MUNICIPI0 DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
•=Oina rrc
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TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Sex.vid.Lh€

VOLUME 11

Ao(s) 01 (urn) dia(s) do mss de julho de 2020, procedemos a
abertura deste volume n911 do processo n9 3237/2020, que se inicia com a folha ng 326,

para constar, eu, Cleiciane dos Santos Costa, Chefe de Divisao de Protocolo subscrevo e
assino.

Paco do Lumiar-MA, 01 de julho de 2020.

CL
f/1,i,
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Chefe de Divisao de Protocolo

a

Prefeitura Municipal de Pa¢o do Lumiar
CNPJ n° 06.003.636/0001-73
Rodovia MA 201, Centro Administrativo Tambad, n° 15, Vila Nazar6, Cep 65.130-000, Pa¢o do
Lumiar, Maranhao
Home Page: www.pacodolumiar.rna.gov.br

MUNICIPI0 DE PAC0 D0 LUMIAR MA
PODER EXECUTIV0
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA0 E FINANCAS
tut,.,,32_i

DESPACH0 ADMINISTRATIV0

i,

323

A Sua Senhoria, o Senhor

JOSH DE DEUS LIMA DUTRA JUNIOR
Chefe do Setor de Gestao de Contratos.
Pago do Lumiar - MA.
Nesta.

Assunto: Encaminhamento dos autos para elaboracao de minuta de instrumento contratual
relativo a adesao a Ata de Registro de Precos n° 009/2019 - CSL / SINFRA, oriunda da
Concorr6ncia n° 049/2018, Processo n° 266896/2018-CSL, gerenciada pela Secretaria de
Infraestrutura do Estado do Maranhao.
Prezado Senhor,

Pelo presente instrumento, encaminho os autos do processo administrativo n° 2484/2020

para adogao das provid6ncias de Vossa Senhoria com o intuito de elaborar minuta de instrumento
contratual, relativo a adesao da Ata de Registro de Pregos n° 009/2019 -CSL / SINFRA, oriunda
da Concorrencia n° 049/2018, Processo n° 266896/2018-CSL, gerenciada pela Secretaria de
Infraestrutura do Estado do Maranhao, com o intuito de realizar a Contratagao de Empresa
Especializada para prestagao dos servigos de Terraplanagem, Pavimentagao Asfaltica,
Recapeamento e Drenagem em Vias do Municfpio de Pago do Lumiar, de interesse da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo do Municipio de Pago do Lumiar/MA.
Sem mais para o momento, colocamo-nos ao seu dispor para quaisquer esclarecimentos.
Pago do Lumiar/MA, 01 dejulho de 2020.
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ESTADO DO MARANHAO
MUNIcipIO DE PACO DO LUMIAR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULACAO GOVERNAMENTAL

TERMO DE JUNTADA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3237/2020

Certifico que, nessa data, procedo a juntada de minuta de contrato
e documentos de regularidade fiscal e trabalhista da empresa beneficiaria do

te

objeto requerido no processo em epigrafe, juntados para analise.

Pago do Lumiar/MA, 01 de julho de 2020.

A JUNIOR

tor de Gestao de C ntratos

rty

Secretaria Municipal de Planejamento e Articulagao Governamental -SEMPLAN
Rodovia MA 201, n° 15, Centro Administrativo Tambau, Pago do Lumiar/MA
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ATA DA CONTINUACAO DA SESSA0 P0BLICA DA TOMADA DE

PORTARIA N9 2136 DE 03 de DEZEMBRO de 2019.

PRECOS N. 007/2019.
Disp6e sobre a DESIGNACA0 de GESTOR DOS CONTRATOS e d5 outras
ATA DA CONTINUACAO DA SESSAO P0BLICA DE LICITACAO NA

providencias.

MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N® 007/2019.

A PrefeitA Municipal de Pa¢o do Lumiar, Estado do Maranh5o, no uso

As 09:00hs (nove horas) do dia 04 (quatro) de dezembro de 2019

de suas atribui¢6es constitucionais e,

(dois mil e dezenove), na sala de reuni5o da Prefeitura Municipal de

CONSIDERAND0 que cabe a Administra¢ao, nos termos do Art. 58,

Paco do Lumiar, situada na Rodovia MA 201, Centro Administrativo

inciso Ill c/c 67, ambos da Lei Federal 8.666/93, acompanhar e

Tambatl, n° 15, Vila Nazar6, Cep 65.130-000, Paco do Lumiar (MA),

reuniram-se o Sr. Antonio Maciel Pires Borges, presidente da CPL, Sra.

fiscalizar a

execu¢ao dos contratos celebrados atraves de

urn

Raiza Lima Moreira e Sr. Tassio Vjnicius Silva Marinho, membros da

comissao, designados conforme portaria n9 833/2019, de 02 de

representante da Administrac5o; e

agosto de 2019, constante nos autos deste processo, para realizarem
.CONSIDENRANDO que os 6rgaos pdblicos deverem manter fiscal

ormalmente

designado

durante

toda

vigencia

dos

contratos

os procedimentos inerentes a licitacao na modalidade TOMADA DE

PRECOS n9 007/2019, que tern por objeto contrata¢ao de empresa
especializada para execucao das obras de recapeamento asfaltico no

celebrados pela entidade.

municipio
RESOLVE:

Art.19

de

Paco

do

Lumiar-MA

(Contrato

de

repasse

n9

844742/2017/CAIXA), de interesse da Secretaria de lnfraestrutura e

Designar o servidor JOSE

DE DEUS LIMA DUTRA JUNIOR,

Urbanismo. 0 aviso contendo o resumo do edital foi afixado no
quadro de avisos localizado no predio desta Prefeitura Municipal,

matricula n° 67006398-1, para exercer a funcao de GESTOR DE

TODOS CONTRATOS em vigor e os que vierem a ser celebrados por

publicado no Diario Oficial da Uniao-DOU, Di5rio Oficial do Estado-

DOE, Diario Oficial do Municipio -DOM, divulgado no jornal 0 Estado

do

este ente federativo, ate o termino de cada contrata¢ao.
Art.29 - Esta portaria entrara em vigor na data de sua assinatura,

retroagindo seus efeitos a data de 03 de Setembro de 2019,

Maranhao

e

no

sitio

oficial

do

poder

executivo

(www.pacodolumiar.rna.gov.br), sendo devidamente publicado em
conformidade com a legislacao vigente, conforme documentos

comprobat6rios constantes nos autos deste processo. Adquiriu o
edital deste certame a empresa devidamente identificada no '`Termo

revogando-se as disposic6es em contrario.

