos decorrentes serao de sua exclusiva responsabilidade nao cabendo qualquer
pleito ou reivindicagao para aditivo de valor deste Contrato.

CLAUSULA
QUATORZE
FERRAMENTAS E INSUMOS

a

-

DOS

MATERIAIS,

EQUIPAMENTOS,

imento de todos
14.1. A CONTRATADA assumira a reponsabilidade e o Onus
os servlgos.
os materiais, equipamentos, ferramentas e insumos necessarios a exec
s e insumos
14.2. A conformidade dos materiais de consumo, equipamentos,
utilizados na execucao dos servicos devera ser verificada pela Comissao de Fiscalizacao,
de acordo com o estabelecido no Projeto Basico e neste Contrato, informando as
respectivas quantidades e especificag6es t6cnicas, tais como marca, qualidade e forma de
USO.

14.3. i vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda mao, devendo ser
empregados materiais novos e originais na execucao dos servicos, seguindo
rigorosamente as especificag6es do fabricante no ato de instalacao/montagem ou
operacao/teste.
14.4. Sera de responsabilidade da CONTRATADA o transporte e o manuseio dos
materiais necessarios para a execucao dos servicos, ate a entrega e recebimento definitivo

A

por parte da Comissao de Fiscalizacao.
14.5. A Comissao de Fiscalizacao podera solicitar amostra para analise de material
especifico, quando julgar conveniente, de acordo com o seguinte procedimento previsto
no Projeto Basico.

14.6. A Comissao de Fiscalizacao nao tomara conhecimento de materiais que por ventura
existam no canteiro e que nao tenham sido encaminhados a aprovacao, de acordo com o
procedimento ora estabelecido.

14.6.1. A CONTRATADA devera proceder a remocao destes materiais nao aprovados,
observado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento da Notificacao
emitida pela OBRAS devendo arcar com todos os custos decorrentes da remocao.
14.7. A CONTRATADA devera realizar os ensaios, testes e demais provas de materiais
empregados na execucao dos servigos, observados os m6todos adequados preconizados
nas normas da ABNT, quando houver necessidade e for solicitado pelas OBRAS, sem
Onus para o CONTRATANTE.
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14.8. A CONTRATADA devera realizar controle tecnol6gico de materiais empregados
na execugao dos servigos, respeitando as recomendac6es prescritas na norma brasileira,
quando houver necessidade e for solicitado Comissao de Fiscalizacao, sem Onus para o

CONTRATANTE.
14.9. Os materiais provenientes de demoligao ou desmontagem, reaproveitaveis ou nao,
deverao ser removidos para os locais indicados pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo de Pago do Lumiar/MA, sendo que ao t6rmino dos servicos a
CONTRATADA sera responsavel pela limpeza da area.

CLAUSULA QUINZE -DAS CORRECOES DE SERVICOS

PUGNADOS

15.1. A CONTRATADA devera reparar ou reconstruir os eventuais vicios, defeitos ou
incorrec6es constatadas pela Comissao de Fiscalizapao mos servi
Por Sua
ndig6es
dos na respectiva
conta e risco, no todo ou em parte,conforme Praz

u

Notificacao.
15.2. A indicagao de rejeigao total/

ial dos servi

expressamente indicada

pela Comissao de Fiscalizacao no

SUBSTITUICA0

CLAUSULA DEZESSEIS
IMPUGNADOS
16.1. A CONTRATAD

16.2. A indicaca

insumos
Obras.

MATERIAIS

reparar ou su stituir os materiais, ferramentas,
ts pela Comissao de Fiscalizacao, por sua

equipamentos e insum
conta e riscos,
Notificagao.

DOS

e, confo

prazo e condic6es fixados na respectiva

Vparcial dos materiais, ferramentas, equipamentos e
mente indicada pela Comissao de Fiscalizacao no Diario de

-DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATADA
A, dentre outras obrigac6es definidas no Projeto Basico e neste
Contrato, conforme o caso e no que couber, obriga-se a:
a) prestar os servicos de engenharia necessarios a execucao do objeto, com a
disponibilizacao de mao de obra qualificada, fomecimento dos materiais, insumos,
equipamentos, ferramentas e utensilios em quantidade, qualidade e com tecnologia
adequadas, com a observancia aos crit6rios de qualidade t6cnica, prazos e custos previstos
no Projeto Basico e seus anexos, na Proposta de Pregos e neste Contrato Administrativo;
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b) iniciar a execucao dos servicos mediante a apresentacao da seguinte documentagao
obrigat6ria, observado o prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos ap6s a assinatura
deste Contrato, conforme Clausula Onze deste Contrato:
b.1) Comprovante de prestacao da Garantia de execucao, conforme Clausula Onze deste
Contrato;

