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MUNICIPIO DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER ERECUTIVO
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°

/2020 /ARP /01 /2019/ CPL

„MP.
PROCESSO ADMINISTRATIV0 N° 8081/2019 -RELATIVO A ADESA0 A ATA
DE REGISTR0 DE PRECOS N° 01/2019, ORIUNDA DA CONCORRENCIA N°
02/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA, MARANHAO.

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUH
ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNIcfpIO

DE PAC0 D0 LUMIAR/MA, POR MEI0

a

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACA0 DE PAC0 DO LUMIAR E A
EMPRE SA
PANORAMA
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

EIRELI, QUE TIM POR dBJETO 0 FIM
ADIANTE
ESPECIFICADO,
NOS
TERMOS DAS CLAUSULAS A SEGUIR
AJUSTADAS.

CONTRATANTE: MUNICIPI0 DE PAC0 D0 LUMIAR, pessoajuridica de direito
ptiblico intemo, inscrito no CNPJ sob o n° 06.003 .636/0001 -73, com sede na Praga Nossa
Senhora da Luz, n° 01, Centro, Pago do Lumiar/MA, CEP 65 .130-000, por interm6dio da

fl

Secretaria Municipal de Educapao, neste ato representada pelo seu Secretario Municipal,
Sr. Marcos Ant6nio Silva Ferreira, portador do RG n° 42269795-8 e inscrito no CPF n°
620.970.673-87.

CONTRATADA: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI,
pessoajuridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 10.915.057/0001 -74, sediada

na Rua Pedreiras, n° 2244, Sala n° 04, Bairro Centro, CEP 65.640-000, Pamarama/MA,
neste ato representada pelo Sr. Domingos Carvalho Lopes da Silva, empresdrio, portador
do RG n° 2.052.196 -SSP/PI e CPF n° 922.304.313-15.

CLAUSULA PRIMEIRA -D0 0BJET0 D0 CONTRATO:
Constitui objeto deste ajuste a contratacao de empresa especializada de engenharia

para prestacao de servicos de reforma predial na Unidade de Ensino Bfsico - UEB
Leda Tarja, com fomecimento de materiais e mao-de-obra, para atender demanda da
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MUNICIPIO DH PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
Secretaria Municipal de Educagao de Pago do Lumiar/MA, conforme especificag6es
constantes neste Contrato Administrativo, projeto basico e demais documentos autuados
no Processo Administrativo n° 8081/2019.

Paragrafo Primeiro -Os servigos serao realizados em rigorosa observancia ao Projeto e
seus detalhes, bern como estrita obediencia as prescrig6es e exigencias contidas na

descrigao dos servigos referentes ao objeto contratado, presentes no Anexo I do Edital e
as normas vigentes que a ele se aplicarem.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer alteracao dos servigos ora contratados somente

podera ser executada mediante aprovagao pr5via por parte do Contratante, devendo ser
efetivada por meio de Instrumento Aditivo a este Contrato.

u

CLAUSULA SEGUNDA -DAS PARTES COMPLFMENTARES:
Sao partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrigao, o Processo

da Concorrencia n° 02/2018 da Prefeitura Municipal de Pamarama/MA, a proposta
comercial apresentada pela Contratada, seus anexos, osv detalhes executivos,
especificag6es t6cnicas, despachos e pareceres que o encorpam.

Paragrafo Unico - Integrarm este Instrunento, independentemente de transcrigao, a Lei
Federal n° 8.666/93 e a legislapfro complementar, que a Contratada, desde ja, aceita e
declara conhecer, bern como a Proposta da mesma, apresentada no correspondente
Processo Administrativo, ficando, por6m, ressalvadas, como nao transcritas, as condig6es
nela estipuladas que contrariem as disposig6es deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM
NECESSARI0 A EXECUCA0 DOS SERVICOS

E

D0

MATERIAL

A aparelhagem e o material necessarios a execugao dos trabalhos serao de
responsabilidade e Onus exclusivamente da Contratada, ficando estabelecido que o ente

Contratante nao emprestara nem fomecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAC6ES DOS BENS E DA
EXECUCAO
As obras e servigos ora contratados obedecem as especificag6es as quais fazem parte
integrante do Edital da Concorrencia n° 02/2018 - CPL/Prefeitura Municipal de
Parnarama/MA, reservado a Contratante o direito de rejeitar as obras ou servigos que nao
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estiverem de acordo com as referidas especificag6es, sem que caiba a Contratada direito
a qualquer reclamacao ou indenizagao.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVACA0 DOS SERVICOS
A Contratada declara conhecer perfeita e integralmente, as especificag6es e demais
elementos t5cnicos referentes a execugao dos servigos. Declara, ainda, que conhece
perfeitamente todas as condig6es e locais de execugao dos servigos, tudo o que foi

A

previamente considerado quando da elaboragao da proposta que apresentou na licitagao
de que decorre este contrato, em razao do que declara que mos precos propostos estfo
incluidos todos os custos, despesas e encargos que tera que suportar, representando
aqueles pregos a d mica contraprestacao que lhe sera devida pelo:Municfpio de Papo do
Lumiar/MA pela realizagao do objeto deste contrato.

Paragrafo Unico - 0 representante da Contratnda, acima identificado, declara sob as penas
da lei que disp6e de poderes suficientes a celebragao deste contrato e para obrigar de
pleno direito a mesma contratada. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as
partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERACOES DOS DETALHES EXECUTIVOS
A Prefeitura Municipal de Papo do Lumiar/MA se reserva o direito de, em qualquer fase
ou ocasiao, fazer alterag6es mos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o
volume de servigos das obras, na forma prevista na lei.

®
CLAUSULA SETIMA - D0 VALOR DO CONTRATO
0 valor deste Contrato 5 de R$ 113.136,90 (cento e treze nil, cento e trinta e seis reais
e noventa centavos), que representa o montante da proposta da Contratada, baseada nas
planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos
pregos unitdrios.

Paragrafo Unico - Nos pregos unitarios estao incluidos todos os custos de transporte,
carga e descarga de materiais, despesas de materiais, despesas de execucao, mao-de-obra,
leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venhan a
incidir sobre os servigos, bern como despesas de conservacao ate o seu recebimento
definitivo pelo Municipio de Papo do Lumiar/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR
Praga Nossa Senhora da Luz, n° 01, Centro, Pago do Lumiar/MA, CEP 65.130-000
Home page:
g`,v.bl.
Pagina 3/23

f"J6t`6-28

L±J:tr-'( i-`

,I

MUNICIPI0 DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO

CLASULA 0ITAVA - DAS 0BRIGAC6ES DA CONTRATADA
A Contratada se obriga a:
a) Executar os servigos segundo as especificag6es aprovadas e de acordo com a melhor

t6cnica cuidando, ainda, em adotar solug6es t6cnicas que conduzam a economicidade dos
servigos e a funcionalidade de seu resultado;

b) Eleger e prever t6cnicas e m6todos construtivos dos servigos tao econ6micos quanto

possiveis, sem descuidar em nenhuma hip6tese da seguranga e qualidade da obra;

c) Manter, durante todo o periodo de realizagao dos servi€os objeto do contrato, as
mesmas condig6es de capacitapao tecnica que apresentou ao paticipar da licitapao de que
resulta este contrato, bern como as mesmas condig6es de habilitapao;

u

d) Administrar com zelo e probidade a execuc5o dos servigos, respeitando com absoluto

rigor o orgamento aprovado e evitando a pfatica de atos e a adocao de medidas que
resultem em elevapao de custos dos servigos, inclusive no que respeita a arregimentagao,
selegao, contratagao e administragao de mao-de-obra necessdria a realizagao dos servigos;
e) Atender prontamente as recomendag6es regulares da fiscalizagao;