de Recebimento do Edital", constante nos autos do processo. Vencido

Publique-se, registre-se e cumprA-se.

o hor5rio previsto para a abertura da sessao, e verificada a presenca

do presidente da CPL e de todos os membros, o presidente da CPL
GABINETE

DA

PREFEITA

DE

PACO

DO

LUMIAR,

ESTADO

D0

MARANHAO, AOS TREZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DO AN0 DE

deu inieio a sessao, esclarecendo aos presentes a sistem5tica desta
modalidade e seus aspectos legais. 0 presidente da CPL solicitou a

todos os presentes que permanecessem ate o termino deste certame

2019.

para assinarem a ata, para fins de comprovacao desta sessao pdblica.
MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO

Prefeita Municipal em Exercicio

Nesta sessao, compareceu apenas a empresa: ARNO ENGENHARIA E
CONSTRUCAO

LTDA

-

EPP

(CNPJ

n°

23.533.344/0001-61),

devidamente '`Credenciada" pelo representante legal Sr. Waldec
Araujo Nogueira Filho portador do CPF n9 437.416.818-49. Ap6s

analise da documenta¢ao de habilita¢5o apresentada pela empresa
licitante participante, em observancia aos crit6rios de estabelecidos

em edital, a Comissao Permanente de Licitacao, no uso de suas
atribuic6es

legais,

deliberou:

a)

lnabilitar

a

empresa

ARNO

ENGENHARIA E CONSTRUcto LTDA, em conformidade com o item

12.1.2.1.3 do edital, pelos motivos a seguir expostos: nao apresentou

a

documentacao

necessaria

para

comprova¢ao

da

qualifica¢ao

tecnica, exigida pelo item 7.2.3.3.1. '`Atestado(s) ou declara¢ao(6es)

de

capacidade

t6cnica-operacional,

expedido(s)

por

pessoa(s)

juridica(s) de direito pdblico ou privado, devidamente registrado(s) no
CREA, acompanhado(s) da respectiva Certidao de Acervo T6cnico

(CAT), em nome da empresa licitante (pessoa Jurfdica), comprovando

que a mesma executou servicos de recapeamento asfaltico''. 0
presidente da CPL, em prosseguimento, indagou da empresa licitante

presente se desejava interpor recurso contra a fase de habilita¢ao ou
inabilita¢5o de empresa licitante, previsto no item 13.1.1.1 do edital.

0 representante legal da empresa presente respondeu
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MINUTA D0 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ......... /2020/ARP/09/2019/CSL
PROC. 3237/2020, RELATIV0 A ADESA0 A ATA DE REGISTR0 DE PRECOS
N° 09/2019/CSL/SINFRA/MA, ORIUNDA DA CONCORRENCIA N° 049/2018 CSL/SINFRA.

A

CONTRAT0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE
TERRAPLANAGEM,
PAVIMENTACA0
ASFALTICA, RECAPEAMENT0 E DRENAGHM
EM VIAS D0 MUNIcfpIO DE PACO DO
LUMIAR-MA, QUE ENTRE SI FAZEM A
SECRETARIA
DE
ADMINISTRACAO
E
FINANCAS (ORDENADORA DE DESPESAS DA
SEMIU)

E

A

EMPRESA

........ » ............................,

MEDIANTE AS CLAUSULAS H CONDIC6ES
DORAVANTH ESTABELHCIDAS.

0 MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR, pessoa juridica de direito pdblico intemo,
inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 06.003.636/0001-73, atraves da SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, 6rgao da administragao direta,
com sede na Rodovia MA 201, rf 15, Centro Administrativo Tambat, Vila Nazare, Pago
do Lumiar/MA, neste ato represenfada pela Secretaria Municipal, Sra. FLAVIA
VIRGINIA PEREIRA NOLASCO, designada pela Portaria n°.1299 de 16 de setembro
de 2019, publicada no DOM de 16 de setembro 2019, inscrita no CPF n° 697.317.213-04,

Ft

e do outro lado a empresa XXXXXXREXX, pessoa juridica de direito privado, inscrita
no CNPJ (MF) sob o n° XXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXX na cidade de
XXXXXXXX, nests ato representada na forma de seu XXXXXXXXXX, brasileiro,
estado civil, profissao, Portador da Identidade n° XXXXXX, e CPF n° XXXXXXX,
residente e domiciliado na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, tern, entre si, ajustado o presente CONTRATO,
originado atrav5s do Processo Administrativo n°. 3237/2020, relativo a Adesao a Ata de
Registro de Pregos n° 009/2019 - SINFRA, decorrente da licitagao na modalidade
Concorrencia n° 049/2018 -CSL/SINFRA, Processo Administrativo n° 266896/2018SINFRA, na forma presencial, Tipo Menor Prego, sob Regime de Execugao de
Empreitada Por Prego Unitdrio, submetendo as partes, aos preceitos legais instituidos pela
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho 1993 e suas alterag6es, mediante as seguintes
clausulas e condig6es:

CLAUSULA PRIMHIRA -DO OBJHTO:
0 presente contrato tern por objeto a Contratagao de Empresa de engenharia para
execugao dos servigos de TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACA0 ASFALTICA,

RECAPEAMENTO E DRENAGEM EM VIAS D0 MUNIcipIO DE PACO D0
Secretaria Municipal de Administracao e Finangas
Rodovia MA 201, n° 15, Centro Administrativo Tambad, Vila Nazare, Pago do Lumiar/MA
Home page : www. pacodolum jar.in__a]gQ__¥__t__b|
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ESTADO DO MARANHAO
MUNIcfpIO DE PAC0 D0 LUMIAR
LUMIAR-MA, em conformidade com o projeto basico, especificag6es e normas t6cnicas
que integram este ato convocat6rio e a proposta da vencedora que fazem parte deste
instrumento, independentemente de transcrigao em estrita conformidade com as normas
da ABNT e as definidas neste Contrato.

PARAGRAF0 bNICO - Os servigos serao realizados em rigorosa observancia aos
Projetos e seus detalhes, bern como estrita obediencia as prescrig6es e exigencias contidas
no Projeto Basico e as normas vigentes que a eles se aplicarem.