b.2) Anotacao de Responsabilidade T6cnica - ART registrada no CREA ou CAU,
referente aos servigos de engenharia contratados, constando como Responsavel T6cnico
o profissional indicado na Proposta de Precos;
b.3) CEI -Matricula da obra no INSS;

a

b.4) Livro Diario de obras;
b.5) 1icencas ambientais necessarias para a execucao dos servicos, quando for o caso, em
cumprimento a legislacao ambiental federal, estadual e municipal vigentes;

c) observar o prazo de execucao dos servigos estabelecido no Cronograma FisicoFinanceiro, devendo iniciar a execucao dos servigos no prazo de 2(dois) dias dteis,
contado do recebimento da respectiva Ordem de Servigo;

d) aceitar, nas mesmas condic6es contratuais, os acr6scimos ou supress6es que se fizerem
necessarios ao quantitativo do objeto contratado, de acordo com o teor do art. 65, § 1°, da
Lei Federal n° 8.666/1993;

e) facilitar a acao da fiscalizacao na inspegao da obra, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;

a

I) apresentar, na primeira medigao dos servigos, c6pias autenticadas em cart6rio ou c6pias
simples acompanhadas dos originais dos seguintes documentos exigidos na Clausula
Doze:

f.1) Relacao dos Empregados, contendo nome completo, cargo ou funcao, hordrio de
servico, RG e CPF;

f.2) Carteira de Trabalho e Previdencia Social -CTPS dos empregados admitidos para a
execucao dos servicos, devidamente assinadas;

f.3) ASOS -Atestados de Sadde Ocupacional dos empregados da CONTRATADA que
prestarao os servicos;

f.4) Ap6lice de Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho,
conforme previsto no art. 70, XXVIII, da Constituicao Federal, regulado pelas Leis
Federal n° 8.212/1991 e n° 8.213/1991.

f.5) PPRA - Programa de Prevencao de Risco Ambientais, quando couber, conforme
disposic6es constantes na NR-9 do MTE;
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f.6) PCMSO - Programa de Controle Medico de Sadde Ocupacional, quando couber,
conforme disposig6es constantes na NR-7 do MTE;

f.7) PCMAT - Programa de Condic6es e Meio Ambiente de Trabalho na Indtistria da
Construgao, quando couber e na hip6tese de mais de 20 trabalhadores, conforme
disposic6es constantes na NR-18 do MTE.
g) fomecer e manter 1 (urn) 1ivro Diario de Obras, onde deverao ser anotadas todas as
ocorrencias diarias decorrentes do andamento dos servigos de engenharia, bern como
especificados detalhadamente os servicos em execugao e registradas outras ocorrencias

julgadas necessarias ao perfeito acompanhamento da execucao dos servicos;
constatadas pela
h) reparar ou reconstruir os eventuais vicios, defeitos ou
todo ou em
Comissao de Fiscalizacao nos servicos executados, por sua conta e risc

U

parte, conforme prazo e condic6es fixados na respectiva
i) reparar ou substituir os materiais, ferramentas, equipamentos e i
impr6prios pela Comissao de Fiscalizacao, por sua conta
conforme prazo e condic6es fixados na respectiva Notific

os considerados
odo ou em parte,

j) comunicar imediatamente a contratante qualquer alteracao no Seu estatuto social, razao
social, CNPJ, dados bancarios, endereco, telefone, fax e outros dados que forem
importantes;
k) comunicar ac
anormalidade que Ve
1) responsabili

imediatamente, qualquer ocorr6ncia ou
interferir na execugao dos servicos;
los servicos contratados, mos termos da legislacao

vigente;

na execucao deste Contrato, durante o periodo de

s empregados que irao prestar os servigos, com a devida
s fung6es profissionais legalmente registradas;
o) identificar seus

dos por meio de crachas, com fotografia recente;

p) fomecer os uniformes e materiais de protecao e seguranca (equipamentos de protecao
individual e coletivo) indispensaveis para a execucao dos servigos, em quantidades
compativeis com o ntimero de pessoas empregadas;
q) manter o pessoal necessario para garantir a execugao dos servigos, nos regimes
contratados, sem interrupgao, seja por motivo de ferias, descanso semanal, 1icengas, falta
ao servigo, demissao e outros analogos, obedecidas as disposic6es da legislacao
trabalhista vigente;
Secretaria Municipal de Administracao e Financas
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r) substituir qualquer empregado cuja atuagao, permanencia ou comportamento sejam
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfat6rios a execucao dos servicos,
observado o prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas ap6s o recebimento da
Notificacao;

s) responder pela supervisao, direcao t6cnica e administrativa e mao-de-obra necessarias
a execucao dos servicos contratados, como tinica e exclusiva empregadora;
t) responsabilizar-se, em relagao aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes
da execugao do servico e por outras correlatas, tais como salarios, seguros de acidentes,
indenizac6es, tributos, vale refeicao, vale transporte, uniformes, crachas e outras que
sem qualquer
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder P