f) Zelar pelos interesses do Municipio de Pago do Lumiar/MA relativamente ao objeto do
contrato;

g) Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da
fiscalizagao, seja inconveniente aos interesses do Municipio de Pago do Lumiar/MA
relativamente aos servigos;
h) Manter permaneutemente mos locais de realizagao dos servigos urn representante com

plenos poderes para representar e obrigar a Contratada frente ao Municipio de Pago do
Lumiar/MA;
i) Executar o 6bjeto deste contrato de acordo com os projetos e especificag6es fomecidos

pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA e as normas aprovadas ou recomendadas pela
ABNT.
j) Adquirir e fomecer Equipamentos de Protegao Coletiva - EPC e Equipamentos de
Protegao Individual - EPI, a todos os empregados, bern como orienta-los quanto a
necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servigo. A Contratada responde

solidariamente, no caso de subempreitada.
I) Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do
local de Prestagao do Servico durante toda execugao do contrato;
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MUNICIPIO DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
in) Observar as normas, crit5rios e procedimentos ambientais para a gestao dos rejeitos
provenientes da obra.

Paragrafo Primeiro - A Contratada estara, durante todo o periodo de execugao deste
contrato, sujeita a fiscalizapao do Municipio de Pago do Lumiar/MA, quer seja exercida
por servidores do quadro da pr6pria Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.

Paragrafo Segundo - As determinap6es da fiscalizagao obrigam a Contratada, respeitados
os limites deste contrato e o orgamento aprovado, a elaboragao de detalhamentos dos

a

projetos e a realizagao de atividades especfficas. Nos casos em que a Contratada nao
concordar com as recomendag6es ou ordens da fiscalizagao, delas podera recorrer ao

titular do Municipio de Pago do Lumiar/MA, tendo este recurso efeito suspensivo da
ordem fiscal.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
A Contratante se obriga a:
a) Disponibilizar o local das obras;

fi

b) Aprovar as medig6es em tempo habil;
c) Efetuar os pagamentos devidos a Contratada, conforme estabelecido na clausula s6tima
deste Contrato;
d) Designar urn representante para acompanhar e fiscalizar a execugao deste Contrato;
e) Notificar a Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execugao do contrato;
I) Retgr os tributos e contribui?5es sobre os paganentos mensalmente efetuados,
utilizando-se as alfquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislagao;
g) Aplicar penalidades, conforme o caso.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACA0 0RCAMENTARIA
As despesas decorrentes da contratagao dos servigos de que trata este processo licitat6rio

correrao a conta da seguinte Dotapao Orgamentdria:

Fonte de recurso

01.19.00000 -Transferencia do FUNDEB 40%

6rgao

Secretaria Municipal de Educagao - Funcionamento do
Ensino Fundamental Fundeb 400/o
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MUNICIPI0 DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
Unidade

01.19.01 -Fundo Man. Des. Bas. Val. Prof. Educapao

Funcao

12 - Educagao

Sub-fun€ao

361 -Ensino Fundamental

Pr08rama

0118 -Gestao e Expansao das Ag6es Educacionais

Projeto/atividade

1.036 -Reforma e reestruturagao das Escolas do Ensino
Fundamental

Natureza da despesa

3.3.90.39.00 -Outros serv. de tgr c. Pessoajuridica

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDI€6ES DE
PAGAMENTO

u

0 pagamento do prego contratual devera guardar estreita relagao com a execugao dos
servigos contratados e apresentagao de seus efeitos ou resultados mos termos estabelecidos
nos documentos da licitagao em especial no cronograma fisico-financeiro.
Paragrafo Primeiro - Os pagamentos dos servigos serao feitos por medig6es mensais pelo

Municipio de Pago do Lumiar, estado do Maranhao, em moeda legal e corrente no Pals,
atraves de ordem bancdria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e
Financeiro, contra a efetiva execugao dos servigos e apresentacao de seus efeitos, tudo

previamente atestado pelo setor competente do Municipio de Pago do Lumiar/MA
mediante apresentaEao, no que couber, dos seguintes documentos:
I - carta da Contratada encaminhando a medigao;
11 - mem6ria de calculo;

Ill -planilha de medigao atestada e boletim de faturaniento;
IV -certificado de medigao, definindo o periodo correspondente;
V -cronograma executivo (fisico) realizado;

VI - quadro resumo financeiro;
VII -relat6rio fotografico, contendo comentarios por foto;
VIII - c6pia do diario de obras referente aos dias de execugao dos servigos objetos da
medigao, assinada pelo engenheiro responsavel (da Contratada) e pelo servidor ou

comissao responsavel pela fiscalizagao;
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MUNICIPIO DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXHCUTIVO
IX - Certidao Negativa de Debito da Previdencia Social - CND;

X -Certidao Conjunta Negativa de D6bitos relativos a tributos federais e a Divida Ativa
da Uniao;
XI -Certidao Negativa de D6bitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado
sede da Contratada;

XII - Certidao Negativa de D6bitos junto ao govemo municipal do domicilio ou sede da

Contratada, na forma da lei;

a

XIII -Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
XIV - Relagao dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV -Guia de recolhimento do FGTS;

XVI - Guia de recolhimento previdenciario -GFIP;

XVII -Comprovante de pagamento do ISS;
XVIII - Relat6rio pluviom6trico, quando couber;

XIX-Planta iluminada contendo trechos realizados na medigao atual (cor amarela), nas
medig6es anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se
tratar de obras de caracteristica unidimensional;
XX - Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas-CNDT.

r\

Paragrafo Segundo - Os documentos especificados nos incisos 11, Ill, IV, V e VII deverao
estar assinados pela empresa Contratada e pelo servidor ou comissao responsavel pela
fiscalizagao.

Paragrafo Terceiro -Alem dos documentos elencados no caput do subitem 17.2, deverao
constar da primeira medi9fro :
I - Anotagao de Responsabilidade T6cnica - ART - dos responsaveis t6cnicos pela

execugao da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;
11 - c6pia da ordem de servigo;

Ill -matricula no cadastro especiflco do INSS (CEI).

Paragrafo Quarto - Para a dltima medigao, al6m dos documentados discriminados no
caput, serao exigidos:
I -baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEI);
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MUNICIPI0 DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIV0
11 -termo de recebimento definitivo.

Paragrafo Quinto - As medig6es de pagamento seguirao a programagao do Cronograma
Fisico- Financeiro da obra ou servigo, suas etapas, subetapas e respectivas porcentagens.
Paragrafo Sexto - Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em
sua totalidade e aceitos pela fiscalizapao do Municipio de Pago do Lumiar/MA.

Paragrafo S6timo - A Contratada podera apresentar a Contratante para pagamento, fatura
ou documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranga sera examinada pelo
Municipio de Papo do Lumiar/MA durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame,
preliminarmente, verificara e certificara a efetiva execugao dos servigos indicados na
fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito
em ate 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum
acr6scimo ou agregado financeiro. Havendo corregao a fazer, caso o pagamento seja
efetuado a partir do 15° dia ap6s o vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera

u

processada como nova fatura, quanta aos prazos aqul estabelecidos.

Paragrafo Oitavo - Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de
liquidapao qualquer obrigagao financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida
obrigagfo pendente podera user descontada do paganento devido pela Prefeitura
Municipal, pagando-se entao, apenas o saldo, se houver.
Paragrafo Nono -Serao retidos na fonte os demais tributos e contribuic6es sobre os

pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de
servico, conforme legislagao.

