MUNIcipIO DE PAC0 DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024ITP/006/2019.
PROCESSO ADM. N° 5360/2019.

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNIciplo DE
PAC0 DO LUMIAR-MA, ATRAVES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO
LUMIAR
E
A
EMPRESA
VCR
CONSTRUC6ES E SERVICOS LTDA.

a

Por este instrumento particular, as partes abaixo identificadas,acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93 e
alterag6es posteriores, Lei n° 123/2006 e alterag6es posteriores, e demais
legislag6es aplicaveis, assim como pelas clausulas expressas:
CONTRATANTE

Poder Executivo

MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR-MA

C,rgao

pREFEiTURA MUNicipAL DE pAeo DO LUMiAR

CNPJ no

06.003.636/0001-73

Enderego

Rodovia MA 201, Centro Administrativo Tambatl, n° 15, Vila
Nazafe, Cep 65.130-000, Pago do Lumiar

Unidade administrativa SECRETARIA

DE

AGRICULTURA,

PESCA

E

ABASTECIMENTO -SEMAPA, neste ato representada pela
sECRETARiA MUNiclpAL DE ADMiNisTRAeAO E
FINANeAS - SEMAF, 6rgao responsavel pelos atos de
ordena9ao de despesas, nos termos do Decreto Municipal

a

no 3.086/2017.

Enderego

Rodovia MA 201, Centro Administrativo Tambad, n° 15, Vila
Nazafe, Cep 65.130-000, Pago do Lumiar, Maranhao,
Brasil.

E-mail

gabinetesemaf@pacodolumiar.rna.gov.br

Representante

Flavia Virginia Pereira Nolasco

Cargo/Fungao

Secretaria

Municipal

de Administraeao e

SEMAF.

Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar
CNPJ n° 06.003.636/0001-73
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C.I. / Orgao emissor

061398322017-6

CPF no

697.317.213-04

CONTRATADO(A)

a

Razao Social

VCR CONSTRU?C)ES E SERVICOS LTDA - EPP

CNPJ no

15.447.556/0001-06

Endereeo

Estrada do Sitio Grande, n° 1.000, Ioja 12, Bairro Maloba,
Pago do Lumiar/MA, CEP 65.130-000.

E-mail

vcrconstrucoesltda@gmail.com

Representante

Elenilson Cruz Ferreira

Cargo/Funeao

S6cio-administrador

C.I. / Orgao emissor

034009452007-5

CPF no

056.533.593-60

Clausula primeira - Do objeto..
1.1, 0 presente contrato tern por objeto, por parte da contratada, a execugao das

?Tb:::oded:Of::#apr:majgsp:jan¥°7gg84T2e/2Coa]d3°/MT###aEi8eDP£9&Gdfi5#J-Rxt
PECUARIA E ABASTECIMENTO/CAIXA), de interesse da Secretaria de
Agricultura, Pesca e Abastecimento.

Clausula segunda -Da vincula§ao deste instrumento e fundamento legal:
2.1. Este contrato tern como amparo legal a licitagao na modalidade Tomada de
Pregos n° 006/2019 e rege-se pelas disposig6es expressas na Lei n° 8.666/93 e
alterag6es posteriores, Lei n° 123/2006 e alterag6es posteriores, e demais
legislag6es aplicaveis e sujeitando-se aos preceitos de direito pdblico e
aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as
disposig6es de direito privado. A proposta de pregos da empresa vencedora

passa a integrar este contrato.

Clausula terceira -Do valor contratual:
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3.1.Pelaexecugaodoobjetooracontratado,aContratantepagaraaContratada
o valor global de R$ 2.492.612,10 (dais milh6es, quatrocentos e noventa e

dois mil, seiscentos e doze reais e dez centavos), correspondente a:
lT

DEscRieAO DOs sERvicos

UNID

QTD

PRE0

PREeo

UNITARIO

TOTAL

RS

RS

2.492.612,10

2.492.612,1012,10(dois

Contratagao
de
empresa
especializada para execugao de
obras de Reforma e Ampliaeao
1

do Mercado Pdblico de Pago do
Lumiar,
de
interesse
da
Secretaria de Agricultura, Pesca
e Abastecimento.

Obra

1,00

R$ 2.492.6
VALOR GLOBAL (RS)

milh6es, quatrocentos e
noventa e dois mil,
seiscentos e doze reais e
dez centavos)

3.2. Do valor da garantia de execugao

3.2.1.