CLAUSULA SHGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO
A execugao do objeto do presente Contrato sera na forma preseneial do tipo MENOR
PRECO, sob o regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, com medigao por
resultados, em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterag6es

EE

posteriores.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VINCULACAO
0 presente Contrato vincula-se a proposta apresentada pela CONTRATADA, que
independente de transcrigao 6 parts integrante deste instrumento.

CLAUSULA QUARTA - D0 VAljoR
0 valor global para Va execugao dos servigos contratados 6 de RS XXXXXXXXXX

(xxxxxxxxxxxxxX),
PARAGRAF0 tlNICO - Ja estao inclusos no prego todas as despesas e encargos
indisperisaveis ao perfeito `cunpriinento das obrigag6es decorrentes deste contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACA0 0RCAMENTARIA
A despesa de6oriente do objeto deste contrato correra a conta de recurso especifico
consignado no orgamento da Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar, abaixo:

Unidade Orcamentfria Funcao Sub-fun€ao Pr08rama Projeto Atividade Classificacao Econ6mica Fonte de Recurso -

Secretaria Municipal de Administragao e Finangas
Rodovia MA 201, n° 15, Centro Administrativo Tanibad, Vila Nazar6, Pago do Lumiar/MA
Home page: www.pacodolumiar.rna.gov.br
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ESTADO D0 MARANHA0
MUNIcipIO DE PACO D0 LUMIAR

PARAGRAF0 UNICO. Surgindo a necessidade de alteragao da Dotapao Orgamentdria
acima descrita, proceder-se-a ao Apostilamento, com fundanento no Art. 65, § 8°, da Lei
Federal n.0 8.666/1993.

CLAUSULA SEXTA - D0 PAGAMENT0
0 paganento sera efetuado parceladamente, de acordo com o percentual de servigos
previstos no Cronograma Fisico-Financeiro e executados pela CONTRATADA,
definidos no Boletim de Execugao, devidamente auferidos e atestados pela
CONTRATANTE.

a

PARAGRAF0 PRIMEIRO - Juntamente com a planilha de medigao, a
CONTRATADA devera apresentar mem6ria de calculo, relat6rio fotografico `e
cronograma atualizado, caso tenha havido algum atraso no curso da obra.
.,

PARAGRAFO SEGUNDO - 0 pagamento sera efetuado mediante transferencia
bancdria na Conta Corrente em favor da CONTRATADA, valendo o recibo de
transferencia como prova de quitagao.

PARAGRAFO THRCEIRO - 0 prazo para pagamento do percentual de servigos
previstos no Cronogrania Ffsico*Financeiro executado pela CONTRATADA, nao sera
superior a 3 0 (trinta) dias, contados a partir da apresentapao da fatura a CONTRATANTE,
devidanente conferida e atestada.

PARAGRAFO QUARTO -A primeira aferigao dos servigos somente sera paga atendida

ri

as seguintes exig6ncias:

I-C6pia da matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS) da obra, em duas vias;
11- C6pia autenticada da Anotagao de Responsabilidade T6cnica (ART) e/ou Registro de

Responsabilidade T6cnica (RRT) da obra junto ao Conselho Regional de Agronomia
CREA/MA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhao CAU/MA,
respectivamente, Certid6es de Regularidades com o INSS e FGTS.
Ill- C6pia do alvara de construgao valido expedido pela Secretaria Municipal competente
em duas vias;
IV- C6pia da Garantia efetuada em favor da CONTRATANTE em duas vias;
V- Medigao acompanhada de urn Relat6rio T6cnico de Acompanhanento dos servigos

executados no periodo, emitido pela empresa CONTRATADA para auxiliar na
fiscalizagao da obra, desde que validadas pelo fiscal da obra e do gestor do contrato,
anbos representantes da administragao.

Secretaria Municipal de Administragao e Finangas
Rodovia MA 201, n° 15, Centro Administrativo Tambad, Vila Nazar6, Pago do Lumiar/MA
Home page: www.pacodolumiar.rna.gov.br
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ESTADO D0 MARANHAO
MUNIcipIO DE PACO D0 LUMIAR

PARAGRAF0 QUINTO - Para o pagamento das demais aferig6es, a CONTRATADA
devera apresentar as Certid5es de Regularidades com o INSS e FGTS, assim como a
comprovagao do pagamento dos encargos previdenciarios resultantes da execugao deste

CONTRATO, com a apresentagao da Guia de Recolhimento do INSS e do FGTS
referente ao mss imediatamente anterior a solicitagao do pagamento de acordo com o
disposto no art. 31 da Lei n° 8.212, de 24 dejulho de 1991.

PARAGRAFO SEXTO - A aferigao final s6 sera liberada mediante a apresentagao do
Termo de Recebimento Definitivo da obra contratada, lavrado pela fiscalizagao da
CONTRATANTE, da Certidao Negativa de D6bitos junto ao INSS, bern como do
Certificado de Regularidade junto ao FGTS e ainda, comprovapao de que a
CONTRATADA nao tern pendencias laborais decorrentes da execugao da obra e/ou
servigos aqui contratados.

u

PARAGRAFO SETIMO - Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA
enquanto pendente de liquidapao qualquer obrigapao financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplencia, pelo descumprimento deste edital, sem que isso
gere direito ao reajustamento do prego ou corregao monetdria.

PARAGRAFO 0ITAVO - Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso
fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela
CONTRATANTE, nao serao considerados como inadimplemento contratual.

PARAGRAF0 NONO - A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer
despesa que venha a ser efetuada sem que tenha sido prevista no ato convocat6rio, logo,
estar5 ;ximida de quaisquer Onus, direitos ou obrigag6es trabalhistas, tributarios e
previdencidrios.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL
Como elemento assecurat6rio do cumprimento das obrigag5es contratuais, a
CONTRATADA apresentara, no ato da assinatura deste instrumento, garantia de
execugao do Contrato equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato,
consoante disp6e o art. 56 da Lei Federal n° 8.666/1993.

PARAGRAFO PRIMEIRO - 0 1imite da garantia sera definido pelo valor do Contrato
correspondente a 01(urn) exercicio financeiro, devendo ser renovada a garantia a cada
exercicio financeiro subsequente ate o t6rmino da vigencia contratual.