Paragrafo Decimo - No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serao devidos pela Contratante encargos
morat6rios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariarnente
em regime de juros simples.
Paragrafo D6cimo Primeiro - 0 valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = I
x N x VP, onde: EM = Encargos morat6rios devidos; N = Ndmeros de dias entre a data

prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = indice de compensagao financeira
= 0,00016438; e VP = Valor da prestagao em atraso assim apurado:
I = (TX)

I-#

I-o,oool6438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
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PODER EXECUTIVO
Paragrafo D6cimo Segundo - Entende-se por atraso imputavel ao Poder Ptiblico, para fins

do paragrafo anterior, o nao paganento do prego ou de parcela deste, conforme acordado
neste instrumento contratual e desde que admissivel a divisao da prestagao devida pelo
contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servigo ou fomecimento contratado,
por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por
servidor ou comissao responsavel.
Paragrafo Decimo Terceiro - Caso a execugao dos servigos se estenda por mais de urn

ano, os pregos da proposta vencedora poderao ser reajustados segundo indice que reflita

o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme fixado na
clausula referente a reajustamento de prego, desde que nao tenha dado causa ao atraso.

A

Paragrafo D6cimo Quarto - A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da
ART expedida pelo CREA da regiao onde estarfro sendo executados as obras e servigos,
comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.
Paragrafo D6cimo Quinto - 0 pagamento da instalagao do canteiro, mobilizapao e
desmobilizapao serao no valor do prego apresentado na proposta, conforme especificado
abaixo:

a) Instalagao e manutengao do canteiro de acordo com o cronograma financeiro proposto;
b) Mobilizagao: serao medidos e pagos 50% do valor proposto para o item na primeira
medigao.

Os 50% restantes serao medidos e pagos ap6s efetiva mobilizagao de suas maquinas e
equipanentos conforme progralnado no Cronograma;

r\

c) Desmobilizagao: ap6s a tocai desmobilizapao, comprovada pela Fiscalizacao;

d) Administrapao Local e Manutengao de Canteiro (AL) - sera pago conforme o
percentual de servigos executados no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item: % AL = (Valor da Medigao Sem AL / Valor do
Contrato (incluso aditivo financeiro sem AL)

Paragrafo D6cimo Sexto - Administrapao Local e Manutengao de Canteiro (AL) terao
como unidade na planilha orgamentdria "global" e sera pago o quantitativo do percentual
em ninero inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENT0 DE PRECOS
Os pregos contratuais propostos nao serao reajustados.
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MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO

Paragrafo Primeiro - Para os contratos com prazo inferior a urn ano o reajustamento
somente sera admitido se, ap6s prorrogacao, a vigencia do ajuste for superior a 12 (doze)
meses, em atendimento aos termos do art. 2° da Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001,

desde que a empresa nao tenha dado causa ao atraso.
Paragrafo Segundo - Caso o periodo de execucao do contrato exceda a urn ano contado a
partir da data da apresentagao das propostas na licitagao, os pregos serao reajustados
respeitados a normas contratuais, pela variagao de indices Nacionais, calculados pela
Fundapao Getdlio Vargas e publicados na secao de indices Econ6micos da revista
"Conjuntura Econ6mica" da FGV, pela seguinte formula:
Sendo:

R = Valor do reajuste procurado;

u

V = Valor contratual da obra/servigo a ser reajustado;
I = indice inicial - refere-se ao indice de custos do mss correspondente a data fixada para

entrega da proposta, pro rata dia;

I = indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

Paragrafo Terceiro - 0 indice de reajuste empregado na formula acima sera o indice
Nacional da Construgao Civil i utilizados para o setor rodovidrio, calculado e publicado
pela Fundagao Getdlio Vargas na revista Conjuntura Econ6mica.
Paragrafo Quarto - Ocorrendo a hip6tese de alteragao do prazo de reajuste estabelecido

no Edital, o Contrato decorrente desta Concorrencia, se adequara de pronto as condig6es
que vierem a ser esfabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica
econ6mica brasileira, se delas divergentes.

Paragrafo Quiritov-Em caso de atraso na execugao das obras/servigos atribuivel a licitante

adjudicataria, os pre9as <contratuais serao reajustados pela formula estabelecida no
subitem precedente, obedecendo-se os seguintes crit6rios:

a) Se os indices aumentarem prevalecerao aqueles vigentes nas datas em que a etapa das

obras/servigos seria realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico
financeiro;
b) Se os indices diminuirem prevalecerao aqueles vigentes nas datas em que as
obras/servigos forem executados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS
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PODER EXECUTIVO
Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este ajuste ou sobre os servigos

contratados, correrao por conta exclusiva da Contratada e deverao ser pagos nas 6pocas
devidas.

Paragrafo Unico - No caso de criacao de novos tributos ou alteracao nas aliquotas de
tributos existentes, os pregos sobre os quais incidirem esses tributos serao revistos a partir
da 6poca em que ocorrer a alteragao da legislagao tributaria, aumentando-se ou reduzindose aqueles pregos da maneira apropriada.

a

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA
CONTRATUAL
0 prazo para execugao das obras e servigos de que trata este Contrato sera designado na
Ordem de Servigos respectiva e/ou na planilha descritiva dog trabalhos a serem
executados emitida pela Prefeitura Municipal de Papo do Lumiar/MA{
Paragrafo Primeiro - 0 inicio da vigencia contratual ocorrera a partir da data da assinatura
deste contrato.
Paragrafo Segundo - 0 presente contrato tera vigencia ate 02 (dois) meses.

Paragrafo Terceiro - Os prazos poderfo ser prorrogados, mantidas as demais clausulas

desta avenca e assegurada a manutengao de seu equilibrio econ6mico-financeiro, de
conformidade com o disposto no §1° do art. 57, da Lei n° 8.666/93 e suas alterag6es,
desde que justificado par escrito e devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal de
Pago do Luniar/MA.

a

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSI0NAL
A Contratada assume inteira responsabilidade profissional pela execugao das obras e

servigos contratados, obrigando-se, ainda a comunicar a Prefeitura Municipal de Pago do
Lumiar/MA, a designapao do dirigente t6cnico, cabendo a esse a responsabilidade total
de agir em nome da Contratada, acumulando, se for o caso, as responsabilidades
administrativas decorrentes, bern como comunicar previamente todas as substituig5es que
vier a operar em sua equipe t6cnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Paragrafo dnico - A Contratada se obriga a manter, durante toda a execugao do Contrato,
em compatibilidade com as obrigag5es por ela assumidas, todas as condig5es de
habilitapao e qualificagao exigidas na licitagao.

CLAUSULA DECIMA SHXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
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MUNICIPIO DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
A Contratada assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a
Contratante a terceiros na execugao das obras e servigos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruic6es, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas,
isentando o Municipio de Pago do Lumiar/MA de todas as reclamag6es que possam surgir

em consequencia deste Contrato, ainda que tais reclamag5es resultem de atos de prepostos
seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execugao dos trabalhos.

CLAUSULA
DECIMA
CONTRATADA

SETIMA

-

DA

RESPONSABILIDADE

DA

A Contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar
danos a terceiros em consequencia da execugao dos trabalhos. Sera de exclusiva
responsabilidade da Contratada a obrigagao de reparar os prejuizos que vier a causar,

u

quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.
Paragrafo Primeiro - A Contratada sera drica, integral e exclusivo responsavel em
qualquer caso por todos os prejufzos, de qualquer natureza, que causar ao Municipio de
Pago do Lumiar/MA ou, ainda, a terceiros, em decorrencia da execugao das obras e
servigos objeto do Contrato, respondendo por si e por sous sucessores.
Paragrafo Segundo - A Contratada sera, tamb6m, responsavel por todos os Onus ou
obrigag6es concement:s a legislagao social, trabalhista, fiscal, securitatia ou
previdenciaria, bern como todas as despesas decorrentes da execugao de eventuais
trabalhos em hofarios extraordindrios (diumo ou notumo), inclusive despesas com
instalag6es e equipamento necessarios as obras e servicos e, em resumo, todos os gastos
e encargos de material e mao-de-obra necessarios a completa realizagao do objeto do
Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.