Como

elemento

assecurat6rio

do

cumprimento

das

obrigag6es

contratuais, a contratada devefa apresentar, no ato da assinatura deste
instrumento,garantiadeexecugaodoContratonovalordeR$124.630,61(cento

e vinte e quatro nil, seiscentos e trinfa reais e sessenta e urn centavos),
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
3.2.1.1. A modalidade escolhida pela contratada para cumprimento da garantia
de execugao do contrato, foi seguro-garantia, devidamente prevista na Lei n°

8.666/93 e alterag6es posteriores.
3.3. Nota de empenho n° 17010001, emissao: 17/01/2020. (art. 60 da Lei n°
4.320/64).

Clausula quarfa - Da classiflilcae5o oreamentaria e filnanceira dos recursos.4.1. As despesas decorrentes da presente licitagao correrao por conta dos
recursos especificos consignados no ongamento da Prefeitura Municipal de Pago
do Lumiar-MA, classificada conforme abaixo especificado:
Prefeitura Municipal de Paeo do Lumiar
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Valor global (RS)

R$ 2.492.612,10 (dois milh6es, quatrocentos e noventa edoismil,seiscentosedozereaisedezcentavos)..,.a

Fonte de recurso

1.001.0000. Recursos ordinarios ITermo de Compromlsso n785842/2013/MINISTERIODAAGRICULTURA,PECUARIA
E ABASTECIMENTO/CAIXA)

Poder
rgao

a

02. Poder executivo
02. Prefeitura Municipal24.SecretariaMunicipal

de

Agricultura,

Pesca

e

Unidade

Abastecimento
Fungao

04. Administragao

Subfungao

122, Administragao geral,,

Programa

0132. Gestao de Polltica de Produgao e Abastecimento1.098.Construgao,ampliagaoereformademercados,feiras-

Projeto/atividade

e matadouros

Natureza dadespesa

4.4.90.51.00. Obras e instalag6es

4.2. Em caso de prorrogagao contratual ou alteragao/inclusao dos respectivos
cfeditos oreamentarios e/ou financeiros, as despesas decorrentes da presente
licitagao correrao por conta dos recursos especificos consignados no orgamento
vigente, devidamente classificadas em termo de aditamento de contrato.

Clausula quinta -Da vigencia contratual:
5.1. 0 presente contrato iniciar-se-a na data de sua assinatura e tera vigencia de
06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos ate o
limite maximo de 60 (sessenta) meses, em conformidade com o inciso 11 do art.
57 da Lei n° 8.666/93 e alterag6es posteriores.
5.2. Em conformidade com o art. 110 da Lei n° 8.666/93 e altera86es posteriores,
a contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento contratual, excluir-se-a
o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

5.2.1. S6 se iniciam e vencem os prazos referidos neste instrumento em dia de
expediente na Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar-MA.
Prefeitura Municipal de Paeo do Lumiar
CNPJ n° 06.003.636/0001 -73
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MUNIcipIO DE PA¢O DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO

Clausula sexfa - Da execugao e local dos servi§os..
6.1. Os servigos deverao ser executados no municipio de Pago do Lumiar-MA,
dentro do prazo maximo estabelecido no cronograma fisico-financeiro e de
acordo com o local, quantidades e especificae6es tecnicas contidos no projeto
basico da licitagao Tomada de Pregos n° 006/2019, sendo que a inobservancia
destas condig6es implicara na recusa sem que caiba qualquer tipo de
reclamagao por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a refazer os

servigos que porventura nao atendam as especificae6es, sob pena das sane6es

a

cabiveis.

6.2. Os servigos serao recebidosifiscalizados por servidor da Prefeitura
Municipal de Paap do Lumiar especialmente designado(s) por portaria,
observando-se o que segue:

6.2.1. A contratante, observado o prazo de execugao, emitifa o termo de
recebimento provis6rio de medieao (minuta no anexo XIX do edital da TOMADA
DE PREQOS N° 006/2019) para efeito de posterior verificaeao quanto sua
conformidade com as especificag6es t6cnicas contidas no projeto basico e com
a proposta da empresa contratada.

a

6.6.2. Ap6s a verificagao da qualidade, quantidade e especificag6es dos servigos
executados recebidos provisoriamente, havendo aceitagao dos mesmos, a
contratante emitira o Termo de Recebimento Definitivo (minuta no anexo XIX do
edital da Tomada de Pregos N° 006/2019), no prazo maximo de 02 (dois) dias
dteis.