a

solidariedade por parte do CONTRATANTE;
u) responsabilizar-se, em relacao aos seus empregados, por todas as pesas inerentes
ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios
relacionados com o objeto deste Contrato, sem qualquer solidariedade por parte do
CONTRATANTE por eventuais autuac6es administrativas e/ou judiciais, uma vez que a
inadimplencia da CONTRATADA, com referencia as suas obrigac6es, nao se transfere a
Administragao;

v) disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentacao referente ao pagamento dos
tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados como
objeto deste Contrato;
w) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranca, higiene e
medicina do trabalho;

a

x) responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
e de seguranga determinadas pelo CONTRATANTE;
disciplin
y) instruir os seus empregados, quanto a prevengao de acidentes e incendios durante a
execucao dos servicos;
z) assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos
seus empregados, acidentados ou com mal sdbito;
aa) responsabilizar-se por todas as providencias e obrigac6es estabelecidas na legislagao
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrencia da esp6cie, forem vitimas os
seus empregados durante a execucao deste Contrato;

bb) responsabilizar-se por todos os custas, emolumentos, despesas e honorarios de
possiveis Ac6es trabalhistas, civis ou penais, relacionadas a execucao deste Contrato,
originariamente ou vinculada por prevencao, conexao ou continencia;
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cc) comparecer em juizo, na hip6tese de qualquer reclamagao trabalhista intentada contra
a Administracao por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira
condicao de empregadora e substituir a Administracao no processo ate o final do
julgamento, arcando com todas as despesas decorrentes de eventual condenacao;
dd) responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, sob as penas da lei, por

quaisquer danos e ou prejuizos materiais ou pessoais causados direta ou indiretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestacao
dos servicos, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao ou o
acompanhamento pela Comissao de Fiscalizagao;

ambiental e as
observando
a tercei
precauc6es para evitar a ocorr6ncia de danos ao meio ambien
Lei Federal
o disposto na legislacao federal, estadual e municipal em vigor,
ee) responsabilizar-se pela adocao das medidas necessarias

u

n° 9.605, de 13/02/1998;

fry responsabilizar-se perante os 6rgaos e representantes do Poder Ptiblico e terceiros por
eventuais danos ao meio ambiente causados por agao ou omissao sua ou de seus
empregado s, prepostos ou contrata
gg) acatar todas as exigencias
fiscalizacao, prestando todos os e
formuladas;

hh) manter, duran

ONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e irrestrita
recimentos solicitados e atendendo as reclamac6es

ao deste Contrato, em compatibilidade com as
habilitagao e qualificacao exigidas na

obrigac6es ass
1icitacao.

re acesso aos documentos e registros contabeis da empresa
o XX do art. 43 da Portaria Interministerial n° 507 de 24 de

ii) disponibilida

confo

-DAS 0BRIGACOES DO CONTRATANTE
18.1. 0 CONT

TANTE, dentre outras obrigac6es previstas no Projeto Basico e neste

Contrato, obriga-se a:

a) acompanhar e fiscalizar a execucao do objeto deste Contrato por interm6dio da
Comissao de Fiscalizacao;
b) emitir Ordens de Servico;

c) analisar os materiais que serao utilizados nos servicos de engenharia, podendo solicitar
amostras quando se fizerem necessarias;

d) anotar em registro pr6prio as falhas detectadas e comunicar as ocorrencias de quaisquer
fatos que exijam medidas corretivas;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO D0 LUMIAR
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e) notificar a CONTRATADA, conforme o caso, para reparar ou reconstruir os eventuais
vicios, defeitos ou incorrec6es constatadas mos servicos executados, por sua conta e risco,
no todo ou em parte, conforme respectiva Notificacao;

I) notiflcar a CONTRATADA, conforme o caso, para reparar ou substituir os materiais,
ferramentas, equipamentos e insumos considerados impr6prios, por sua conta e risco, no
todo ou em parte, conforme respectiva Notificacao;
g) prestar as informac6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;

a

h) comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrenci

acionada com os servicos

podendo interromper imediatamente sua prestacao, se for o caso;

i) efetuar os pagamentos a CONTRATADA, de acordo com a foma e prazo estabelecidos
neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras^ em vigor;
o deste Contrato,
j) solicitar aplicacao de sanc6es e demais cominac6es legais ou
conforme o caso, na hip6tese de descumprimento das obrigag6es assumidas pela

CONTRATADA.