Paragrafo Terceiro* A Contratada devera:
a) Providenciar, as suas expensas, c6pias dos elementos que venham a ser necessarios a
assinatura do Contrato, como tamb6m no decorrer da execugao das obras e servigos;
b) Registrar o Contrato no CREA e apresentar, a Fiscalizagao, o comprovante de
paganiento da "Anotagao de Responsabilidade T5cnica" ;
c) Responsabilizar-se pela efetivagao de seguros para garantia de pessoas e bens;

d) Fomecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras fomas de divulgagao das
fontes de financiamento e de coordenagao das obras e servigos, conforme modelos
estabelecidos pela Fiscalizagao;

e) Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe tecnica composta de

profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a Fiscalizagao
a Responsabilidade T6cnica pelas obras e servicos, ate a entrega definitiva do objeto do
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MUNICIPI0 DH PACO DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
-

Contrato, inclusive com poderes para deliberar determinag6es de emergencia caso se
tomem necessdrias;
I) Facilitar a agao da Fiscalizagao na inspegao das obras e servigos em qualquer dia ou

hora, prestando todas as informap6es e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem

administrativa;

g) Obedecer as normas de higiene e prevengao de acidentes, no sentido de garantir a
salubridade e seguranga no canteiro de obras e servigos;
h) Quando, por motivo de forga maior, houver necessidade de aplicagao de material
"similar" ao especificado, submeter, previamente e por escrito a Fiscalizagao, a

A

pretendida substituigao ;
i) Reparar, coITigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos

ou incorreg5es verificadas nas obras ou servigos, resultantes de execapfro irregular, do
emprego de materiais inadequados ou nao correspondentes as especificap6es.

CLAUSULA DECIMA 0ITAVA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
Alterag6es do contrato original que venhani a ser necessarias tserao incoxporadas ao

Contrato durante sua vigencia, mediante termos aditivos com as devidas justificativas,
nos seguintes casos:

A

I - unilateralmente pelo Municipio de Papo do Lumiar/MA:
a) Quando, por sua iniciativa, houver medificag6es dos detalhes executivos ou das
especificag6es, para melhor adequacao t5cnica do objeto;
b) Quando necessaria a modificagao do valor contratual em decorrencia de acrescimo ou
diminuigao quantitativa de seu objeto ate o limite permitido na forma do artigo 65, § 1°
da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.
11 - par acordo entre as partes:

a) Quando houver a substituigfro de garantia de execugao, por deliberapao conjunta das
partes;
b) Quando necessaria a modificagao do regime de execugao, em fase de verificagao

tecnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original;
c) Quando necessaria a modificacao da forma de pagamento, por imposigao de
circunstancia superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipapao do

pagamento com relagao ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente
contraprestagao da execugao do objeto.
Paragrafo Primeiro -Os servigos adicionais cujos pregos unitdrios nao sao contemplados

na Proposta inicial serao fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites
estabelecidos na letra "b", do inciso I.
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MUNIcipIO DE PACO DO LUMIAR (MA)
PODHR EXECUTIV0
Paragrafo Segundo -No caso de supressao de parte do objeto do Contrato, se a Contratada
ja houver adquirido os materiais, ou se ja os tiver adquirido e posto nos locais de
trabalhos, este deverao ser pagos pelos custos de aquisigao, transporte e outros
regularmente comprovados e monetarianente corrigidos, podendo caber indenizagao por

outros danos, eventualmente decorrentes da supressao, desde que regulamente
comprovados.
Paragrafo Terceiro - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos
ap6s a data de apresentagao da Proposta de Pregos, de comprovada repercussao mos pregos
contratados, implicarao na revisao desses, para mais ou para memos, conforme o caso.

Paragrafo Quarto -Em havendo alteragao unilateral do Contrato que aumente os encargos
da Contratada, o Municipio de Paco do Lumiar/MA devera restabelecer, por aditamento,
o equilibrio econ6mico e financeiro inicial.

u

Paragrafo Quinto - A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais,
os acrescimos ou supress6es que se fizeram necessarios na contratagao, na forma do artigo
65, §1° da Lei n° 8.666/93, do valor inicial do contrato.

Paragrafo Sexto - Durante todo o periodo de execugao do contrato sera exercida estrita
observincia ao equilibrio dos pregos <fixados no neste Contrato em relagao a vantagem
originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos
aditivos futuros, o acr6scimo de itens com pregos supervalorizados ou eventualmente a
supressao ou modificapao de itens com pregos depreciados viole principios
administrativos.

Paragrafo Setimo - A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco

global de referencia nao podera ser reduzida em favor do contratado em decorrencia de
aditamentb^ que! modiflquem a planilha orgamentdria.
Paragrafo Oitavo - A diferenga a que se refere no paragrafo s6timo podera ser reduzida
para a preservaSfro do equilibrio econ6mico e financeiro do contrato em casos
excepcionais e justificados, desde que os custos unitatios dos aditivos contratuais nao
excedam os custos unitdrios do sistema de referencia na forma do Decreto n° 7.983/2013,
assegurada a manutencao da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitacao.

Paragrafo Nono - A formagao do prego dos aditivos contratuais contara com orgamento
especifico detalhado em planilhas elaboradas pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA,
observado o disposto no art.14 e mantidos os limites do previsto no § 1° do artigo 65 da
Lei n° 8.666/93.
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MVNICIPIO DE PAC0 DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO
A Fiscalizagao da execugao das obras e servigos sera feita pela Secretaria de Infraestrutura

e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA, atraves de seus
representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os
detalhes executivos, as especificag6es, os prazos, as condic6es do Edital, a Proposta de
Pregos e as disposig6es do Contrato.

a

Paragrafo Primeiro - Fica reservado a Fiscalizapao o direito e a autoridade para resolver,
no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso nao previsto no
Edital, nas Especificag5es, mos Detalhes Executivos, Has Leis, Has Normas do Municipio

de Pago do Lumiar/MA, - mos Regulanentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se
relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servigos em quest5o e seus

complementos, ouvida a autoridade do 6rgao.
Paragrafo Segundo -Compete, ainda, especificamente a Fiscalizagao:

a) Rejeitar todo e qualquer material de rna-qualidade ou nao especificado e estipular o

prazo para a sua retirada da obra;
b) Exigir a substituigao de t6cnico, mestre ou operato que nao responda tecnica e
disciplinarmente as necessidades da obra, sem prejutzo do cumprimento dos prazos e
condig6es contratuais;

e

c) Decidir quanto a aceitagao de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer
motivo de forga maior;
d) Exigir da Contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula D6cima
Sexta deste Contrato;
e) Indicar a Contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissao da Ordem de Execucao de Servigos;
I) Esclarecer prontamente as ddvidas que lhe sej am apresentadas pela Contratada;

g) Expedir, por escrito, as determinag5es e comunicag6es dirigidas a Contratada;
h) Autorizar as providencias necessdrias junto a terceiros;
i) Promover, com a presenga da Contratada, as medig5es de obras e servieos executados.
j) Transmitir, por escrito, as instrug6es e as modificap5es dos detalhes executivos que
porventura venham a ser feitas, bern como alterag5es de prazos e de cronogramas;
k) Dar ao Municipio de Pago do Lumiar/MA imediata ciencia dos fatos que possam levar

a aplicagao de penalidades contra a Contratada ou mesmo a rescisao do Contrato;
I) Relatar oportunanente ao Municipio de Pago do Lumiar/MA ocorrencia ou
circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e servigos em
relagao a terceiros;
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PODER EXECUTIVO
in) Examinar os livros e registros.

