lvllNUTA DO CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO N°

/2020

ADESAO A ATA DE REGisT:E5bE pREeos NO 224/2019 -sEGEp
PROCESS0 ADMINISTRATIVO N° 135085/2019-SARP/MA
PREGAO PRESENCIAL N° 033/2019 -SARP/MA.

TERMO DE CONTRATO QUE
CELEBRAM 0 MUNIcipIO DE
LUMIAR/MA,
ATRAVES
DA

ENTRE SI
PACO DO
SECRETARIA

MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
E A EMPRESA LUIZ RAIMUNDO TEIXEIRA

a

LOBATO EIRELl - EPP P4RA PRESTACAO DE
SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS
PESADAS E CAMINH6ES, COM OPERADOR
HABILITADO
E
FORNECIMENTO
DE
COMBUSTivEL.

0 IVIUNIcipIO DE PAeo D0 LUIVIIAR /lvIA, atraves da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO E FINANCAS, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.003.636/0001-73, situada na
Rodovia MA 201, N° 15, Centro Administrativo, Tambad, bairro: Vila Nazar6, Paeo do Lumiar/MA,
6rgao da Administraeao Pt]blica, doravante
denominada
CONTRATANTE,
neste
ato
representada pela Secretaria Municipal de Administragao e Fjnaneas FLAVIA VIRGINIA PEREIRA

NOLASCO, portadora do CPF n° 697.317.213-04, residente nesta capital,
empresa
LUIZRAIMUNDOTEIXEIRALOBATOEIRELI-EPP,
02.869.424/0001-12, Inscrieao Estadual n° 122360699 situada

a

e

de

outro,

a

inscrita
no
CNPJ
sob
o
n°
na Rua Vicente Fialho, n° 890/A,

Centro, Pinheiro/MA, CEP N° 65.200-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por LUIZ RAIMUNDO TEIXEIRA LOBATO, RG n° 530314967 SSP/MA, CPF n°
137.772.383-68, tern, entre si, ajustado o presente, RESOLVEM celebrar o presente Contrato para
prestaeao de servigos de locaeao de maquinas pesadas e caminh6es, com operador habilitado e
fornecimento de combustivel, decorrente da licitaeao na modalidade Pregao n° 033/2019 -SARP/MA
e do Processo Administrativo n° 135085/2019-SARP, com fundamento na Lei Federal n° 10.520/2002,
Decreto Federal n° 3.555 de 08 de Agosto de 2000, do Decreto Estadual n° 31.553, de 16 de mareo de
2016, da Lei Complementar n° 123/2006, e suas alterae6es pela Lei Complementar n° 147, de 07 de
agosto de 2014, e Lei Estadual n° 10.403, de 29 de dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente a
Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes a esp6cie, mediante as
seguintes clausulas e condie6es:
CLAUSULA PRllvIEIRA -OBJETO

0 presente contrato tern por objeto a prestacao de servieos de locacao de maquinas pesadas e
caminh6es, com operador habilitado e fornecimento de combustivel, em conformidade com as
especificae6es tecnicas e quantitativos do Termo de Referencia (Anexo I) do Edital do PREGAO
PRESENCIAL N° 033/2019-SARP/SEGEP/MA (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS) e da proposta

apresentada.
CLAUSULA SEGUNDA -DA VINCULACAO

Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcri?ao, o Edital do Pregao Presencial
n° 033/2019 -SARP/SEGEP/MA, a Ata de Registro de Preeos n° 224/2019 e a Proposta de Pregos
da CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA -DO VALOR TOTAL

0 valor total estimado deste Contrato e de R$ 4.745.232,00 (quatro milh6es, setecentos e quarenta e cinco
mil, duzentos e trinta e dois reais)
PARAGRAFO UNICO - Os preeos permanecerao irreajustaveis durante a vigencia do presente
Contrato.
CLAUSULA QUARTA -DOS RECURSOS ORCAIVIENTARIOS

As despesas decorrentes do presente Contrato correrao por conta da seguinte dotaeao orgamentaria da
Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo.
02 EXECUTIVO:

a

Unidade Ongamentaria: 02.213 -Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo
Funeao: 15 -Urbanismo
Sub Funeao: 122 -Administraeao Geral
Programa: 0125 -Gestao Politica de lnfraestrutura, Urbanismo, Transporte e Transito
Projeto Atividade: 2.058 -Manutengao e Funcionamento da SINFRA.
Classificaeao Econ6mjca: 3.3.90.39.00 -Servi?os de Terceiros -Pessoa Juridica
Fonte de Recurso: 11000001 -Recursos Ordinarios