CLAUSULA DHZENOVE-DA GESTA0 E FISCALIZACA0 D0 CONTRAT0
19.1. Durante a vigencia deste Contrato, a execucao do objeto sera fiscalizada e
acompanhada pela Comissao de Fiscalizacao, formada por no minimo 3 (tres) servidores
do quadro t6cnico da OBRA, sem prejuizo da plena responsabilidade da
CONTRATADA, sendo de sua responsabilidade, dentre outras atribuic6es:

r\

a) exigir fiel cumprimento deste Contrato e seus eventuais aditivos;
b) solicitar o assessoramento t6cnico, caso necessario;

c) verificar e atestar as medic6es e encaminha-las para aprovacao da OBRAS, por meio
do Gestor do Contrato;
d) zelar pela fiel execucao do objeto e pleno atendimento as especificac6es explicitas ou
implicitas;

e) controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos servicos executados,
rejeitando aqueles julgados nao satisfat6rios;

I) assistir a CONTRATADA na escolha dos m6todos executivos mais adequados;

g) exigir da CONTRATADA a modificacao de t6cnicas inadequadas, para melhor
qualidade na execugao do objeto licitado;
h) dirimir as eventuais omiss6es e discrepancias dos desenhos e especificac6es;
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i) verificar a adequabilidade dos recursos empregados pela CONTRATADA, exigindo a
melhoria dos servigos dentro dos prazos previstos;
j) anotar em expediente pr6prio as irregularidades encontradas, as providencias que
determinou os incidentes verificados e o resultado dessas medidas;
k) estabelecer diretrizes, dar e receber informag6es sobre a execucao deste Contrato;

I) determinar a paralisacao da execugao deste Contrato quando, objetivamente, constatada
uma irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidao;
in) emitir atestados ou certid6es de avaliacao dos servicos pre{

das obras executadas

ou daquilo que for produzido pela CONTRATADA;
I

U

n) conhecer detalhadamente este Contrato e as clausulas nele
o) 1evar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassa
de correcao;

s suas possibilidades

p) indicar a OBRAS que efetue glosas de medicao por servi¢o/obras mal executados ou
nao executados e sugerir a aplicacao de penalidades a CONTRATADA em face do
inadimplemento das obrigac6e
q) confirmar a medigao dos servi
Fisico-Financeiro pertin
29.2. A Comissao d

adotando as pr
conforme o di
19.2.1.

19.3. A (

controle
servicos.

Os

ac

efetivamente realizados, conforme Cronograma
tado.
objeto c
over o registro das ocorrencias verificadas,
1 cumprimento das clausulas contratuais,
20, da Lei Federal n° 8.666/1993.

uc6es e demais comunicac6es deverao ser
Diario de Obras, nas Atas das Reuni6es e/ou em
urante a execucao deste Contrato.

lizacao nao tera nenhum poder de mando, de ger6ncia ou de
os designados pela CONTRATADA para a execucao dos

19.4. As medic6es serao formalizadas por meio de `Boletins de Medicao' contendo, no
minimo, planilha com a relagao de servigos efetivamente executados, quantidades,
unidades, precos unitarios, valor total da medicao, e registros fotograficos.
19.5. As instrug6es e demais comunicac6es da Comissao de Fiscalizacao, serao expedidas

por escrito e deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem Onus para o
CONTRATANTE.
19.6. A fiscalizacao sera exercida no interesse da Administracao, e nao exclui nem reduz
a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
Secretaria Municipal de Administracao e Financas
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irregularidades, e, na sua ocorrencia, nao implica corresponsabilidade do Poder Pdblico
ou de seus agentes e/ou prepostos, em conformidade com o art. 70 da Lei Federal n°
8.666/1993.

CLAUSULA VINTE-DO RECEBIMENT0 PROVISORI0 I DEFINITIVO
20.1. 0 CONTRATANTE, por interm6dio da Comissao de Fiscalizagao designada pela
autoridade competente, efetuara o recebimento dos servicos objeto deste Contrato,
observando os seguintes procedimentos:
I. Recebimento Provis6rio: os servicos serao recebidos provisoriamente, mediante
acordo com as
verificacao concomitante quanto a conformidade e qualidade,
especificac6es constantes neste Projeto Basico e na Proposta de Preco a empresa, bern

como atendimento das obrigac6es estipuladas no Contrato;

ivamente ap6s a
11. Recebimento Definitivo: Os servigos serao recebidos de
verificacao pela Comissao de Fiscalizacao e consequente aceitacao, mediante "ateste?' dos
servicos.

20.2. 0 Recebimento Definitivo sera realizado pela Comissao de Fiscalizagao em ate 02
(dois) dias titeis ap6s o recebimento provis6rio dos servigos.

20.3. Qualquer erro ou omissao na execugao dos servicos obrigara a CONTRATADA a
refazer, as suas expensas, por sua conta e riscos, no todo ou em parte, os servicos
impugnados, observado o prazo a ser estabelecido na respectiva Notificacao.
20.4. 0 Recebimento Definitivo 6 condicao indispensavel para o pagamento dos servicos
pertinentes a dltima medicao.
20.5. 0 recebimento, provis6rio ou definitivo, nao exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e seguranca dos servicos e dos materiais empregados,
durante o prazo de garantia previsto na Clausula Vinte e Quatro.