Paragrafo Terceiro - A substituigao de qualquer integrante da equipe t6cnica da
Contratada, durante a execugao das obras e servigos, dependera da aquiescencia da
Fiscalizagao quanto ao substituto apresentado.
Paragrafo Quarto -Com relagao ao "Diario de Ocorrencia", compete a Fiscalizagao:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotag6es feitas pelo licitante Contratado;

b) Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes executivos, as
especificag6es, os prazos e cronogramas;
c) Fazer observag6es cabiveis, decorrentes dos registros da Contratada no referido Diario;

d) Dan solucao as consultas feitas pela Contratada, seus prepostos e sua equipe;
e) Registrar as restrig5es que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao

u

procedimento da Contratada, seus prepostos e sua equipe;
f) Determinar as providencias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e
especificap6es;

g) Anotar os fatos ou observag6es cujo registro se faga necessato.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS PENALIDADES
As penalidades administrativas apliGaveis a Contratada, por inadimplencia, estao
previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus par agrafos, todos da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Primeiro -A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execugao
do contrato, sera calculada sobre o valor dos servigos nao concluidos, competindo sua
aplicapao ao titular do 6rgao Contratante, observando os seguintes percentuais:
a) de 0,3% (tres d6cimos por cento), por dia de atraso ate o limite correspondente a 15
(quinze) dias;
b) de 0,5%;(cinco d6cimos por cento), por dia de atraso a partir do 16° (d6cimo sexto) dia,

ate o limite correspondente a 30 (trinta) dias; e
c) de 1,0% (urn por cento), por dia de atraso a partir do 31° (trig6simo primeiro) dia, ate
o limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindira o
contrato correspondente, aplicando-se a Contratada as demais sang6es previstas na Lei n°
8.666/93.

Paragrafo Segundo - Sera aplicada multa de 1,5% (urn e meio por cento) sobre o valor da

contratagao, quando a Contratada:
a) Prestar informap6es inexatas ou criar obstaculos ao acesso a fiscalizagao da Prefeitura
Municipal de Pago do Lumiar/MA, no cumprimento de suas atividades;
b ) Desatender as determinag6es da fiscalizagao do Municipio de Pago do Lumiar/MA; e
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c) Cometer qualquer infragao as normas legais federais, estaduais e municipais,
respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos 6rgaos competentes em razao da infrapao
cometida.

Paragrafo Terceiro - Sera aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da

fl

contratagao quando a Contratada:
a) Executar os servigos em desacordo com o projeto basico, normas e t6cnicas ou
especificag6es, independentemente da obrigapao de fazer as correc6es necessdrias, as
suas expensas;
b) Nao iniciar, ou recusar-se a executar a corregao de qualquer ato que, por imprudencia,
negligencia impericia dolo ou rna-fe, venha a causar danos a Contratante ou a terceiros,
independentemente da obrigagao da Contratada em raparar os danos causados;
c) Praticar por agao ou omissao, qualquer ato que, por imprudchci;, neglig6ncia,
impericia, dolo ou rna-fe, venha a causar danos a Contratante ou a terceiros,
independentemente da obrigagao da Contratada em reparar os danos^ causados.
Paragrafo Quarto - A aplicagao da penalidade de advertencia sera efetuada mos seguintes
Casos:

a) Descumprimento das obrigag6es assumidas contratualmente ou nas licitag6es, desde

fl

que acarretem pequeno prejuizo ao Municipio de Pago do Lumiar/MA,
independentemente da aplicapao de multa morat6ria ou de inexecugao contratual, e do
clever de ressarcir o prejuizo;
b) Execugao insatisfat6ria do objeto contratado, desde que a sua gravidade nao recomende
o enquadranento mos casos de suspensao temporaria ou declaragao de inidoneidade;
c) Outras ocorrencias que possam acarretar pequenos transtomos ao desenvolvimento das
atividades do Municipio de Papo do Lumiar/MA, desde que nao sejam passiveis de
aplicagao das sang6es de suspensao temporaria e declaragao de inidoneidade.
Para grafo Quinto - A suspensao do direito de licitar e contratar com o Municipio de Papo
do Lumiar/MA pode ser aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos
culposos prejudicarem o procedimento licitat6rio ou a execugao do contrato, por fatos
graves, cabendo defesa previa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da data do recebimento
da intimapao. A penalidade de suspensao temporaria do direito de licitar e contratar com
o Municipio de Pago do Lumiar/MA mos seguintes prazos e situag6es:
a) Por 06 (seis) meses mos seguintes casos:

a.I ) Atraso no cumprimento das obrigag6es assumidas contratualmente e na licitagao que
tenha acarretado prejuizos significativos para o Municipio de Pago do Lumiar/MA;
a .2) Execugao insatisfat6ria do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicacao da
sangao de advertencia.
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MUNICIPI0 DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIV0
b ) Por 01 (un) ano quando a Contratada se recusar a assinar o contrato dentro do prazo
estabelecido pelo Municfpio de Pago do Lumiar/MA.
c) Por 02 (dois) anos, quando a Contratada:
c.I ) Nao concluir os servicos contratados;
c.2) Prestar os servigos em desacordo com as especificag6es ou com qualquer outra
irregularidade, contrariando o disposto no Edital de licitagao, nao efetuando sua
substituigao ou correcao no prazo determinado pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA;
c.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizos ao Municipio de
Papo do Lumiar/MA, ensejando a rescisao do contrato ou frustrapao do processo
licitat6rio;

c.4) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitapao;

c.5) Demonstrar nao possuir idoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Papo
do Lumiar/MA, em virtude de atos ilicitos praticados;
c.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio prdprio ou de terceiros, quaisquer
informag6es de que seus empregados tenham conhecimento em razao da execugao deste
contrato, sem consentimento pr6vio do Municipio de Pago do Lumiar/MA.

u

Paragrafo Sexto - A declaragao de inidoneidade sera proposta pelo agente responsavel

pelo acompandamento da execugao contratual ao Secretdrio Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo ou ao Prefeito Municipal se constatada a rna-fe, acao maliciosa e
premeditada em prejuizo do Mririofpio, evidencia de atuagao com interesses escusos ou
reincidencia de faltas que acarretem prejuizos ao ente pdblico Contratante ou aplicac5es
sucessivas de outras sang5es administrativas.
a) A declaragao de inidoneidade implica proibigao de licitar ou contratar com a
Administragao "blica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate

que seja promovida a reabilitagao, perante o Secretario da Infraestrutura, ap6s ressarcidos
os prejuizos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
b) A declarapao^de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administragao Pdblica
sera aplicada yti Contratada<nos casos em que:

b.I ) tenha sofride condenagao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b.2) praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;
b.3) demonstrar nao possuir idoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Paco
do Lumiar/MA, em virtude de atos ilicitos praticados;
b.4) reproduzir, divulgar ou utilizar em beneficio pr6prio ou de terceiros, quaisquer
informag6es de que seus empregados tenham tido conhecimento em razao de execucao

deste contrato, sem consentimento pr5vio do Municipio de Pago do Lumiar/MA, em caso
de reincidencia;
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MUNICIPIO DE PACO D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIV0
b.5) apresentar ao Municipio de Pago do Lumiar/MA qualquer documento falso, ou
falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitapao, ou no curso da
relagao contratual ;
b.6) praticar fato capitulado como crime pela Lei n° 8.666/93.

a

c) Independentemente das sang6es a que se referem os paragrafos primeiro, segundo e
terceiro, o licitante ou contratado esta sujeita ao pagamento de indenizacao por perdas e
danos, podendo ainda o Municipio de Pago do Lumiar/MA propor que seja
responsabilizada:
c.I ) civilmente, nos termos do C6digo Civil;
c.2) perante os 6rgaos incumbidos de fiscalizagao das atividades Contratadas ou do
exercicio profissional a elas pertinentes;
c.3) criminalmente, na forma da legislagao pertinente.