CLAUSULA QUINTA -D0 PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE

0 prazo de vigencia do Contrato sera de 12 (doze) meses, a contar da publicaeao do seu extrato no
Diario Oficial do Estado do Maranhao e Diario Oficial da Uniao, sem prejuizo do disposto no art. 57, §
1°, da Lei n° 8.666/1993 resumida, podendo, por interesse da Administraeao, ser prorrogado, Iimitado
a sua duragao a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso 11 do artigo 57, da Lei no 8.666, de 1993.

PARAGRAFO PRIMEIRO: 0 prego do contrato podera ser reajustado, observado o interregno minimo
de 1 (urn) ano, contado a partir da data limite para apresentagao da proposta.
PARAGRAFO SEGUNDO: 0 indice de reajuste sera o indice Nacional de Preeos ao Consumidor Amplo
-IPCA.

^

CLAUSULA SEXTA -DO PRAZO, LOCAL E CONDIC6ES DA EXECUCAO
As Maquinas Pesadas e Caminh6es serao locadas no municipio de Pago do Lumiar de acordo com o
registrado no(s) lote(s), especificado(s) no anexo I do Termo de Refetencia, sob orientaeao da
Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo, em local, data e horario pr6-determinado, quando
da emissao e entrega da ordem de servigo.

PARAGRAFO SEGUNDO: As estrat6gias de execugao dos servigos serao realizadas mediante
determinaeao da Secretaria Municipal de lnfraestrutura e de acordo com suas demandas e em
conformidade com as necessidades do municipio, em razao das condie6es do ambiente e dos locais a
serem trabalhados.
PARAGRAFO

TERCEIRO:

A

Secretaria

Municipal

de

lnfraestrutura

e

Urbanismo

-

SMIU

acompanhara, supervisionara e fiscalizara atraves de preposto a locaeao das Maquinas Pesadas e
Caminh6es contratados, conforme o que disp6e o contrato e planilha orgamentarja.
PARAGRAFO QUARTO: A contratada devera durante a vigencia do contrato fornecer vestimentas
adequadas (inclusive fardamento), conforme disp6e a NR-6 - equipamentos de Prote?ao Individual
(Epl), aprovada pela portaria n° 3.214 de julho de 1978.

PARAGRAFO QUINTO: As Maquinas Pesadas e Caminh6es deverao ser entregues em perfeita
condieao de uso, observadas as especificag6es constantes do item 4 do Termo de Referencia, com

operadores e/ou condutores, e combustivel, nas caracteristicas originais de fabrica e equipamentos
obrigat6rios, sendo de responsabilidade da contratada o transporte ate o local previsto, atrav6s de
Caminhao Prancha.

PARAGRAFO SEXTO: A requisieao das Maquinas e/ou Caminh6es ocorrera por meio de Ordem de
Servieo e/ou Nota de Empenho a ser assinado pelo Ordenador de Despesa do 6rgao solicitante,
conforme a necessidade do mesmo, contendo informae6es do item, quantidade, preeo unitario etotal.

PARAGRAFO SETIMO: Os equipamentos uma vez entregues a contratante ficarao a disposieao da
mesma, em local situado no municipio sob a responsabilidade da Contratada, em qualquer dia e
horario, conforme a necessidade da mesma.

a

PARAGRAFO OITAVO: Para a perfeita execugao dos servieos, a contratada devera possuir ou montar,
na cidade sede do municipio de Pago do Lumiar MA, instalag6es fisicas, com capacidade
administrativa e operacional, suficiente e necessaria para as obrigae6es por ela assumidas,
especialmente aquelas concernentes ao prazo previsto para entrega das Maquinas Pesadas e/ou
Caminh6es, substitui?6es, manuteng6es e outros.