CLAUSULA VINTE
SERVICOS/OBRA

E

UM

-

DO

PRAZ0

DE

GARANTIA

DOS

21.1. A garantia dos servicos/obra sera de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento
definitivo, conforme previsto no art. 73, § 20, da Lei Federal n° 8.666/1993 c/c art. 618
do C6digo Civil Brasileiro.

21.1.1. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA respondera pela qualidade e
seguranca dos servigos/obra, devendo efetuar a reparacao de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfeig6es que se apresentem nesse periodo, independentemente de

qualquer pagamento do CONTRATANTE.
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CLAUSULA VINTE E D0IS -D0 PAGAMENTO
22.1. 0 pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir
da data de assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo dos servicos, desde

que nao haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante apresentacao
de Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos seguintes documentos:
I. Ordens de Servico emitidas no mss anterior;
11. Relat6rio de servigos executados, contendo Planilha co
e precos, respectivos periodos de execucao e valor total

indicacao das quantidades

Ill. Certid6es e documentos de comprovagao de regularidade fiscal

a) Certidao Negativa de D6bitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, referente as contribuic6es previdenciarias e as de terceiros;
b) Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econ6mica Federal;
c) Certid6es Negativa de D6bi
Fazenda Estadual;

Fiscais e de Inscric

na Divida Ativa, emitidas pela

d) Certid6es Negativa d
Fazenda Munit

e) Certidao Ne
A de que esta cumprindo integralmente todas as
enciarias decorrentes deste Contrato, de acordo com o

f) Declaragao
obrigag6es traba
art. 71 da

execucao do obje

eral n° 8.666/1993 ;

cia Social (GPS), com a autenticacao mecanica ou
ante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido
ealizado pela internet, relativa aos empregados envolvidos na
este Contrato, referente ao mss anterior ao do pagamento;

h) C6pia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com a autenticacao mecanica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido
quando o recolhimento for realizado pela internet, relativa aos empregados envolvidos na
execugao do objeto deste Contrato, referente ao mss anterior ao do pagamento;

i) comprovante de recolhimento do PIS e do ISS, quando for o caso, observado o prazo
de ate 20 (vinte) dias consecutivos ap6s o recolhimento destes encargos.
22.2. A solicitacao de primeira medicao dos servicos, devera tamb6m ser instruida com
os seguintes documentos pertinentes as obrigac6es trabalhistas:
Secretaria Municipal de Administracao e Financas
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a) Relacao dos Empregados, contendo nome completo, cargo ou funcao, horario de
servico, RG e CPF;

b) Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS dos empregados admitidos para a
execucao dos servicos, devidamente assinadas;

c) ASOS - Atestados de Satide Ocupacional dos empregados da CONTRATADA que
prestarao os servigos;

d) Ap61ice de Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho,
conforme previsto no art. 70, XXVIII, da Constituicao Federal, regulado pelas Leis
Federal n° 8.212/1991 e n° 8.213/1991.

a

e) PPRA -Programa de prevencao de Risco A

ntais,

couber, conforme

disposig6es constantes na NR-9 do MTE;

I) PCMSO - Programa de Controle Medico de Sadde
conforme disposic6es constantes na NR-7 do MTE;

quando couber,

g) PCMAT - Programa de Condig6es e Meio Ambiente de Trabalho na Indhstria da
Construcao, quando couber e na hip6tese de mais de 20 trabalhadores, conforme
disposig6es constantes na NR-18 do MTE.

22.3. 0 pagamento sera efetuado em moeda corrente nacional, observado o prazo de ate
30 (trinta) dias consecutivos, contado da data do ateste da Nota Fiscal/Fatura efetuado
pela Comissao de Fiscalizacao.

22.4. A nota fiscal/fatura sera conferida e atestada pela Comissao de Fiscalizacao, que
tamb6m devera conferir toda a documentagao constante no item 22.1 e 22.2.

a

22.5. Em caso de equivoco na Nota Fiscal, aus6ncia, validade expirada ou qualquer outra
irregularidade identificada mos documentos indicados mos itens 22.1 e 22.2, a Comissao
de Fiscalizacao ira notificar a CONTRATADA para apresentagao de novo documento.
Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a reapresentacao do documento,
nao acarretando qualquer Onus para o CONTRATANTE.

22.6. 0 pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, diretamente na Conta
Corrente indicada pela CONTRATADA.

22.7. 0 CONTRATANTE se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da
atestagao, os servicos nao tiverem sido prestados de acordo com as especificag6es
estabelecidas e aceitas.