Paragrafo S6timo - Nenhum pagamento sera feito ao executor dos servicos que tenha sido
multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.
Paragrafo Oitavo - As sang6es serao aplicadas pelo Municipio Contratante, facultada a
defesa previa da interessada, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
com excegao da declarapao de inidoneidade, cujo prazo de defesa 6 de 10 (dez) dias da
abertura de vista, conforme § 39 do art. 87 da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Nono - As multas administrativas previstas neste instrumento, nao tern carater
compensat6rio e assilfL o seu pagamento nao eximira a Contratada de responsabilidade
por perdas e danos decorrentes das infrap6es cometidas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESCISA0

fl

0 Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:
I -Administrativamente, nos seguintes casos:
a) Nao curiprimento de clausulas contratuais, de especificag6es, dos detalhes executivos
ou de prazos;
b) Cumprimento inegular de clausulas contratuais, de especificag6es, dos detalhes
executivos ou de prazos;
c) Lentidao no seu cumprimento, levando ao Municipio de Pago do Lumiar/MA a
comprovar a impossibilidade da conclusao da obra, do servigo ou do fomecimento, nos
prazos estipulados;
d) Atraso injustificado no inicio das obras, servigos ou fomecimentos;

e) A paralisagao das obras, dos servigos ou do fomecimento, sem justa causa e previa
comunicacao ao Municipio de Pago do Lumiar/MA;
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MUNICIPI0 DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
I) A Subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagao do licitante contratado a
outrem, cessao ou transferencia total ou parcial, bern como fusao, cisao ou incoaporagao
do licitante contratado, que nao e admitido pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA;

g) Desatendimento as determinag6es regulares das autoridades designadas para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como a de seus superiores;
h) Cometimento reiterado de faltas na execugao do objeto contratado;
i) Decretagao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil em condig6es que, a juizo
da Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA, ponham em risco a perfeita execucao
das obras e servicos;

j) Dissolucao da sociedade Contratada;
k) Alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura do licitante contratado

que, ajuizo da Secretaria da Infraestrutura, prejudique a execugao do Contrato;
I) Raz6es de interesse do servigo pdblico de alta relevancia e amplo conhecimento,

u

justificadas e determinada pela Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA e exaradas
no processo administrativo referente ao Contrato;
in) Supressao de obras e servigos que acarretem modificac6es do valor inicial do Contrato
alem do limite imposto ao contratado;
n) Suspensao de sua execugao, par ordem escrita do Municipio de Pago do Lumiar/MA
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calanidade pdblica, grave
perturbagao da ordem intema ou guerra, ou ainda por repetidas suspens6es que totalizem
o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigat6rio de indenizag6es pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizap6es. E assegurado ao licitante
contratado, messes casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das
obrigag6es assumidas, ate que seja normalizada a situagao;
o) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Municipio de Pago
do Lumiar/MA, em razao da execugao do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo
em caso de calamidade pdblica, grave perturbagao da ordem intema ou guerra, assegurado
ao licitante contratade, o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas
obrigag6es, ate que seja normalizada a situacao;
p) Nao liberagao,'pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA, de area ou local para execugao
dos servigos, nos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar
pela suspensao do cumprimento de suas obrigag6es, ate que seja normalizada a situagao;
q) Ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovado, que seja
impeditivo da execugao do Contrato.
r) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sang6es penais
cabiveis.

11 - Amigavelmente pelas partes.

Ill - Judicialmente.
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MUNICIPI0 DE PACO D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIV0
Paragrafo Primeiro - A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de
autorizagao escrita e fundamentada da autoridade competente.
Paragrafo Segundo - No caso de rescisao administrativa embasada em raz6es de interesse
do servigo ptiblico, prevista nas letras "1 ", "in", "n", "o", "p" e "q", do inciso I sem que

haja culpa do licitante contratado, este sera ressarcido dos prejuizos que houver sofrido,

regularmente comprovado, tendo ainda direito a:
I - Devolugao da garantia prestada;
11 - Pagamento devido pela execugao do Contrato ate a data da rescisao;
Ill - Pagamento do custo de desmobilizapao.

a

Paragrafo Terceiro -A rescisao administrativa elencada nas allneas "a"* "b", "c", "d", "e",

podera acarretar as seguintes consequencias, aplicaveis segundo a ocorfencia que a
justificar, sem prejuizos das sang6es previstas:
I - assungao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por

ato pr6prio do Municipio de Papo do Lumiar/MA;
11 - ocupagao e utilizagao, mos termos da legislacao vigente, do local, instalagao,
equipamentos, material e pessoal empregados na execugao do Contrato, necessdrio a sua
continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliapao na
forma do inciso V do art. 58, da Lei n° 8.666/93 e suas alterag6es;

Ill - execugao de garantia contratual, para ressarcimento o Municipio de Papo do
Lumiar/MA dos valores das multas e indenizag6es a ela devida;
IV -retengao dos creditos decorrentes do Contrato ate o limite dos prejuizos causados ao
Municipio de Paap do Lumiar/MA.
Paragrafo Quarto - A aplicapfro das medidas previstas nos incisos I e 11 do paragrafo

fi

anterior fica a crit6rio da Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA, que podera dar
continuidade ds obras e servigos por execugao direta ou indireta.
Paragrafo Quinto - 0 presente Contrato podera ser rescindido, ainda, pelo Municipio de
Pago do Lumiar/MA, se a Contratada transferir a terceiros, no todo ou em parte, a
execucao das obras e servigos contratados.
Paragrafo Sexto- Nao poderao ser invocados como motivo de forga maior ou caso
fortuito, senao aquele previsto no Art. 393 do C6digo Civil Brasileiro.
Paragrafo S6timo -A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com
as consequencias contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Paragrafo Oitavo - Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos
autos do processo, assegurado o contradit6rio e a anipla defesa.
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MUNICIPIO DE PAC0 DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - D0 RECEBIMENTO DOS SERVICOS
Concluidos os servigos, ap6s comunicacao formal por escrito do adimplemento total da
conclusao pelo contratado, a Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA procedera ao
recebimento provis6rio do objeto, pela Fiscalizagao, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da comunicagao escrita ao contratado.

Paragrafo Primeiro - 0 Municipio de Pago do Lumiar/MA recebera os servigos em carater
definitivo em prazo nao superior a 90 (noventa) dias do recebimento provis6rio. Durante
o periodo compreendido entre o recebimento provis6rio e o recebimento definitivo, ficara
a Contratada obrigada a efetuar reparos que, ajuizo da Contratante se fizerem necessalios
quanto a qualidade e seguranca do objeto.

Paragrafo Segundo - Encerrado o prazo fixado no paragrafo anterior, o objeto sera
recebido definitivanente por uma comissao designada para tal fim, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequvapao do objeto aos
termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e suas alterag6es,
sem prejuizo das sang6es civis.