PARAGRAFO OITAVO: Os servieos serao realizados em rigorosa observancia as especificae6es e
solicitae6es feitas, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos
integrantes do contrato, valendo como se, nos mesmos instrumentos efetivamente transcritos fossem.
CL^USULA SETIMA -DA MANUTENCA0 E SEGURO DAS M^QUINAS E CAMINH6ES

A contratada devera efetuar a manuteneao preventiva e corretiva das Maquinas e Caminh6es, de modo
a disponibilizar as mesmas sempre em boas condie6es funcionais e operacionais a contratante. Para
tanto, a contratada devera apresentar o cronograma de manuteneao preventiva para a contratante no
ato da entrega dos mesmos para que a mesma possa adequar o seu planejamento de atividades,
garantindo a disponibilidade das Maquinas Pesadas e Caminh6es para a manutengao conforme o
cronograma apresentado.
PARAGRAFO PRIMEIRO: A contratante podera nao liberar a Maquina ou Caminhao que estiver com

a sua manuteneao preventiva atrasada para execueao de atividades nas frentes de trabalho, sendo que
enquanto a contratada nao realizar a mesma as horas paradas nao serao apontadas na medi?ao
correspondente.

a

PARAGRAFO SEGUNDO: Quando a Maquina ou o Caminhao apresentar algum problema que o
impe?a de realizar suas atividades, a contratada tera 48 (quarenta e oito) horas para substitui-lo ou
recupera-lo quanto a sua condieao funcional e/ou operacional e entrega-lo a contratante, caso contrario

a mesma nao apontara na medieao as horas.
PARAGRAFO TERCEIRO: A contratada respondera por quaisquer danos causados ao contratante
e/ou a terceiros em decorrencia da execugao do contrato.
PARAGRAFO QUARTO: A contratada respondera por quaisquer danos verificados no equipamento
objeto deste contrato.
PARAGRAFO QUINTO: A contratante nao recebera ou liberara a Maquina ou Caminhao para execueao
de atividades nas frentes de trabalho que nao estejam com seu licenciamento em dias, conforme
determina o C6digo de transjto e demais legislag6es apljcaveis, logo nao havera apontamento na
medigao das horas paradas.

PARAGRAFO SEXTO: A contratante nao recebera ou liberara a Maquina ou Caminhao para execugao
de suas atividades nas frentes de trabalho que nao estejam, devidamente, segurados junto aempresa
seguradora com a cobertura adequada, sob pena das horas paradas nao serem apontadas na medieao.
CLAUSULA OITAVA -DO TRANSPORTE E DESLOCAMENT0 DOS EQUIPAIVIENTOS

Os equipamentos que estiverem impedidos de trafegar na via pdblica sefao transportados para
qualquer local da cidade, assim como de qualquer local da cidade para outro local da cidade onde serao
realizadas as atividades, atrav6s da prancha com 3 (tres) eixos, esse transporte e obrigaeao da

contratada. Os demais equipamentos, que comp6em os lotes, e que tern autonomia para trafegarem
em vias pdblicas, se deslocarao pelos seus pr6prios meios ou pela prancha quando assim determinado
pela contratante.
CLAUSULA NONA -DO FORNECIMENTO DE C0IVIBUSTivEL

A contratada sera responsavel pelo fornecimento do combustivel para os equipamentos e maquinas
locados, durante a vigencia do Contrato
CLAUSULA DECIMA -DA GARANTIA DE EXECUCAO

Para execueao do fornecimento, a CONTRATADA prestara Garantia, correspondente a 50/o (cinco por
do valor do Contrato, conforme disposto no art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, cujo cento) prazo de
validade nao podera ser inferior ao prazo de vigencia do contrato.
PARAGRAFO PRIMEIRO: A garantia sera prestada em qualquer das seguintes modalidades:

A

a) Caueao em Dinheiro ou TI'tulo da Divida Pdblica;

b) Seguro Garantia;

c) Carta de Fianea Bancaria.
PARAGRAFO TERCEIRO: No caso de opeao pelo "tulo da Divida Publica, este devera ter sido emitido
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidaeao e de cust6dia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econ6micos, conforme definido pelo
Ministerio da Fazenda.