Secretaria Municipal de Administragao e Finan9as
Rodovia MA 201, n° 15, Centro Administrativo Tambad, Vila Nazar6, Pago do Lumiar/MA
Home page: www.pacodolumiar.rna.gov.br
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MUNIcfpI0 DH PAC0 DO LUMIAR
PARAGRAF0 SEGUNDO -A CONTRATADA podera prestar a Garantia em qualquer
das modalidades seguintes:

a) Caugao em dinheiro, a qual sera recolhida em instituigao bancdria em aplicapao que
preserve o seu valor monetatio ou Titulos da Divida Pdblica;
b) Seguro Garantia;
c) Fianga Bancatia.

PARAGRAF0 TERCEIRO - Se a opgao da garantia for TITULOS DA DfvIDA
PUBLICA, estes deverao ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagao e de cust6dia autorizado pelo Banco Central do Brasil

a

e avaliados pelos seus valores econ6micos, conforme definido pelo Minist6rio da
Fazenda, nos termos do artigo 56, § 1°, inciso I da Lei Federal n° 8.666/1993.

PARAGRAF0 QUARTO - Se a opgao da garantia for CAUCAO EM DINHEIRO, o
seu valor sera depositado em nome da Prefeitura Municipal de Pago doLumiar/MA, em
conta poupanga, em instituigao bancdria a ser oportunanent; indicada, a qual ficara
aplicada a fim de manter a atualizagao monetaria.

PARAGRAF0 QUINTO - Se a opgao da garantia for SEGURO GARANTIA, a
garantia sera prestada mediante entrega da competentev AP6LICE emitida por entidade
em funcionanento no Pals, em none da Prefeitura Municipal de Papo do Lumiar/MA,
cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente Clausula de
atualizapao financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de iITevogabilidade,
assim como prazo de validade.

n

PARAGRAFO SEXTO - Se a opg5o da garantia for FIANCA BANCARIA, a garantia
sera presteda mediante entrega da competente CARTA DE FIANCA, no original, emitida
por entidade em funcionanento no Pals, em nome da Prefeitura Municipal de Papo do
Lumiar/MA, devendo conter expressamente Clausula de atualizagao financeira, de
imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade.
PARAGRAF0 SETIMO - A CONTRATANTE podera descontar do valor da garantia
toda e qualquer importincia que lhe for devida, a qualquer titulo, pela CONTRATADA,
inclusive multas, devendo nesse caso ser a mesma integralizada.

PARAGRAF0 0ITAVO - Se o desconto da Garantia contratual se efetivar no decorrer
do prazo contratual, a Garantia devera ser reintegrada no prazo de 03 (tres) dias uteis, a
contar da data de recebimento da Notificagao, sob pena de ser descontada pela
CONTRATANTE na fatura de pagamento correspondente ao valor da medigao do mss
seguinte.
Secretaria Municipal de Administragao e Finangas
Rodovia MA 201, n° 15, Centro Administrativo Tambat, Vila Nazare, Pago do Lumiar/MA
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ESTAD0 D0 MARANHA0
MUNIcipI0 DE PACO D0 LUMIAR

PARAGRAF0 NONO - Se a garantia for utilizada em pagamento de obrigagao nao
cumprida ou de multa aplicada, ap6s o devido processo legal, assegurado o contradit6rio
e a ampla defesa, a CONTRATADA se obrigara a depositar o montante da diferenga do
valor apurado, no maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data em que for
notificada pela Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA.

PARAGRAF0 DECIMO - Havendo prorrogagao do prazo de duragao do ajuste ou do
prazo de conclusao do objeto a CONTRATADA no prazo maximo de 05 (cinco) dias
titeis da data da assinatura do Termo de Aditivo, reintegrara a GARANTIA, em relagao

ao prazo, sob pena de ser o valor correspondente descontado pela CONTRATANTE na
fatura de pagamento do mss subsequente, mantendo-se o percentual de 5% (urn por cento)
sobre o valor do contrato, cobrindo o prazo prorrogado acrescido de mais trinta dias.

u

PARAGRAF0 DECIMO PRIMEIRO -A Garantia somente sera liberada em ate 30
(trinta) dias ap6s a plena, perfeita e correta execugao do Contrato, devendo a
CONTRATADA solicita-la em expediente encaminhado a Prefeitura Municipal de Pago
do Lumiar/MA, acompanhado de c6pias do Termo de Recebimento Definitivo dos
servigos e da Guia de Recolhimento da respectiva Garantia.

PARAGRAF0 DECIM0v SEGUNDO - A Garantia oferecida na modalidade "caugao
em dinheiro" sera devolvida' atualizadi monetariamente, considerando que foi caucionada
em conta poupanga.

CLAUSULA OITAVA -DOS PRAZOS E PRORROGACOES
0 presente Contrato tera vigencia e execugao de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatun, podendo ser,prorrogado, observando-se as disposig6es no artigo 57, Inciso 11,
§ 20 da Lei F`edefal n° 8.666/1993.

PARAGRAFO PRIMEIRO -0 prazo para execugao da obra objeto deste Contrato sera
contado a partir emissao da Ordem de Servigo, autorizando o inicio das atividades,

emitida pela Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA.

PARAGRAFO SEGUNDO - 0 prazo para inicio da obra sera de 05 (cinco) dias
consecutivos a partir da assinatura do contrato emitida pela CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA -D0 REAJUSTE DE PRECOS
Na hip6tese de o prazo da execugao da obra exceder ao periodo de execugao

contratualmente previsto, caso esse atraso nao seja atribuido a CONTRATADA, este
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contrato podera ser reajustado pelo Indice utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviario,
apurados e fomecidos pela Fundagao Gethlio Vargas, mediante solicitagao da
CONTRATADA.

PARAGRAF0 PRIMEIRO -0 reajuste de que trata esta clausula somente podera ser
concedido pela FISCALIZACAO a partir de 01 (urn) ano, contado da data de

apresentapao da data-base da Planilha Orgamentaria, mediante justificativa da variapao
do custo de produgao no periodo.

a

PARAGRAF0 SEGUNDO -Ap6s esse periodo os mesmos poderao ser reajustados para
cobrir alterap6es no custo dos insumos na mesma proporgao da variagao verificada no
fndice utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodovidrio, apurados a fomecidos pela
Fundapao Gethlio Vargas, aplicando-se a seguinte formula:

R=

I1-Io

xv

/o

Onde:

R = Valor da parcela de reajustanlento procurado.
Io = fndice de prego verificado no mss de apresentagao da Proposta.
Ii = indice de prego refereute ao m€s de reajustanento.
V = Valor a pregos iniciais da parcela do contrato de obra ou servigo a ser reajustado.