6.2.3. 0 recebimento definitivo nao isenta a contratada de responsabilidade
futura quanto a qualidade dos servigos executados.
6.3. Os servigos reprovados no recebimento provis6rio nao serao aceitos,
devendo a empresa contratada refaze-los imediatamente sem quaisquer
acfescimos a contratante, contados a partir da notificagao, arcando com todos

os custos decorrentes.

Clausula s6tima - Do pagamento:
7.1. 0 pagamento sera efetuado referente servi9os executados, mediante o
termo de recebimento definitivo de medigao, acompanhado da Nota Fiscal
(devidamente atestada pelo setor competente), medi8ao dos servigos
Prefeitura Municipal de Paeo do Lumiar
CNPJ n° 06.003.636/0001-73
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PODER EXECuTIVO

executados, termo de recebimento provis6rio de medieao e ap6s a comprovagao
dequeacontratadaestaemdiacomasobrigag6esrelativasaregularidadefiscal
e trabalhista, para tanto, a contratada devera, obrigatoriamente, apresentar no
ato do pagamento as referidas certid6es:
7.1.1. Certidao Conjunta Negativa, ou Certidao Conjunta Positiva com efeitos de
Negativa, de Tributos e Contribuig6es Federais e Divida Ativa da Uniao, emitida

pela Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Federal.
7.1.2. Certidao Negativa de Debitos, ou Certidao Positiva com efeitos de
Negativa, expedida pelo Estado do domicilio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
7.1.3. Certidao Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto
a Divida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicilio ou sede da empresa
licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
7.1.4. Certidao Negativa de Debitos, ou Certidao Positiva com efeitos de
Negativa, relativa a atividade econ6mica, expedida pelo Municipio do domicilio
ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda
Municipal.

a

7.1.5. Certidao Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto
a Divida Ativa do Municipio, expedida pelo Municipio do domicilio ou sede da
empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
7.1.6. Certidao Negativa de D6bito, expedida pelo lnstituto Nacional de

Seguridade Social - lNSS, comprovando a regularidade perante a Seguridade
Social.

7.1.7. Certificado de Regularidade de Situagao do FGTS -CRF, emitido pela
Caixa Econ6mica Federal -CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo
de Garantia por Tempo de Servigo.
7.1.8. Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos
de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior
da Justi9a do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a
inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho.
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MUNIcipIO DE PA¢O DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO

7.2. 0 pagamento sera efetivado no prazo nao superior a 30 (trinta) dias,
contados da emissao do termo de recebimento definitivo de medigao e mediante
a apresentagao das certid6es enumeradas no item 7.1 deste instrumento,
observando-se o que segue:
7.2.1. Para efetivagao do pagamento da la (primeira) fatura/medigao, a

contratada devera apresentar ainda a ART - Anotagao de Responsabilidade
T6cnica, referente a execugao do contrato.
7.2.2. Para efetivagao do pagamento da 2a (segunda) fatura/medigao e demais

a

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

7.3. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada caso esta esteja em
situagao irregular relativamente a regularidade fiscal e trabalhista. Portanto,

todas as certid6es enumeradas no item 7.1 deste instrumento deverao estar
validas para o dia do pagamento. Caso contrario, se quaisquer das certid6es
estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento nao sera efetivado
enquanto a(s) mesma(s) nao for(em) regularizada(s).
7.4. E vedada expressamente a realizagao de cobranga de forma diversa da
estipulada neste Contrato, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou
mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicaeao das sane6es previstas neste
instrumento e indenizagao pelos danos decorrentes.

a

7.5. A fatura nao aprovada pela Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar-MA sera

devolvida a contratada para as necessarias correg6es, com as informag6es que
motivaram sua rejeigao, contando-se o prazo para pagamento da data da sua
reapresentagao.
7.6. Nao have fa distingao entre condig6es de pagamento para empresas
brasileiras e estrangeiras. As condig6es de pagamentos serao equivalentes.
7.7. A documentagao exigida no item 7.1.6 deste instrumento ``Certidao Negativa
de Debito, expedida pelo lnstituto Nacional de Seguridade Social - lNSS",

podefa ser substituida pela documentagao exigida no item 7.1.1 "Certidao
Conjunta Negativa, ou Certidao Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de
Tributos e Contribuig6es Federais e Divida Ativa da Uniao", desde que esta tenha
sido emitida a partir de 20 de outubro de 2014, conforme Portaria MF 358, de 5
de setembro de 2014 (Ministerio da Fazenda).

Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar
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Clausula oifava - Dos encargos de mora por atraso de pagamento:
8.1.Acontratantenaoarcaracomosencargosdamoraporatrasodepagamento
decorrente de ausencia total ou parcial da documentagao habil ou pendente de
cumprimento de quaisquer clausulas constantes da clausula setima deste
instrumento, por parfe da contratada.

Clausula nona - Da recomposi8ao do equilibrio econ6mico-financeiro do
contrato..

a

9.1. Ocorrendo desequilibrio econ6mico-financeiro do contrato, a Administragao

podefa restabelecer a relagao pactuada, nos termos do art. 65, inciso 11, alinea
d, da Lei n° 8.666/93 e alterag6es posteriores, mediante comprovagao
documental e requerimento expresso da contratada.

Clausula d6cima - Dos acrfescimos e supress6es..
10.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais,
os acfescimos ou supress6es sobre as quantidades, de ate 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Clausula d6cima primeira - Da atualiza?ao monefaria em decorrencia de
atraso de pagamento:

a

11.1. 0 nao pagamento da fatura, por culpa exclusiva da contratante, no prazo
estabelecido neste instrumento, ressalvado o contido no item 7.4 da clausula
setima, ensejafa a atualizagao do respectivo valor pelo lGP-M - indice Geral de
Preeos de Mercado, da Fundagao Getdlio Vargas, utilizando-se a seguinte
f6rmula:
VA = VDl / lNI x lNF, onde:

VA = Valor Atualizado
VDl = Valor lnicial

INl = lGP-M/FGV do mss em que ocorreu o prejuizo (indice inicial)
INF = lGP-M/FGV do mss do ressarcimento (indice final)

Clausula d6cima segunda - Do reaifustamento de pregos.-
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12.1. Os pregos contratados manter-se-ao inalterados pelo periodo de vigencia
do presente contrato, admitida a revisao no caso de desequilibrio da equagao
econ6mico-financeira inicial deste instrumento,

12.1.1. Os preeos contratados que sofrerem revisao nao ultrapassarao aos
pregos praticados no mercado, mantendo-se a diferenga percentual apurada
entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado
a epoca da assinatura do contrato.

a

12.1.2. Serao considerados compativeis com os de mercado os pregos
contratados que forem iguais ou inferiores a media daqueles apurados pelo setor
competente da Prefeitura Municipal de Pa9o do Lumiar-MA.

Clausula d6cima terceira - Da alterag5o contratual:
13.1. 0 contrato podefa ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei n° 8.666/93
e alterag6es posteriores, mediante as devidas justificativas. A referida alteragao,
caso haja, sera realizada atraves de termo de aditamento.

Clausula d6cima quarta -Da fiscalizagao:
14.1. A contratante indicara uma pessoa de seu preposto para exercer as
atividades de fiscalizagao da execugao deste instrumento de contrato.

a

C16usula d6cima quinta - Do reconhecimento dos direitos, obrigag6es e
responsabilidades das partes..
15.1. Constituem direitos da contratante receber o objeto deste contrato nas
condig6esavengadasedacontratadaperceberovalorajustadonaformaeprazo
convencionados.
15.2. Constituem obrigag6es e responsabilidade da contratante, al6m das

previstas no projeto basico:
15.2.1.

Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto deste contrato;

15.2.2.
Pagamento;

Efetuar o

15.2.3.

Comunicar a contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada

pagamento

conforme

estipulado

na

Clausula

do

com a execugao do contrato.
Prefeitura Municipal de Paeo do Lumiar
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15.3. Constituem obrigag6es da contratada, al6m das previstas no projeto
basico:
15.3.1.
Executar os servigos/servigos em confomidade com as normas
t6cnicas e obedecendo rigorosamente o projeto basico;

15.3.2.Atendertodasasespecificag6es,prazosecondig6esestabelecidasneste
instrumento;

a

15.3.3.Executarosservigos/servigosduranteoprazodevigenciadestecontrato;

15.3.4.

Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessarios

para o adimplemento das obrigag6es decorrentes deste contrato;
15.3.5. Nao transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;

15.3.6.

Sujeitar-se a mais ampla fiscalizagao por parte da contratante,

prestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo as reclamae6es
procedentes, caso ocorram;
15.3.7.
Comunicar a contratante os eventuais casos fortuitos ou de for8a
maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias dteis ap6s a verificagao do fato e
apresentar os documentos para a respectiva aprovagao, em ate 05 (cinco) dias
consecutivos, a partir de sua ocorfencia, sob pena de nao serem considerados;
15.3.8.