PARAGRAFO QUARTO: No caso de opgao por Caueao em dinheiro, o interessado devera encaminharse ao Setor Financeiro do 6rgao participante, que o aplicara, de forma a preservar o seu valor
monetario, uma vez que o seu valor sera depositado em nome da CONTRATANTE, em conta poupanga
a ser informada.
PARAGRAFO QUINTO: Se a modalidade escolhida for Seguro-Garantia, a CONTRATADA fara entrega
a CONTRATANTE da competente Ap6lice, em nome do 6rgao participante, no original, emitida por
entidade em funcionamento no Pals, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter
expressamente Clausula de atualizagao financeira, de imprescritjbilidade, inalienabilidade e de
irrevogabilidade, devendo ter validade minima de 60 (sessenta) dias al6m do prazo de execueao dos
servigos estabelecido no Termo de Referencia.

®

PARAGRAFO SEXTO: Se a escolha recair na modalidade Fianea-bancaria, a CONTRATADA fara
entrega da Carta de Fianea Bancaria, no original, emitida por instituieao financeira em funcionamento
no Pals, em nome do 6rgao participante, devendo conter expressamente clausula de atualizagao
financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, devendo ter validade minima

de 60 (sessenta) dias alem do prazo de execueao dos servieos estabelecido no Projeto Basico.
PARAGRAFO SETIMO: 0 6rgao participante podera descontar do valor da GARANTIA DE
EXECUCAO toda e qualquer importancia que lhe for devida, a qualquer titulo, pela CONTRATADA,
inclusive multas.

a)
Se o desconto se efetivar no decorrer do prazo contratual, a GARANTIA devera ser reintegrada
no prazo de 03 (ties) dias dteis, a contar da data de recebimento da notificaeao, sob pena de ser
descontada na fatura seguinte.
PARAGRAFO OITAVO: A garantia sera liberada ap6s o cumprimento das obrigag6es contratuais
devidamente atestadas pelo setor competente do 6rgao participante.
CLAUSULA DECIIVIA PRIMEIRA -DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATADA

Sao obrigae6es da CONTRATADA:
a) Envidar todo o empenho e dedicagao necessaria ao fiel e adequado cumprimento do objeto da
licitaeao.

b)

c)

Comunicar imediatamente, por escrito, a contratante qualquer anormalidade verificada, inclusive
de ordem funcional, para que sejam adotadas as providencias necessarias.
A contratada deve cumprir todas as obrigag6es constantes no Edital, seus anexos e suaproposta,

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execueao do objeto;
d) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condie6es, conforme especificag6es, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarao as
indicae6es referentes a: marca, fabricante, modelo, procedencia e prazo de garantia ou validade.
Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13 e
17 a 27, do C6digo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990).
f)
Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referencia, o objeto
com avarias ou defeitos.
g) Comunicar a contratante, no prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprova?ao.
h) Manter, durante toda a execueao do contrato, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas,
todas as condig6es de habilita?ao e qualificaeao exigjdas na licitaeao,
i) Aceitar, nas mesmas condie6es contratuais, os acr6scimos ou supress6es que se fizerem
necessarios, ate 25°/o (vinte e cinco por cento) do valor injcial atualizado do contrato, na forma do

e)

a

art. 65, § 1 a, da Lei n° 8.666/1993.

j)