PARAGRAFO ^TERCEIRO - Os reajustes serao precedidos de solicitagao da
CONTRATADA.

a

PARAGRAFO QUARTO - 0 CONTRATANTE devera assegurar-se de que os pregos
contratados sao compativeis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a
continuidade da contratap5o mais vantajosa.

PARAGRAF0 QUINTO - Caso o indice estabelecido para reajustanento venha a ser
extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituigao
o que vier a ser determinado pela legislapao entao em vigor.

PARAGRAFO SEXTO - Na ausencia de previsao legal quarto ao indice substituto, as
partes elegerao novo indice oficial, para reajustanento do prego do valor remanescente.
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PARAGRAF0 SETIMO - Fica a CONTRATADA obrigado a apresentar mem6ria de
calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

CLAUSULA DECIMA - DAS 0BRIGAC6ES DA CONTRATADA
A CONTRATADA fica obrigada a al6m das previstas no Projeto Basico:
a) Apresentar em meio fisico e magnetico o cronograma de execugao dos servigos e
fomecimentos, para aprovagao da CONTRATANTE, no prazo maximo de 15 dias ap6s
assinatura do contrato. Para isso, a CONTRATADA devera utilizar software especifico
de planejamento (MS Project ou similar), que atenda as especificag6es descritas abaixo:
I. Estabelecer a sequencia 16gica de execugao das atividades da estrutura analitica;
11. Indicar as interdependencias entre as atividades, suas interfaces e caminho critico;
Ill. Alocar recursos necessarios para execugao das atividades;
IV. Permitir a visualizagao de percentuais previstos e executados das atividades descritas
na estrutura analitica, bern como, datas de execugao das atividades previstas na linha de

u

base, apresentapao de tendencias de inicio e t6rmino e inicio e t6rmino real das atividades.

V. Servir de base ao cumprimento dos prazos contratuais;
VI. Servir de base para estudo de altemativas para a condugao das atividades;
VII. Permitir a elaboragao das curvas de progresso fisico e as subsequentes atualizag6es
da execugao fisica dos servigos do Contrato.

b) Sera obrigat6rio d CONTRATADA prestar CONTRATANTE quaisquer
esclarecimentos e informag5es que se fizerem necessarios para o acompanhamento da
evolugao dos servigos.

c) A CONTRATADA sera responsgivel pela obtengao e/ou execugao dos programas
necessarios ao afendiinento aos requisitos de planej amento, programagao e controle deste
procedimento;
d) Durante a execxpao dos servigos a CONTRATADA devera apresentar, com

periodicidade semanal, cronograna e Relat6rio de Acompanhamento da obra contendo:
atualizapao ^do ava^ngo^ fisico semanal, relat6rio fotografico, comentarios, pontos de
atengao, relat6rio financeiro e histograma de mao-de-obra direta e equipamentos
conforme modelo do PROJETO BASICO, sob pena de aplicag5es previstas na clausula
d6cima-sexta deste contrato;
e) A Contratada devera contratar egressos do sistema prisional, conforme determina a Lei
Estadual n° 9.116/2010, com redagao dada pela Lei Estadual n° 10.182, de 22 de

dezembro de 2014;

I) Realizar a construgao, objeto deste CONTRATO, atendendo rigorosamente, nesta
ordem, o Memorial Descritivo, o Projeto de Engenharia, a Planilha Orgamentaria com o
Cronograma Fisico-Financeiro e o prazo de inicio e conclusao da obra, nao se admitindo

quaisquer modificag5es sem pr6via autorizapao da CONTRATANTE;
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g) Responsabilizar-se pelo Onus resultante de quaisquer ap6es, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados

e preposto, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ap6es judiciais
movidas por terceiros, que venham a ser exigidas por forga da lei, ligadas ao cumprimento
do edital decorrente.
h) Manter o quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sem interrupgao,

seja por motivo de ferias, descanso semanal, licenga, gravidez, falta ao servigo e demissao
de empregados, que nao terao em hip6tese alguma qualquer relagao de emprego com

Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/Ma, sendo de inteira respousabilidade da
fiscais.

a
++

++++

n
^®

da Instituigao ou ao Interesse do Servigo Pdblico;

q) Todos os finciondrios da Empresa CONTRATADA que prestam servigos nas
dependencias da CONTRATANTE deverfo zelar pelo patrim6nio pdblico, bern como
manter respeito para com os servidores e visitantes.
r) Fomecer aos empregados, equipamentos de seguranga necessarios a atuagao em
anbiente de servigo;
s) Permitir a fiscalizagao didria dos empregados da empresa, em servigo nas dependencias
da CONTRATANTE;
t) Manter, durante toda a execugao do contrato, as condig6es de habilitapao e qualificagao
Secretaria Municipal de Administragao e Finangas
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exigidas na licitapao.

u) Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorreg6es resultantes do fomecimento ou dos materiais empregados.
v) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo
com os arts. 14,17 a 27, do C6digo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990), ficando

a CONTRATANTE autorizada a descontar dos pagamentos devidos a CONTRATADA,
o valor correspondente aos danos sofridos.
w) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar aos funcionarios da
Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar, ou a terceiro em razao de agao ou omissao,
dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominap6es
contratuais ou legais a que estiver sujeitas.
x) Providenciar capambas estaciondrias para remogao de entulhos, devendo ser
esvaziadas sempre que estiverem cheias;

u

y) Disponibilizar uma sala, no barracao do canteiro de obras, para o Fiscal da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEMIU, respons*vel pela FISCALIZACAO.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CABERA AINDA A CONTRATADA,
QUANDO NECHSSARIO:
a) Solicitar OUTORGA OU DISPENSA ao 6rgao Ambiental competente para fazer uso
das aguas superficiais e subteriineas, a exemplo de Captag6es de agua para processo de
umectagao e/ou adensamento de vias no processo de construgao, restauragao, reabilitagao
e/ou melhoramerito em rovdovias, Vquando da execugao da obra.