Atender

aos

encargos

trabalhistas,

previdenciarios,

fiscais

e

comerciais decorrentes da execugao do presente contrato;
15.3.9.
Manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade
com as obrigae6es assumidas, inclusive manter todas as condig6es de
habilitagao e qualificaeao exigidas na licitagao;

15.3.10. A Contratada respondera, de maneira absoluta e inescusavel, pela

perfeita condieao dos servigos/servigos, inclusive sua qualidade, competindo-lhe
tambem, os servigos/servieos que nao forem aceitas pela fiscalizagao da
Contratante deverao, obrigatoriamente, ser refeitas;

Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar
CNPJ n° 06.003.636/0001-73
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15.3.11. Serao de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer

acidentes que porventura ocorram durante a execugao dos servigos/servigos,
bern como o uso indevido de patentes e registros; e
15.3.12. Atender, imediatamente, todas as solicitag6es da fiscalizagao da
Contratante, relativamente a execugao do contrato.

15.3.13. A Contratada devera apresentar a Contratante previamente ao inicio

dostrabalhos,arelagaodetodoopessoalqueatuaranaexecugaodosservigos,
com nomes completos, numero da cedula de identidade, CTPS, CPF e fungao
na empresa, alem de indicar o responsavel pela equipe de opefarios.
15.3.14.0pessoalquetrabalharanaexecugaodosservigoscontratadosdevera
estar devidamente fardado e com os Epl's apropriados para os trabalhos
realizados.

15.3.15. Todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a
execugao dos servigos deverao ser fornecidos pela Contratada, estando
terminantemente proibido o uso de bens pertencentes a Prefeitura Municipal de
PagodoLumiar,mesmoqueexistameestejamsemusonoperiododaexecugao
dos trabalhos.
15.3.16. Manter na obra o "Livro Diario de Obras", onde deverao ser anotadas

todas as ocorrencias decorrentes do andamento da obra e outras julgadas
necessarias ao perfeito acompanhamento da execugao do Contrato.
15.4. Constituem responsabilidades da contratada:

15.4.1.
Todo e qualquer dano que causar a contratante, ou a terceiros,
ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatario,
nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou
acompanhamento pela contratante;

15.4.2.
Toda e qualquer tipo de autuaeao ou agao que venha a sofrer em
decorrencia do fornecimento em questao, bern como pelos contratos de trabalho
de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decis6es
judiciais,eximindoacontratantedequalquersolidariedadeouresponsabilidade;

15.4.3.
Toda e quaisquer multas, indenizag6es ou despesas impostas a
contratante por autoridade competente, em decorrencia do descumprimento de
lei ou de regulamento a ser observado na execugao do contrato, desde que
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devidas e pagas, as quais serao reembolsadas a contratante, que ficara, de
pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido a
contratada, o valor correspondente.
15.4.4.
A contratada autoriza a contratante a descontar o valor
correspondente aos referidos danos ou prejuizos diretamente das faturas

pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de
qualquer procedimento judicial, assegurada a pfevia defesa.

a

15.4.5.
O valor a ser ressarcido a contratante nos casos de prejuizos em
que a contratada for responsabilizada sera apurado utilizando-se o indice lGPM - lndice Geral de Pregos de Mercado, da Fundagao Gettllio Vargas, obtido no

periodo compreendido entre a data da ocorrencia do fato que deu causa ao
prejuizoeadatadoefetivoressarcimentoacontratante,utilizando-seaseguinte
f6rmula:
VA = VD[ / lNI x lNF, onde:

VA = Valor Atualizado
VDl = Valor lnicial

lNl = lGP-M/FGV do mes em que ocorreu o prejuizo (indice inicial)
lNF = IGP-M/FGV do mss do ressarcimento (indice final)

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

penalidades previstas em lei no caso rescisao administrativa deste contrato
decorrente de inexecugao total ou parcial do mesmo.

Clausula d6cima sexta -Da rescisao do contrato:
16.1. A rescisao do contrato tera lugar de pleno direito, a criterio da contratante,
independentemente de interposigao judicial ou extrajudicial, em conformidade
com o art. 55, inciso lx, da Lei n° 8.666/93 e suas alterag6es posteriores nos
casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

Clausula d6cima s6tima - Das penalidades..
17.1. Pelo nao cumprimento das obrigag6es assumidas, garantida a pfevia

defesa em processo regular, a empresa fornecedora ficara sujeito as seguintes
penalidades, sem prejuizo das demais cominag6es aplicaveis:

`.-"I,'

I - Advertencia;
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11 -Multa;