®

E obrigaeao da contratada prestar os servieos dentro dos padr6es estabelecidos no Termo de
Referencia, responsabilizando-se por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento de
qualquer clausula ou condieao estabelecida, obedecendo ao disposto no C6digo de Defesa do
Consumidor.
k)
Responsabilizar-se pelo cumprimento de toda legislaeao vigente, inclusive o pagamento de taxas,
impostos, emolumentos, multas e demais contribuie6es fiscais que incidam ou venham incidir sobre
a prestaeao de servieo, exceto quando o condutor der causa.
I) Atender os prazos e condig6es estabelecidos para a presta?ao dos servieos, sob pena da aplicaeao
das sang6es previstas na legislaeao e no contrato.
in) Prestar os servigos de acordo com as condie6es estabelecidas na sua proposta, no contrato e
normas legais aplicadas, obedecendo ao disposto no C6digo de Defesa do Consumidor.
n)
Responder integral e objetivamente por perda e danos que vier a causar a contratante ou a
terceiros em razao de aeao ou omissao, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras
cominae6es contratuais ou legais a que estiver sujeita.
o) Atender as despesas e encargos de qualquer natureza com seu pessoal, necessarios a execugao
dos servieos, responsabilizando-se pelos encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, fiscal,
de acidente de trabalho e outras.
p) Comunicar, por escrito, a contratante, qualquer irregularidade de carater urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessarios.
q) Efetuar a troca do equipamento quando este for reclamada pela contratante, sem prejuizo das
sang6es previstas, caso seja detectado falhas ou irregularidades no funcionamento do mesmo.
r)
Atender o prazo de substituieao dos equipamentos estabelecido pela contratante sujeitando-se, na
inobservancia, as penalidades previstas na lei e no ato convocat6rio.
s) Nomear urn preposto, aceito pela contratante, para representa-Ia durante o periodo de vigencia do
contrato.
t) Assumir plena responsabilidade legal, administrativa e tecnica pela execueao, seguranea e
qualidade dos servieos.
u) Submeter-se a fiscalizagao que a contratante exercefa sobre os servieos.
v) Disponibilizar urn telefone para contato 24 (vinte e quatros) horas para os casos que requeiram
procedimentos celeres solicitados pela contratante.
w) Responsabilizar-se, integralmente, pela contrata?ao de seguro contra acidentes, roubo, furto,
incendio, responsabilidade civil e cobertura de terceiros, danos materiais e danos corporais, sendo
globalmente responsabilizada dos direitos estabelecidos em seguros a que venha contratar,
inclusive pelas franquias, sem Onus e responsabilidades para a contratante.
x) A plena iseneao de responsabilidade da contratante estende-se tambem aos casos de avarias de
motor, nos veiculos locados e de terceiros, ocorridas de forma involuntaria, decorrentes de uso e
casos fortuitos e que nao ensejam a utilizaeao dos servigos da seguradora.
y)
A ausencia de previsao expressa neste item nao exclui outras que estejam dispostas no bojo
do Termo de Referencia e do edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE

Sao obriga?6es da CONTRATANTE:

a

a)
Nao obstante a contratada seja a dnica responsavel pela execueao do objeto deste Termo de
Refefencia, a contratante, atrav6s do Fiscal do Contrato, se reserva o direito de, sem que de forma
restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e detalhada fiscalizagao sobre o
objeto contratado, diretamente ou por prepostos designado pela contratante.
b)
Acompanhar e fiscalizar o contrato, por intermedio de urn representante da Administra?ao
especialmente designado, permitida a contrataeao de terceiros para assisti-Io e subsidia-lo de
informae6es pertinentes a essa atribuigao.
c)
Anotar em registro pr6prio todas as ocortencias relacionadas com a execu9ao do contrato,
determinando o que for necessario a regularizaeao das faltas ou defeitos observados.
d)
Solicitar a seus superiores em tempo habil para a adoeao das medidas convenientes quandoas
decis6es e providencias que ultrapassarem a compet6ncia do representante.
e)
Realizar os pagamentos conforme as disposie6es compactuadas no contrato.
f)
Comunicar, com a antecedencia razoavel, de comum acordo com o contratante, qualquer
alteragao que eventualmente podera advir durante a execueao do contrato.
g)
Consultar o cadastro Estadual de lnadimplentes -CEl, consoante a Lei Estadual n° 6.690, de 1 1
junho de 1996, na ocasiao da assinatura do contrato e antes da realizaeao de cada pagamento.
h)
Permitir acesso dos empregados da contratada as suas dependencias para o recebimento ou
substituigao do veiculo.

i)
Rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos em desacordo com as exigencias deste Termo
de Referencia.
j)
Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servieos.
k)
Exigir imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da contratada que nao merega
a sua confianea ou embarace a fiscalizaeao, ou ainda, que se conduza de modo inconveniente ou
incompativel com o exercicio das fun?6es que lhe foram atribuidas.
I)
A ausencia de previsao expressa neste item nao exclui outras que estejam dispostas no bojo
do Termo de Referencia, edital e contrato.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -DAS PENALIDADES CONTRATUAIS

Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o
instrumento contratual, a sessao podera ser retomada e as demais licitantes chamadas na ordem
crescente de preeos para negociaeao, sujeitando-se o proponente desistente as seguintes penalidades:

a

a) impedimento de licitar e contratar com o Estado do Maranhao, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos;
b) multa de 20°/o (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.
PARAGRAFO PRIMEIRO: 0 atraso injustificado na prestacao dos servieos ou entrega dos materiais
sujeitara a Contratada a aplicaeao das seguintes multas de mora:

a)0,33°/o (trinta e tres cent6simos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto
em atraso, desde o segundo ate o trigesimo dia;

b)0,66°/o (sessenta e seis cent6simos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em
atraso, a partir do trig6simo primeiro dia, nao podendo ultrapassar 20°/o (vinte por cento) do valor
do contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: A16m das multas aludidas no item anterior, a Contratante podera aplicaras
seguintes sane6es a Contratada, garantida a pr6via e ampla defesa, nas hip6teses de inexecueao total
ou parcial do Contrato:
a) advertencia escrita;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

c) impedimento para participar de licita?ao e assinar contratos com o Estado pelo prazo de ate 05
(cinco) anos e descredenciamento do Sistema de Gerenciamento de Licitag6es e Contratos - SGC por
igual prazo.

d) suspensao temporaria de participagao em licitaeao e
Administra?ao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

impedimento de contratar com

a

e) declara?ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraeao Pdblica enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punieao ou ate que seja promovida a reabilitaeao perante a
pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a

Administragao pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da saneao aplicada com base no
inciso anterior.

PARAGRAFO TERCEIRO: As sane6es previstas nas alineas a, c, d e "e", poderao ser aplicadas

:°AniuAn:aRmAeFn:e8°umAaTP::Vts;ab:raaa:i:eFaisb;aidocontrato,designadopelacoNTRATANTEpropora
aplicagao das penalidades previstas, mediante relat6rio circunstanciado, apresentando provas que
justifiquem a proposicao.
PARAGRAFO QUINTO: A Contratada estara sujeita a aplicagao de san?6es administrativas, dentre
outras hip6teses legais, quando:

a) prestar os servigos ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;
b) nao substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante;

®

c) descumprir os prazos e condie6es previstas neste Pregao.
PARAGRAFO SEXTO: As multas deverao ser recolhidas no prazo de contados 15 (quinze) dias
consecutivos da data da notificaeao, em conta bancaria a ser informada pela CONTRATANTE.
PARAGRAFO SETIMO: 0 valor da multa podera ser descontado dos pagamentos ou cobrado
diretamente da Contratada, amigavel ou judicialmente.
PARAGRAFO OITAVO: A licitante que ensejar o retardamento da execugao do certame, nao mantiver
a proposta, falhar ou fraudar na execucao do Contrato, comportar-se de modo inid6neo, fizer
declaraeao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito pr6vio da citagao e da ampla defesa, ficara
impedido de licitar e contratar com a Administraeao, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punieao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a
pr6pria autoridade que aplicou a penalidade.
CLAUSULA DECIIVIA QUARTA -DO PAGAIVIENTO

0 pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE no prazo nao superior a 30 (trinta) dias, contados a
partir da efetiva entrega dos produtos e/ou prestaeao servieos, com aceitaeao, medianteapresentaeao
de Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e datada por quem de direito;
PARAGRAFO PRIMEIRO: 0 contratado devera manter, durante toda execueao do contrato, em
compatibilidade com as obrigae6es por ele assumidas, todas as condig6es de habilitagao e qualificacao,
devendo esta demostrar por meio da seguinte documentaeao:
a) Certidao Negativa de debito, divida ativa da Uniao e Previdenciaria;

a

b) Certidao Regularidade do FGTS -CRF;
c)

Certidao Negativa de D6bitos Trabalhista - CNDT;

d) Certidao Negativa da CAEMA, caso a empresa seja do Estado do Maranhao;

e) Outros que sejam necessarios para a realizaeao do certame.
PARAGRAFO SEGUNDO: A Nota Fiscal que for apresentada com erro sera devolvida ao contratado
para retificagao e reapresentaeao.
CLAUSULA DECIMA QUITA -FISCAL DO CONTRATO