22.8. 0 CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar
correspondentes a multas ou indenizag6es devidas pela CONTRATADA.

os

valores
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22.9. Caso o pagamento seja efetuado em data al6m do prazo estabelecido e desde que
nao tenha sido ocasionado direta ou indiretamente pela CONTRATADA, e esta tenha
cumprido integralmente as obrigac6es contratuais, o CONTRATANTE fica sujeita ao

pagamento do valor devido atualizado, ate a data de sua liquidacao, observada a correcao
monetaria.

CLAUSULA VINTE E TRES -DAS ALTERAC6HS
23.1. Este contrato pode ser alterado mos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n°

8.666/1993, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentacao das
devidas justificativas.

u

CLAUSULA VINTE E QUATRO - D0 REAJ
24.1. Os pregos contratuais, em Reais, poderao ser reajustados pelos indices utilizados

pelo DNIT, para o setor Rodoviario, apurados e fomecidos pela Fundacao Gethlio Vargas,
Osta que devera ser o mesmo do
ap6s decorrido 01(urn) ano do me base da
RT. 30
da Lei n° 10.192, de
termos
OS
orgamento preestabelecido no edita
14/02/01, sendo o indice inicial (Io) referente ao mss do Orcamento da SEMMAV/DNIT
(SETEMBRO/2019).

Os reajustes dos precos

ais ser

alculados pela seguinte formula:

u
24.2. A aplicacao do reajuste se fara a partir do 13° mss ap6s a data-limite da apresentacao
da proposta de precos, sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicacao da
formula acima) se mantera fixo por 12 meses, e assim sucessivamente a cada 12 meses.

24.3. A data base de referencia da Proposta de Preeos sera a data de apresentacao da
Proposta de Precos, e os possiveis reajustes, calculados a partir desta.
24.4. Os reajustes deverao ser precedidos de solicitacao da CONTRATADA.
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24.5. Caso a CONTRATADA nao requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o
Contrato sem pleitea-lo, ocorrera a preclusao do direito.
24.6. Para itens de contratos que necessitem ser reajustados por mais de urn indice, as

parcelas que comp6em esses items deverao ser desmembradas passando cada parcela a ser
corrigida pelo seu respectivo indice. Aplica-se a Instrucao de Servico DG/DNIT N o
02/2002 de 09/09/2002.
24.7. Nao se admitira, nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e Onus
semelhantes.

24.8.

®

No

caso

de

atraso

ou nao

divulgacao

do

indice

de

CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia cal
variacao conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo

reajustamento,

o

pela hltima
ivulgado o

indice definitivo.

24.9. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituica
que vier a ser
determinado pela legislacao entao em vigor.
24.10. Na ausencia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

em6ria de calculo referente ao
24.11. Fica a CONTRATADA obrigada a aprese
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
24.12. 0 reajuste tera seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisicao do
direito da CONTRATADA, nos termos desta Clausula.

a

24.13 . 0 reajuste podera ser formalizado por meio de Apostilamento ao presente Contrato
vigente.

CLAUSULA VINTE
FINANCEIRO

E

CINCO

- D0

REEQUILfBRIO

ECONOMICO-

25.1. Os precos unitarios e o saldo deste Contrato poderao ser revistos para assegurar o

equilibrio econ6mico financeiro, considerando a relacao de equivalencia formada pelo
conjunto dos encargos impostos pela Administragao e pela remuneracao proposta pela
CONTRATADA, a teor do disposto no art. 37, XXI, da Constituicao Federal.
25 .1.1. 0 pedido de Revisao podera ser formalizado a qualquer momento durante o prazo
de vigencia deste Contrato.
25.2. A revisao tern por finalidade restabelecer a relagao que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicao da Administragao para
a justa remuneracao dos servigos, objetivando a manutencao do equilibrio econ6micoSecretaria Municipal de Administracao e Financas
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financeiro inicial deste Contrato, nas seguintes hip6teses previstas no art. 65, inciso 11,
alinea "d", da Lei Federal n° 8.666/1993:

a) sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, por6m de consequ6ncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado;

b) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econ6mica
extraordinaria e extracontratual.
25.3. A CONTRATADA devera encaminhar a Comissao de Fiscalizacao o pedido de
Revisao com as devidas justificativas, acompanhado de documentacao que comprove a
lanilha Orcamentaria
ocorrencia de uma das hip6teses indicadas no item anterior e d
ste Contrato.
que demonstre a defasagem de pregos ensejadora do desequilibri

25.4. A Administracao devera examinar a situacao originaria, a 6poca da apresentacao da
Proposta de Precos, e a situagao posterior constante no pedido da CONTRATADA,

u

podendo solicitar documentos adicionais.

25.5. 0 CONTRATANTE recusara o pedido de Revisao diante das seguintes situac6es:
a) ausencia de elevacao dos encargos;

u
rescisao e aplicagao das sanc6es administrativas cabiveis.