b) Solicitar ALVARA PARA INSTAljACAO E OPERACAO/FUNCIONAMENTO do
Canteiro de Obras, assim como a LICENCA AMBIENTAL OU DISPENSA e HABITESE junta aos 6rgaos competentes. Ficando ainda sob a responsabilidade da
CONTRATADA, apresentar OUTORGA DE DIREITO DO USO DA AGUA para os
casos de utilizag5d d6 Recursos Hidricos atraves de pogos, e AUTORIZACAO DE
SUPRESSAO VEGETAlj OU AUTORIZACAO DE LIMPEZA DE AREA quando
necessario a retirada da camada vegetal para a implantagao do canteiro de obras.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Durante a execugao dos trabalhos nao serao admitidas
paralisag6es dos servigos por prazo, parcelado ou dnico, superior a 120 (cento e vinte)
dias consecutivos, salvo por motivo de forga maior, aceito por ambas as partes

contratantes, excluidas quaisquer indenizag6es.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS 0BRIGAC6ES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE fica obrigada a al6m das previstas no Projeto Basico:
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a) Comunicar a CONTRATADA as ocorrencias de quaisquer fatos que, a crit6rio, exijam
medidas corretivas por parte delas;
b) Rejeitar, todo ou em parte, o fomecimento/execugao em desacordo com as obrigap6es
as`sumidas pelo fomecedor e com as especificac6es t6cnicas condizentes no Projeto
Basico;

c) Prestar informag6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA com relagao ao objeto deste Contrato;
d) Efetuar os pagamentos dos servigos executados, efetivamente medidos e faturados,
obedecendo o prazo de 30 (trinta) dias e com cumprimento das formalidades legais;
e) Certiflcar as Notas Fiscais correspondentes ap6s constatar o fiel cumprimento dos
servigos executados, medidos e aceitos;

a

D Atestar a qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA;

g) Prestar informag6es e os esclarecimentos que a CONTRATADA venha solicitar para
execugao do objeto contratado;
h) Fiscalizar a execugao do objeto, atrav6s do Gestor do Contrato, conforme disposto no
artigo 58,Ill, da Lei n° 8.666/1993;

i) Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou
contratado que nao esteja cumprindo fielmente o presente Contrato;

a

j) Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificadas
na execugao dos servigos, fixando-lhe prazos para sua comegao;
k) Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicapao de multas, da notificapao de
d6bitos e da suspensfro da prestagao de servigos;
I) Aplicar, esgotada a face recursal, mos termos contratuais, multa (s) a CONTRATADA
dando-lhe ciencia do ato, por escrito, e comunicar ao Setor Financeiro para que proceda
a dedugao da multa de qualquer cr6dito da CONTRATADA;
in) Pemitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execucao dos
servigos;

n) Comunicar a CONTRATADA as ocorr6ncias de quaisquer fatos que, a crit6rio, exijam
medidas corretivas per parte delas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA MEDICAO DOS SERVICOS
A medigao dos servigos sera realizada mensalmente ou em periodicidade menor, a criterio

da Administrapao com base no cronograma aprovado, considerando os servigos
efetivamente executados e aprovados pela fiscalizapao, tomando por base as
Especificag6es, os Projetos e o Cronograma Fisico -Financeiro;

PARAGRAF0 PRIMEIRO - Somente serao pagos os quantitativos efetivanente
medidos pela fiscalizagao.
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PARAGRAF0 SHGUNDO - Ap6s a realizagao das medig6es, serao emitidos "Boletins
de Medigao dos Servigos", em 02 (duas) vias, que deverao ser assinadas com o "De
acordo" do Responsavel T6cnico, o qual ficara com uma das vias.

PARAGRAF0 THRCHIRO -Quaisquer exigencias da Fiscalizapao inerentes ao objeto
do CONTRATO deverao ser prontanente atendidas pela CONTRATADA, sem Onus

para o CONTRATANTE.

PARAGRAF0 QUARTO -A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo
ou em parte, os servigos executados em desacordo com o Contrato.

PARAGRAFO QUINTO -Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA,
todos os trabalhos contratados estarao sujeitos a mais ampla e iirestrita Fiscalizagao, a
qualquer hora, e em toda a area abrangida pelo servigo, por pessoas devidamente
credenciadas.

u

PARAGRAFO SEXTO - A CONTRATANTE se fara presente no local dos servigos por
seu (s) fiscal (is) credenciado (os) ou por Comissao Fiscal.

PARAGRAF0 SETIMO - A Fiscalizapao compete o acompanhamento e amplo controle
da execugao dos servigos, ate a sua conclusao.

PARAGRAFO\v OITAVO - As instrug6es e demais comunicag6es da Fiscalizagao a

CONTRATAbA devem sex expedidas por escrito, cabendo ainda fazer seus registros no
Livro de Ocorrencias diarias.

PARAGRAF0 NONO - As medig6es constarao de Folhas-Resumo, mem6ria de calculo
e planilhas 6ontendo "a relagao^ de servigos, quantidades, unidades, pregos unitdrios,
parciais e totais.

PARAGRAF0 DflcIMO - A agao ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagao nao
eximira a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execugao dos servigos
contratados.

CLAUSULA DHCIMA QUARTA - DO RECEBIMHNT0 DA OBRA
0 Gestor do presente Contrato designara urn Responsavel para seu acompanhamento e
emissao de Termo Circunstanciado de Recebimento Provis6rio, assinado pelas partes, no
prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da comunicagao por escrito, da
conclusao do objeto pela CONTRATADA.
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a) 0 referido Responsavel examinara o trabalho executado, verificando o fiel
cumprimento das leis, das clausulas do Contrato e seus Anexos, Especificap6es Tecnicas
e fara constar do Termo de Recebimento Provis6rio todas as deficiencias encontradas,

que a CONTRATADA devera sanar em prazo determinado pelo Responsavel da
CONTRATANTE, observando o disposto no art. 69 da Lei Federal n° 8.666/1993;
b) Nesta primeira etapa, ap6s a conclusao dos servigos e solicitapao oficial da
CONTRATADA, a FISCALIZACAO fara a vistoria "in loco", para registrar anomalias
construtivas aparentes;

a

PARAGRAFO PRIMHIRO - Concluida a execugao dos servigos, sera realizado o
Recebimento Provis6rio do objeto, sem pendencias a serem sqlucionadas pela
CONTRATADA, conforme previsto no art. 73, inciso I, alinea "a" da Lei n° 8.666/1993,
mediante Termo Circunstanciado assinado pelas pales, em ate 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita da CONTRATADA.
a) A fiscalizagao devera recusar o Recebimento Provis6rio do objeto, enquanto houver
pendencias.