Ill -Suspensao temporaria para licitar e contratar com a contratante;
IV - Declaraeao de inidoneidade.

a

17.2. A penalidade de advertencia sera aplicada em caso de faltas ou
descumprimento de clausulas contratuais que nao causem prejuizo a
contratante e sera publicada na imprensa oficial (art. 6°, Xlll, Lei n° 8.666/93 e
alterag6es posteriores).
17.3. A contratada sujeitar-se-a a multa de 0,3% (tres decimos por cento) sobre
ovalordarespectivafatura,pordiadeatraso,cobradaemdobroapartirdo31°

(trigesimo primeiro) dia de atraso, considerado o prazo estabelecido para

meta/execu9ao deste contrato.
17.4.Nocasodeatrasonameta/execugaodestecontratopormaisde30(trinta)
dias, podera a contratante, a partir do 31° (trigesimo primeiro) dia, a seu
exclusivo criterio, rescindir o contrato, podendo, inclusive, aplicar penalidade de
impedimento da contratada em participar de licitag6es pablicas realizadas pela
contratante por urn prazo de ate 05 (cinco) anos.

17.5. As multas previstas nos incisos do tern 17.1 desta clausula sao aplicaveis
simultaneamente ao desconto objeto do item 15.4.3 da clausula d6cima quinta,
sem prejuizo, ainda, de outras cominag6es previstas neste instrumento.

17.6. A multa sera descontada do valor da fatura, cobrada diretamente da
contratada ou ainda judicialmente.
17.7. A penalidade de suspensao temporaria para licitar e contratar com a
contratante, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sera publicada na imprensa oficial
(art. 6°, Xlll, Lei n° 8.666/93 e alterag6es posteriores) e podefa ser aplicada nos

seguintes casos mesmo que desses fatos nao resultem prejuizos a contratante:
17.7.1. Reincidencia em descumprimento de prazo contratual;
17.7.2. Descumprimento total ou parcial de obrigagao contratual;
17.7.3. Rescisao do contrato.
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17.8. A penalidade de declaraeao de inidoneidade podera ser proposta se a
contratada:
17.8.1.

Descumprir ou cumprir parcialmente obrigagao contratual, desde

que desses fatos resultem prejuizos a contratante;
17,8,2.
Sofrer condena9ao definitiva por pratica de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigag6es fiscais
ou parafiscais;

n

17.8.3.

Tiver praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licita9ao.

17.9. As sang6es previstas nos incisos I, Ill e IV do item 17.1 desta clausula,

poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso 11 do item 17.1 desta clausula.

17.10. As penalidades de suspensao tempofaria e de declaragao de
inidoneidade, aplicadas pela contratante, ap6s a instru9ao do pertinente
processo no qual fica assegurada a ampla defesa da contratada, serao
publicadas na imprensa oficial (art. 6°, Xlll, Lei n° 8,666/93 e alterae6es
posteriores).
17.11. A penalidade de declaragao de inidoneidade, implica na impossibilidade

da contratada de se relacionar com a contratante.
17.12. A falta do(s) produto(s) ou mao de obra qualificada para execu9ao deste
contrato, nao podefa ser alegada como motivo de forga maior para o atraso, rna
execugao ou inexecugao dos servigos/servigos objeto deste contrato e nao a
eximifa das penalidades a que esta sujeita pelo nao cumprimento dos prazos e
demais condig6es estabelecidas.

Clausula d6cima oitava - Dos ill'citos penais..
18.1. As infrag6es penais tipificadas na Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes

posteriores serao objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem
prejuizo das demais cominag6es aplicaveis.

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

Clausula vig6sima - Dos casos omissos:
20.1. Os casos omissos serao resolvidos as luzes da Lei Federal n° 8.666/93 e
alterag6es posteriores, e dos principios gerais de direito.

Clausula vig6sima primeira - Da publica¢ao resumida deste instrumento

r\

21.1. Em conformidade com o artigo 61, pafagrafo dnico, da Lei n° 8.666/93 e

alterag6es posteriores, a publicagao resumida deste instrumento de contrato e
seus aditamentos (se houver), sera efetuada na imprensa oficial (art. 6°, Xlll, Lei
n° 8.666/93 e alterag6es posteriores).

C16usula vig6sima segunda -Do Foro:
22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pa9o do Lumiar-MA, para dirimir

quaisquer duvidas oriundas da interpretagao deste contrato com exclusao de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento
contratual, que foi impresso em 03 (tres) vias de igual teor, na presenga de duas
testemunhas para que surtam seus legais e juridicos efeitos.
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