U

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos e os que sev tomarem controvertidos serao decididos pela Lei n°

8.666/93, garantido a Contratada o contradit6rio e ampla defesa de seus interesses.

CLAUSULA VIGfisIMA QUARTA - DA EFICACIA
A validade deste instrumento dfcorrera de sua assinatura, tomando-se eficaz a partir da
publicngao, em extrato, na Imprensa Oficial, que sera providenciada pela Prefeitura
Municipal^ de Pago do Lumiar/MA nos termos do paragrafo dnico do art. 61 da Lei de
Licitag6es a Contratos Administrativos.

cLAusuLA viGrislMA QulNTA - DA clsAO, INcORpORACAO Ou FusAO
Em havendo a cisao, incoaporagao ou fusao da Contratada, a aceitagao de qualquer uma
destas operag6es ficara condicionada a analise por esta Administragao Ptiblica
Contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de
insucesso na execucao do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogagao contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - D0 FORO
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MUNICIPIO DE PAC0 DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
Fica eleito o foro da Cidade de Pago do Lumiar/MA, com renincia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dtividas ou litigios oriundos
da execugao deste ajuste.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, 6 1avrado
o presente Instrumento em 03 (tres) vias de igual teor, que, depois de lido e achado

conforme, 6 assinado pelos representantes legais da parte Contratante e Contratada e pelas
testemunhas abaixo nomeadas.

Paco do Lumiar, MA, _ de

de

n
MARcOs ANTONIO slLVA FERREIRA

PANORAMA EnffREENDIMENTOs E
SERVI€OS EIRELI

Secretario Municipal de Educacao

Sr{a) Representante Legal

Testemunhas:
Nome:
Nome:

a
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MUNICIPIO DE PAC0 DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°

/2020 /ARP /01 /2019 /CPL

„MP.
PROCESS0 ADMINISTRATIV0 N° 8081/2019 -RELATIV0 A ADESA0 A ATA
DE REGISTR0 DE PRECOS N° 01/2019, ORIUNDA DA CONCORRENCIA N°
02/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA, MARANHAO.

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE
ENTRE SI CELHBRAM 0 MUNIcipIO
DE PAC0 D0 IitJMIAR/MA, POR MEIO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCA€AO DE PACO D0 LUMIAR E A
EMPRE SA
PANORAMA

EhrmREENDIMENTOs E sERvlcos
EIRELI, QUE TEM POR OBJET0 0 FIM
ADIANTH
ESPHCIFICADO,
NOS
TERMOS DAS CLAUSULAS A SEGUIR
AJtJSTADAS.

CONTRATANTE: MUNIcipI0 DE PA€O D0 LUMIAR, pessoajurfdica de direito
pdblico intemo, inscrito no CNPJ sob o n° 06:003 .636/0001 -73, com sede na Prapa Nossa
Senhora da Luzz n° 01, Centro, Pago do Lumiar/MA, CEP 65.130-000, por interm6dio da

a

Secretaria Municipal de Educap5o, neste ato representada pelo seu Secretalio Municipal,
Sr. Marcos Ant6nio Silva Ferreira* portador do RG n° 42269795-8 e inscrito no CPF n°
620.970.673-87.

CONTRATADA: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI,
pessoajuridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 10.915.057/0001 -74, sediada
na Rua Pedreiras, n° 2244, Sala n° 04, Bairro Centro, CEP 65.640-000, Pamarama/MA,

neste ato representada pelo Sr. Domingos Carvalho Lopes da Silva, empresdrio, portador
do RG n° 2.052.196 -SSP/PI e CPF n° 922.304.313-15.

CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJHT0 DO CONTRATO:
Constitui objeto deste ajuste a contratacao de empresa especializada de engenharia

para prestacao de servicos de reforma predial na Unidade de Ensino Bfsico - UEB
Professora Nadir Nascimento Moraes, com fomecimento de materiais e mao-de-obra,
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MUNICIPI0 DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER HXECUTIV0
para atender demanda da Secretaria Municipal de Educagao de Pago do Lumiar/MA,
conforme especificag6es constantes neste Contrato Administrativo, projeto basico e
demais documentos autuados no Processo Administrativo n° 8081/2019.
Paragrafo Primeiro -Os servigos serao realizados em rigorosa observincia ao Projeto e
seus detalhes, bern como estrita obediencia as prescrig5es e exigencias contidas na
descrigao dos servigos referentes ao objeto contratado, presentes no Anexo I do Edital e
as normas vigentes que a ele se aplicarem.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer alteragao dos servigos ora contratados somente
podera ser executada mediante aprovagao previa por parte dov Contratante, devendo ser
efetivada por meio de Instrumento Aditivo a este Contrato.

u

CLAUSULA SEGUNDA -DAS PARTES COMPLEMENTARES:
Sao partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrigao, o Processo
da Concorrencia n° 02/2018 da Prefeitura Municipal de Parnarama/MA, a proposta
comercial apresentada pela Contratada, seus' anexos, os detalhes executivos,
especificag6es t6cnicas, despachds e pareceres que o encoxpam.

Paragrafo Unico - Integram este Instrunento, independentemente de transcrigao, a Lei
Federal n° 8.666/93 e a ledrslapfro complementar, que a Contratada, desde ja, aceita e
declara conhecer, bern como{ a Proposta da mesma, apresentada no correspondente
Processo Administrativo, ficando, porem, ressalvadas, como nao transcritas, as condig6es
nela estipuladas^que contrariem as disposig6es deste Contrato.

CLAUSULA

TERCEIRA

-

DA

APARELHAGEM

E

DO

MATERIAL

NEcrissARIO A HXEcucAO DOs sERvlcos
A aparelhagem e o material necessarios a execugao dos trabalhos serao de

responsabilidade e Onus exclusivamente da Contratada, ficando estabelecido que o ente
Contratante nao emprestara nem fomecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICACOES DOS BENS E DA
EXECUCAO
As obras e servigos ora contratados obedecem as especificac6es as quais fazem parte
integrante do Edital da Concorrencia n° 02/2018 - CPL/Prefeitura Municipal de
Pamarana/MA, reservado a Contratante o direito de rejeitar as obras ou servigos que nao
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PODER EXECUTIVO
estiverem de acordo com as referidas especificag6es, sem que caiba a Contratada direito
a qualquer reclamagao ou indenizagao.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVACA0 DOS SHRVICOS
A Contratada declara conhecer perfeita e integralmente, as especiflcag6es e demais
elementos tecnicos referentes a execugao dos servigos. Declara, ainda, que conhece

perfeitamente todas as condig6es e locais de execugao dos servigos, tudo o que foi

previamente considerado quando da elaboragao da proposta que apresentou na licitagao
de que decorre este contrato, em razao do que declara qua mos pregos propostos estao
incluidos todos os custos, despesas e encargos que tera que suportar, representando
aqueles pregos a dnica contraprestagao que lhe sera devida pelo Muniefpio de Pago do
Lumiar/MA pela realizagao do objeto deste contrato.