PARAGRAFO SEGUNDO - Comprovado o saneamento das deficiencias anotadas e a
adequagao do objeto aos termos contratuais, a Administragao emitira em prazo nao
superior a 90 (noventa) dias consecutivos, contados da comunicapao por escrito da
conclusao, pela CONTRATADA, Termo circunstanciado de Recebimento Definitivo do
objeto, assinado pelas partes.

a

PARAGRAFO TERCEIRO - 0 Recebimento Definitivo do objeto sera efetuado por
servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante Termo
Circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria, que sera de ate 90 (noventa) dias contados a partir do Recebimento Provis6rio,
que comprove a adequapfro do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art.
73, inciso I, alinea "b" da Lei Federal n°. 8.666/1993.

a) 0 Recebimento Definitivo somente sera efetuado pela CONTRATANTE ap6s a
comprovagao pela CONTRATADA do pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigag6es fiscais incidentes sobre o objeto do Contrato e correg6es de eventuais
problemas nas instalap5es el6tricas, hidraulica, sanitdria, pluvial e drenagem que nao
poderem ser detectadas durante a vistoria, para isso o prazo sera de 90 (noventa) dias, a
contar da data de recebimento provis6rio;
b) Os servigos somente serao considerados concluidos e em condig6es de serem
recebidos, ap6s cumpridas todas as obrigag6es assumidas pela licitante vencedora e

atestada sua conclusao pelo Responsavel designado para o seu acompanhanento.
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PARAGRAF0 QUARTO - 0 Recebimento Provis6rio ou Definitivo nao exclui a
responsabilidade civil, principalmente quanto a solidez e seguranga da obra ou do servigo,

nem etico-profissional pela perfeita execugao do contrato dentro dos limites estabelecidos
por Lei ou pelo Contrato;

PARAGRAF0 QUINTO - Em caso de atraso em relagao a alguma etapa do Plano de
Execugao dos Servigos, a CONTRATADA sera aplicada multa conforme previsto em
Contrato, sendo para tanto considerado o prazo da etapa em questao e o tempo decorrido
para a apresentagao;

PARAGRAF0 SEXTO - Quaisquer modificag6es no decorrer do servigo em questao
serfro processadas atrav6s de Termo Aditivo pertinente, devidamente justificado pela
FISCALIZACAO e dentro do previsto na Lei.

U

u
b.(1) 0£3% (trinta e tres centesimos por cento), ao dia, pelo atraso injustificado na
execugao do objeto, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o
segundo ate o trig6simo dia; quando, entao, incidira em outras cominag6es legais, sem
prejufzo das demais sang6es regulamentares previstas;
b.(2) A partir do trigesimo primeiro dia de atraso injustificado na execugao dos servigos,

sera aplicada a multa de 0,66% (sessenta e seis cent5simos por cento) ao dia, incidente

sobre o valor da parcela em atraso, nao podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do
valor do contrato;
Secretaria Municipal de Administragao e Finangas
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b) Multa compensat6ria de:
c.(1) 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total da contratapao, pela recusa de
assinar o contrato, no prazo malcimo de 5 dias, contados da sua convocapao (excegao do
convocado ap6s o prazo de validade da proposta -art. 81 da Lei 8666/1993), ou pela
inexecugao total do objeto, sem prejuizo das demais sang6es regulamentares previstas;
c.(2) 5% (cinco por cento) calculada sobre a parte inadimplente, pela inexecugao parcial

A

quarto a execugao dos servigos, sem prejuizo das demais sang6es regulamentares
previstas.
c.(3) 1°/o (urn por cento) sobre o valor global do Contrato par cia que exceder o prazo
contratual para sua conclusao, desde que nao justificedo e aceito pela Administragao;
c.(4) 1% (urn por cento), calculada sobre o valor do contrato, quando a< €ONIRATADA

prestar informap5es inexatas ou criar embarapos a fiscalizagao;
c.(5) 1% (urn por cento), calculada sobre o valor do contrato, quando a CONTRATADA
executar o objeto contratual em desacordo com as normas e espe6iflcag5es tecnicas
aplicaveis;

c.(6) 1% (uin por cento), calculada sobre o valor do contrato, quando a CONTRATADA
desatender as determinag6es emanadas da Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA.

a

c) Suspensao tempordria de participagao em licitapfro e impedimento de contratar com a
Administragao Estadunl, por pfazo nao superior a 02 (dois) anos, a crit5rio da autoridade
competente, segundo a natureza e gravidade da falta e/ou penalidades anteriores em caso
de reincidencia.
d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Pdblica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a
reabilitapao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida

sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e
ap6s decorrido o prazo da sangao aplicada com base no inciso anterior.

PARAGRAF0 PRIMHIRO - Os valores das multas poderao ser descontados da
garantia contratual e/ou da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de cr6ditos
existentes na Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA em relagao a CONTRATADA,
na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contradit6rio.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos casos de inexecugao total do Contrato, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagao da penalidade de suspensao tempordria
de licitar e assinar contrato com a Administragao.
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PARAGRAF0 TERCEIRO - Nos casos de fraude na execugao do Contrato cabe a
declaragao de inidoneidade para licitar e assinar Contrato com a Administragao.

PARAGRAF0 QUARTO - As sang6es de advertencia, de suspensao temporaria do
direito de contratar com a Administragao e da declaragao de inidoneidade para licitar e
assinar contrato com a Administragao poderao ser aplicadas juntanente com a de multa.
PARAGRAFO QUINTO - As multas serao recolhidas no prazo maximo de 15 (quinze)
dias contados da Notificagao oficial e poderao, ap6s regular processo administrativo, ser
descontadas do valor da Garantia, apresentada.

PARAGRAF0 SEXTO - Se a multa aplicada for superior ao valor da Garantia prestada,
al6m da perda desta, a empresa respondera pela sua diferenga, que sera descontada dos
paganentos eventualmente devidos pela CONTRATADA ou cobrada j udicialmente.
PARAGRAF0 SETIMO - As sang6es estabelecidas s^ao de comp^etencia da Prefeitura
Municipal de Pago do Lumiar/MA, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagao

U

ser requerida ap6s 02(dois) anos de sua aplicapao.