CLAUSULA VINTE E SETE - DAS OBRIGACOES TRABALHISTA, SOCIAL,
PREVIDENCIARIA E FISCAL
27.1. A utilizacao temporaria ou nao de pessoal que se tomar necessaria para a execucao
do objeto deste Contrato, nao configurara vinculo empregaticio de qualquer natureza,
nem gerara qualquer tipo de obrigagao trabalhista, social, previdenciaria ou fiscal para o

CONTRATANTE.
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27.1.1. A inadimplencia da CONTRATADA, com referencia aos encargos trabalhistas,
social, previdenciarios, fiscais e comerciais, estabelecidos neste Contrato, nao transfere
ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
do Contrato ou restringir a regularizacao e a execucao dos servicos de engenharia.

CLAUSULA VINTE E OITO -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
28.1. No caso de inexecucao, total ou parcial, dos servicos contratados, o
CONTRATANTE podera, garantida a ampla defesa e o contradit6rio, aplicar as sanc6es
administrativas previstas na Lei Federal n° 8.666/1993.

28.2. 0 atraso injustificado na entrega da garantia, na reposicao
ou parcialmente ou na apresentacao da garantia ajustada as a
prazo, obrigag6es estabelecidas na Clausul Treze deste
CONTRATADA a aplicacao de multa morat6I diaria de 0,06% (seis cent6simos por
cento), incidente sobre o valor total do Contrato, ate o 1imite de 2% (dois por cento).
28.3. 0 atraso injustificado na entrega de documentos exigidos na Clausula Onze deste
Contrato sujeitara a CONTRATADA a aplicacao de multa morat6ria diaria de 0,06%
(seis cent6simos por cento), incidente sobre o valor total do Contrato, ate o 1imite de 2%
(dois por cento).

28.4. 0 atraso injustiflcado no inicio da execug5o dos servicos de engenharia,
considerando o prazo de ate 2 (dois) dias titeis contado do recebimento da respectiva
Ordem de Servico, sujeitara a CONTRATADA a aplicacao de multa morat6ria diaria de
0,06% (seis cent6simos por cento), incidente sobre o valor total do Contrato, ate o limite
de 2% (dois por cento).

ft

28.5. 0 atraso injustificado na conclusao dos servigos de engenharia, considerando o

prazo previsto no Cronograma de Execucao vinculado a respectiva Ordem de Servico,
sujeitara a CONTRATADA a aplicacao de multa morat6ria diaria de 0,06% (seis
cent6simos por cento), incidente sobre o valor total do Contrato, ate o limite de 2% (dois
por cento).

28.6 A16m das multas aludidas nos items anteriores, o CONTRATANTE podera aplicar
as seguintes sanc6es a CONTRATADA, garantida a pr6via e ampla defesa, nas hip6teses
de inexecucao total ou parcial deste Contrato, com descumprimento total ou parcial das
responsabilidades assumidas, sobretudo quanto as obrigac6es e encargos previdenciarios,
sociais e trabalhistas, podendo culminar em rescisao contratual:
a) advert6ncia;

b) multa compensat6ria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
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c) suspensao temporaria de participar em licitacao e impedimento de contratar com a
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Ptiblica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a
reabilitagao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade.
28.7. As sanc6es previstas nas alineas `a', `c' e `d' poderao ser aplicadas conjuntamente

com a prevista na alinea `b'.
28.8. 0 nao recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuig6es sociais

previdenciarias, bern como o nao pagamento do salario, do vale-transporte e do auxilio
alimentacao, serao consideradas faltas graves, compreendid omo falha na execucao
aplicacao de sancao
deste Contrato, que podera dar ensejo a sua rescisao, sem

EE

pecuniaria e da declaragao de inid6neo.

CONTRATADA
28.8.1. 0 CONTRATANTE podera conceder urn prazo para qu
regularize suas obrigac6es trabalhistas ou suas condic6es de habilitagao, sob pena de
rescisao contratual, quando nao identificar rna-fe ou a incapacidade da empresa de corrigir
a situacao.

28.9. Cabera a Comissao de Fiscalizacao propor a aplicacao das penalidades previstas,
apresentando provas que justifiquem a proposigao.
mediante relat6rio circu
28.10. As multas devera

olhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos
in conta bancaria a ser informada pela Administracao.

descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente
judicialmente.

reiterado das disposic6es acima e a manutencao da
irregular perante as obrigac6es fiscais, trabalhistas e
o contratual, sem prejuizo da aplicacao das penalidades

28.13. Caso sej

provado que a SUBCONTRATADA deixou de hourar com seus
ais em decorrencia de impericia, negligencia, rna gestao ou em
compromissos con
razao de outra pratica danosa punida pela legislacao aplicada a mat6ria, a empresa sera
declarada inid6nea e impedida de participar diretamente ou como subcontratada de outros
certames licitat6rios no ambito da Administracao, nos termos da lei independente das
demais sanc6es civis e criminais que se fizerem requeridas.