0 acompanhamento e a fiscalizaeao do objeto do futuro contrato serao exercidos por meio de urn
representante (denominado Fiscal) ou urn substituto, designados pela contratante, mediante Portaria,
aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execu?ao do objeto, bern como dirimir e
desembaraear quaisquer ddvidas e pendencias que surgirem, determinando o que for necessario a
regularizaeao das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dafao ciencia
ao contratado, conforme determina o art. 67, da Lei n° 8.666/1993.
PARAGRAFO PRIMEIRO: A fiscalizagao do objeto do contratado sera realizada por quem a autoridade
competente indicar, pode este ser modificado a qualquer tempo, no interesse da Administraeao. Tal
fato devera ser comunicado ao contratado.
PARAGRAFO SEGUNDO: Cabe ao contratado atender prontamente e dentro do prazo estipulado
quaisquer exigencias do Fiscal ou do substituto inerentes ao objeto desta licitaeao, sem que disso

decorra qualquer Onus extra para a contratante, nao implicando essa atividade de acompanhamento e
fiscalizagao qualquer exclusao ou redueao da responsabilidade da contratada, que e total e irrestrita
em re[a?ao a execu?ao do objeto, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta,
falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execueao do ajuste/contrato.
PARAGRAFO TERCEIRO: As decis6es e providencias que ultrapassem a competencia do Fiscal do
contrato serao encaminhadas a autoridade competente da contratante para adoeao das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2° do art. 67 da Lei n°. 8.666/93.
CLAUSULA DEcllvIA SEXTA -DA CONSULTA A0 CEI

A realizagao de pagamentos e dos eventuais aditamentos a este Contrato feitos em favor da
CONTRATADA ficam condicionados a consulta pr6via pelo CONTRATANTE ao Cadastro Estadual de
lnadimplentes - CEl para verificagao da situaeao da CONTRATADA em relagao as obrigae6es
pecuniarias e nao pagas, consoante determina o art. 6° da Lei Estadual n° 6.690, de 11 de julho de
1996.

r+

PARAGRAFO UNICO: Constatada a existencia de registro da CONTRATADA no CEl, o
CONTRATANTE nao realizara os atos previstos nesta Clausula, por for?a do disposto no art. 7° daLei
Estadual n° 6.690, de 11 de julho de 1996.

CL^USULA DECIMA SETIMA -DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acrescimos ou
supress6es que se fizerem necessarios, ate 25°/o (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de
acordo com o constante no art. 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA 0lTAVA -DA ALTERACA0 CONTRATUAL

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n° 8.666, de21/06/1993,
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentagao das devidas justificativas.
CLAUSULA DECIMA NONA -DA INEXECUCAO CONTRATUAL

a

A inexecueao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as consequencias contratuais e
as previstas em lei ou regulamento, nos termos do art. 77 da Lei n°. 8.666/1993.
CLAUSULA VIGESIMA -DA RESCIS^O

Constituem motivos ensejadores da rescisao do presente Contrato, os enumerados no artigo 78, da Lei
Federal n° 8.666/93, e ocorrera nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.
PARAGRAFO PRIMEIRO: Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do
Processo, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO: A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a
reteneao dos cr6ditos decorrentes do Contrato, ate o limite dos prejuizos causados ao CONTRATANTE,
al6m das sane6es previstas neste instrumento.
CLAUSULA VIGESIMA PRIME[RA -DAS COMUNICAC6ES

Qualquer comunicagao 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 efetivaeao,
nao sendo consideradas comunicae6es verbais.
CLAUSULA VIGEsllvIA SEGUNDA -DA HABILITACAO
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A CONTRATADA tera que manter durante a execueao do Contrato, em compatibilidade com as
obrigae6es por ela assumidas, as condig6es de habilitaeao e qualificaeao exigidas na licitagao.
CLAUSULA VIGEsllvIA TERCEIRA -DA PUBLICACA0

0 extrato do presente Contrato sera publicado pelo CONTRATANTE no Diario Oficial do Estado,
obedecendo ao disposto no art. 61, paragrafo dnico da Lei Federal n° 8.666/93, sendo a publica?ao
condieao indispensavel a sua eficacia.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA -D0 FORO
Fica eleito o foro da Justiga Estadual da Comarca de Sao Luis/MA, com renllncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer ddvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, ap6s lido e achado conforme, as partes a

A

seguir firmam o presente Contrato, em 03 (TRES) vias de igual teor e forma, para urn s6 efeito,
perante 02 (duas) testemunhas que tambem os subscrevem.

Paeo do Lumiar MA,

de

de 2020.

FLAVIA VIRGINIA PEREIRA NOLASCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CONTRATANTE

LUIZ RAllvIUNDO TEIXEIRA L0BATO
LUIZ RAIMUNDO TEIXEIRA LOBATO EIRELl -EPP

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

n

( nome/CPF)
( nome/CPF)