PARAGRAF0 0ITAVO - Em qualquer hip6tese de aplicagao de sang5es sera
assegurado a Contratada o contradit6rio e a ampla defesa.
PARAGRAF0 NONO - CabEri ao Gestor do Contrato ou, nao tendo sido esse
designado, a Secietaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA, propor a aplicagao das
penalidades previstis,^ mediante relatdrio circunstanciado, apresentando provas que
j ustifiquem a proposigao,

PARAGRAF'O'`:DricIMO -As penalidades somente poderao ser relevadas, caso sejam
apresentadas justificativas, por escrito, fundamentadas em fatos comprovaveis, a crit6rio
da autoridade competente.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Ap6s a aplicagao de qualquer penalidade
prevista neste capltulo, realizar-se a comunicagao escrita a CONTRATADA no Didrio
Oficial do Municipio - DOM (excluidas as penalidades de advertencia e multa de mora),
constando o fundamento legal.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - D0 GESTOR E FISCAL D0 CONTRATO DA FISCALIZACAO
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A Gestao do Contrato devera ser executada de acordo com as disposig6es contidas no
artigo 67 da Lei Federal 8.666/1993.

PARAGRAFO bNICO - 0 Gestor e o Fiscal do presente Contrato serao indicados por
interm6dio de Portaria da Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA.

CLAUSULA DECIMA 0ITAVA - DA SUBCONTRATACA0

a

Sera permitida a SUBCONTRATACAO PARCIAL da obra de engenharia, com expressa
anuencia da Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA, limitada a 30% (trinta por
cento) do prego global, sem prejulzo das responsabilidades da CONTRATADA, a qual
cabera transmitir a subcontratada todos os elementos necessdrios a perfeita execugao da
obra de engenharia nos termos contratuais, bern coma fiscalizar sua execapao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Somente sera permitido o inicio da obra de erigenharia
por parte de empresa subcontratada, ap6s pr6via aprovagao da mesma pela
Administrapao, mediante verificapao do atendimento a todas as condig5es referentes a(s)
subcontratada(s) exigidas no paragrafo seguinte.

PARAGRAFO SEGUNDO - Antes do infcio da execngao da obra de engenharia por

parte da subcontratada, a CONTRATADA devera apresentar a Prefeitura Municipal de
Papo do Lumiar/MA por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo SEMIU, os documentos que comprovem a habilitapao juridica, regularidade fiscal e
qualificapao tecnica necessdria a execngao, da parcela da obra ou do servigo
subcontratado.

a

PARAGRAFO TERCHIRO - Poderao ser subcontratadas empresas sediadas nos locais
de execugao da obfa, A CRITERIO DA EMPRESA CONTRATADA, desde que
cumpram os requisitos constantes no paragrafo anterior.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA LHGISLACAO APLICAVEL
Aplicam-se a este Contrato as normas constantes da Lei Federal n° 8.666/93 e Lei
Complementar n°. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de

2014 e demais normas pertinentes a esp6cie, vinculando-se ao Edital e anexos da

CONCORRENCIA n° 000/2018 -CSL/SINFRA, com observincia aos autos do processo
administrativo n° 3237/2020 da Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA.

CLAUSULA VIGESIMA - DA PUBLICACAO

Secretaria Municipal de Administragao e Finangas
Rodovia MA 201, n° 15, Centro Administrativo Tanbad, Vila Nazar6, Pago do Lumiar/MA
Home page: www.pacodolumiar.rna. gov.br
Pa8ina 1 7

r
!

(

il'ilr~

i

`|i\

ESTAD0 D0 MARANHAO
MUNIcipIO DE PAC0 DO LUMIAR

I

i.

,I

I

S( i \,iou
(

A resenha deste Contrato sera publicada no Diario Oficial do Municipio - DOM, de
conformidade com o artigo 61, paragrafo tinico da Lei Federal n.° 8.666/1993, correndo
as despesas por conta da CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA -DA RESCISAO CONTRATUAL
A inexecugao total ou parcial deste CONTRATO ensejara a sua rescisao, com as
consequencias contratuais prevista neste instrumento e na Lei n° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE podera rescindir este CONTRATO,
independente de inteapelagao judicial ou extrajudicial de qualquer indenizapao nos
seguintes casos:
a) 0 nao cumprimento ou o cumprimento irregular das Clausulas contratuais, do Projeto

basico da obra, e dos prazos definidos no Contrato;
b) A lentidao do cumprimento do Contrato de forma a impossibilitar a conclusao da obra,

u

mos prazos estipulados;

c) 0 atraso injustificado no inicio da obra;
d) A paralisagfo da obra, sem justa causa e pr6via comunicagao a CONTRATANTE;
e) A subcontratagao total do objeto contratado, a associagao da CONTRATADA com
outrem, a cessao ou transferencia, total ou parcial, bern como a fusao, cisao ou
incoaporagao, nao admitidas no edital e no contrato;
D 0 desatendimento das determinap5es da fiscalizagao do CONTRATO, assim como as
de seus superiores;

g) 0 cometimgnto reitefado de faltas na execugao do CONTRATO anotadas pela
Fiscalizapao da ddNTRATANTE, na forma do § 10 do art. 67 da Lei n° 8.666/93;
h) A decretapao de falencia ou a;instaurapao de insolvencia civil;
i) A dissolugao da sdciedade CONTRATADA;
j) A alteragao social: ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa
CONTRATADA empresa, que prejudique a execugao do CONTRATO;
k) Raz6es de interesse^ ptiblico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE
exaradas no process6 administrativo a que se refere o CONTRATO;
1) A ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execugao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS COMUNICACOES
Qualquer comunicapao entre as partes a respeito do presente Contrato, s6 produzira
efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que
comprove a sua efetivagao, nao sendo consideradas comunicap6es verbais.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA- D0 FOR0
i competente o foro da Comarca de Papo do Lumiar, Estado do Maranhao para dirimir
eventuais quest6es oriundas deste Contrato, com rendncia a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E por estarem assim de pleno acordo, assinam as partes o presente instrumento em 03
(tres) vias, para todos os fins de direito.

Pa¢o do Lumiar/MA, _de

a

de 2020.

FLAVIA VIRGINIA PEREIRA NOLASC0

CONTRATADA
Representante Legal

Secretaria Municipal de Administracao €
Financas

Testemunhas:
Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

a
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