CLAUSULA VINTE E NOVE-DA RESCISAO
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29.1. 0 presente Contrato podera ser rescindido nas hip6teses previstas no art. 79 da Lei
Federal n° 8.666/1993, com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem

prejuizo da aplicacao das sanc6es previstas na Clausula anterior.

29.2. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contradit6rio e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrucao
inicial, a CONTRATADA tera o prazo de 5 (cinco) dias titeis para se manifestar e

produzir provas, sem prejuizo da possibilidade
motivadamente, providencias acauteladoras.

do

CONTRATANTE

adotar,

29.3 . A inexecugao total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto

a

mos artigos 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.

29.4. A rescisao deste Contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administracao;
b) amigivel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacao, desde

que haja conveniencia para o CONTRATANTE;
c) judicialmente, nos termos da legislacao.

29.5. Quando a rescisao ocorrer sem que haja culpa d
caso, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente
tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela exec

ONTRATADA, conforme o
irovados que houver sofrido,

do presente Contrato ate a data

da rescisao.

CLAUSULA TRINTA - DAS COMUNICAC6ES

ft

:eo;:£sQ::I:::::sos::an£:::a:s::1:tr:, a:::Taenst: rpers:teo£::I:esot: co:?rt:at£'e:: pdreodr::i::r::eit::
comprove a sua efetivagao, nao sendo consideradas comunicac6es verbais.

CLAUSULA TRINTA E UM -DA PUBLICACAO
31.1. 0 resumo deste Contrato, assim como os respectivos aditamentos, sera publicado

pelo CONTRATANTE na imprensa oficial, conforme disp6e o art. 61, paragrafo dnico,
da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLAUSULA TRINTA E DOIS -D0 FORO
32.1. Fica eleito o Foro da Justica Estadual, da Comarca de Pago do Lumiar, Estado do
Maranhao, para dirimir toda e qualquer questao que derivar deste Contrato com exclusao
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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Nada mais havendo a tratar, as partes assinam o presente Contrato, na presenea das
testemunhas abaixo declinadas, em 03 (tres) vias de igual teor, obrigando-se por si e
sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dao por born, firme e valioso.

Paco do Lumiar/MA,

FLAVIA VIRGINIA PEREIRA
NOLASC0

de

de 2020.

TRANSPAMACONST.CIVIL M

Secretaria Municipal de Administracao e
Finan¢as

PL. PAVIMEN.
GRICOLA LTDA

Representante Legal

®

Testemunhas:

CPF n.O

CPF n.

u
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DESPACHO
Ao llustrrssimo Senhor
ADOLFO SILVA FONSECA

Procurador Geral do Municrpio de Pa?o do Lumiar/MA.

Assunto: Solicitacao de parecer juri'dico para exame e aprovacao dos autos do

f+

processo administrativo n° 2485/2o2o.

Senhor Procurador,

Cumprimentando-o cordialmente e, em conformidade com art. 38, paragrafo l]nico,
da Lei n° 8.666/93 a alterac6es posteriores, sirvo-me do presente instrumento para
encaminhar a Vossa Senhoria os autos do processo administrativo n°. 2485/2020,
para analise acerca da LEGALIDADE, EXAME e APROVACAO dos atos do processo

em epfgrafe, tendo por objeto Contrata?ao de empresa de engenharia com
especialidade em Servi?os de Manuten?ao de Logradouros Pdblicos, Pavimentaeao,
Drenagem Superficial e Profunda no Munici'pio de Pa?o do Lumiar/MA..

Com efeito, nos termos da legislacao federal, o exame previo e a aprovaeao dos
autos do processo administrativo devera estar contida em parecer obrigat6rio, a ser
elaborado pela assessoria juri'dica da Administra?ao, a qual, no ambito da Prefeitura
de Pa?o do Lumiar/ MA, 6 exercida pela Procuradoria Geral do Municfpio. A

competencia para elabora?ao de pareceres jurl'dicos tambem esta fundamentada no
artigo 12, incisos 11 e X, da Lei Municipal n°. 481/2013, que reflete a relevancia desse

elemento para a legalidade dos procedimentos administrativos.

Destaco o entendimento exarado no Ac6rdao n°. 3745/2017, julgado pela Segunda
Camara do Tribunal de Contas da Uniao -TCU, a qual determinou que o parecerista
jurl'dico pode ser responsabilizado solidariamente com os gestores por
irregularidades ou prejufzos ao erario, nos casos de erro grosseiro ou atuaeao
culposa, quando seu parecer for obrigat6rio ou mesmo opinativo.

Outrossim, ap6s providencias das medidas cabi'veis, retornar os autos do processo a
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este setor para seguimento do feito.

Respeitosamente,
Paeo do Lumiar-MA, 28 de Abril de 2020.

A

FLAVIA

RGINIA PEREIR

NOLASCO

Secretaria Municipal de Administra?ao e Finan?as
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