Paragrafo Unico - 0 representante da Contratada, acima identificado, declara sob as penas
da lei que disp6e de poderes suficientes a celebragao deste contrato e para obrigar de
pleno direito a mesma contratada. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as
partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERA€OES DOS DHTALHES EXECUTIVOS
A Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA se reserva o direito de, em qualquer fase
ou ocasiao, fazer alterag6es nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o
volume de servigos das obras, na forma prevista na lei.

a
CLAUSULA SETIMA - D0 VALOR D0 CONTRAT0
0 valor deste Contrato 6 de R$ 152.799,63 (cento e cinquenta e dois nil, setecentos e
noventa e move rcais e sessenta e tr6s centavos), que representa o montante da proposta
da Contratada, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e
multiplicado pelos respectivos pregos unitdrios.
Paragrafo Unico - Nos precos unitdrios estao incluidos todos os custos de transporte,
carga e descarga de materiais, despesas de materiais, despesas de execugao, mao-de-obra,
leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidan ou venhaln a
incidir sobre os servigos, bern como despesas de conservagao ate o seu recebimento
definitivo pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA.
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MUNICIPI0 DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODHR EXECUTIVO
CLAUSULA 0ITAVA - DAS 0BRIGACOES DA CONTRATADA
A Contratada se obriga a:
a) Executar os servigos segundo as especificac6es aprovadas e de acordo com a melhor

t6cnica cuidando, ainda, em adotar solug6es t6cnicas que conduzam a economicidade dos
servigos e a funcionalidade de seu resultado;
b) Eleger e prever t6cnicas e m6todos construtivos dos servigos tao econ6micos quanto

possiveis, sem descuidar em nenhuma hip6tese da seguranga e qualidade da obra;
c) Manter, durante todo o periodo de realizagao dos servi€os objeto do contrato, as
mesmas condig6es de capacitagao t6cnica que apresentou ao participar da licitagao de que
resulta este contrato, bern como as mesmas condig6es de habilitapao;

u

d) Administrar com zelo e probidade a execugao dos servigos, respeitando com absoluto

rigor o orgamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adocao de medidas que
resultem em elevapao de custos dos servigos, inclusive no que respeita a arregimentagao,
selegao, contratagao e administragao de mao-de-obra necessdria a realizagao dos servigos;

e) Atender prontanente as recomendag6es regulares da fiscalizapao;
I) Zelar pelos interesses de Municipio de Paco do Lumiar/MA relativamente ao objeto do
contrato;

g) Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da
fiscalizagao, seja 'inconveniente aos interesses do Municipio de Paco do Lumiar/MA
relativamente aos servigos;
h) Manter permanentemente mos locais de realizagao dos servigos urn representante com

plenos poderes para representar e obrigar a Contratada frente ao Municipio de Pago do
Lumiar/MA;
i) Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificag6es fomecidos

pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA e as normas aprovadas ou recomendadas pela
ABNT.
j) Adquirir e fomecer Equipamentos de Protecao Coletiva - EPC e Equipamentos de
Protegao Individual - EPI, a todos os empregados, bern como orienta-los quanto a
necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servigo. A Contratada responde
solidariamente, no caso de subempreitada.
I) Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do 1 SSQN ao municipio do
local de Prestagao do Servigo durante toda execugao do contrato;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR
Praga Nossa Senhora da Luz, n° 01, Centro, Pago do Lumiar/MA, CEP 65.130-000
Home page:
Pagina 4/23

U

r-~^~ i`-.--- L^-i.a-I..-_`_+_``~..

_..ul

`:;I,:`::iL,rji,t`iBngife2=
i 5.-i r\"i( ,,------- as--.- _

i..a-m".-.±..--.--.|.aa.aw`---~.--"q~.quap-'-rx`..,

MUNICIPI0 DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
in) Observar as normas, crit6rios e procedimentos anbientais para a gestao dos rejeitos
provenientes da obra.

Paragrafo Primeiro - A Contratada estara, durante todo o periodo de execugao deste
contrato, sujeita a fiscalizagao do Municipio de Papo do Lumiar/MA, quer seja exercida
por servidores do quadro da pr6pria Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.

Paragrafo Segundo - As determinap6es da fiscalizagao obrigam a Contratada, respeitados
os limites deste contrato e o orcamento aprovado, a elaboragao de detalharnentos dos
projetos e a realizagao de atividades especificas. Nos casos em que a Contratada nao
concordar com as recomendag5es ou ordens da fiscalizapao, delas podera recorrer ao

titular do Municipio de Pago do Lumiar/MA, tendo este recurso efeito suspensivo da
ordem fiscal.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOHS DA CONTRATANTE
A Contratante se obriga a:
a) Disponibilizar o local das obras;

A

b) Aprovar as medig5es em tempo habfl;
c) Efetuar os pagamentos devidos a Contratada, conforme estabelecido na clausula s6tima
deste Contrato ;
d) Designar urn representante para acompanhar e fiscalizar a execucao deste Contrato;
e) Notificar a Contratada, imediatanente, sobre as faltas e defeitos observados na
execugao do contrato;
I) Retgr os tributos e contribuig5es sobre os paganentos mensalmente efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislapao;
g) Aplicar penalidades, conforme o caso.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACA0 0RCAMENTARIA
As despesas decorrentes da contratagao dos servigos de que trata este processo licitat6rio

correrao a conta da seguinte Dotapao Orgamentdria:

Fonte de recurso

01.19.00000 -Transferencia do FUNDEB 40%

6rgao

Secretaria Municipal de Educagao - Funcionamento do
Ensino Fundamental Fundeb 40%
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MUNICIPI0 DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
Unidade

01.19.01 -Fundo Man. Des. Bas. Val. Prof. Educagao

Fun¢ao

12 - Educapao

Sub-funcao

361 -Ensino Fundamental

Programa

0118 -Gestao e Expansao das Ag6es Educacionais

Projeto/atividade
Natureza da despesa

1.036 -Reforma e reestruturagao das Escolas do Ensino

Fundamental
3.3.90.39.00 -Outros serv. de terc. Pessoajuridica

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDIC6ES DE
PAGAMENT0

u

0 pagamento do prego contratual devera guardar estreita relapao com a execugao dos
servigos contratados e apresentagao de seus efeitos ou resultados mos termos estabelecidos
nos documentos da licitagao em especial no cronograma fisico-financeiro.
Paragrafo Primeiro - Os paganentos dos servi¥os serao feitos por medig6es mensais pelo
Municipio de Pago do Lurmiar, estado do Maranhao, em moeda legal e corrente no Pals,

atrav6s de ordem bancdria em pareela§ compativeis com o Cronograma Fisico e
Financeiro, contra a efetiva execugao dos servicos e apresentagao de seus efeitos, tudo

previamente atestado pelo setor competente do Municipio de Paco do Lumiar/MA
mediante apresentagao, no que couber, dos seguintes documentos:

I -cata da Contratada encaniinhando a medicao;
11 - mem6ria de calculo;

Ill -planilha de medigao atestada e boletim de faturamento;
IV -certificado de medigao, definindo o perfodo correspondente;
V -cronograma executivo (fisico) realizado;

VI - quadro resumo financeiro;
VII -relat6rio fotografico, contendo comentarios por foto;
VIII - c6pia do diario de obras referente aos dias de execugao dos servigos objetos da

medigao, assinada pelo engenheiro responsavel (da Contratada) e pelo servidor ou
comissao responsavel pela fiscalizapao;
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MUNICIPI0 DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIV0
IX - Certidao Negativa de D6bito da Previdencia Social - CND;

X -Certidao Conjunta Negativa de D5bitos relativos a tributos federais e a Divida Ativa
da Uniao;
XI -Certidao Negativa de D6bitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado
sede da Contratada;
XII - Certidao Negativa de D6bitos junto ao govemo municipal do domicilio ou sede da

Contratada, na forma da lei;
XIII -Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

r\

XIV - Relagao dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV -Guia de recolhimento do FGTS;
XVI -Guia de recolhimento previdenciario -GFIP;
XVII -Comprovante de paganlento do ISS;
XVIII - Relat6rio pluviom6trico, quando couber;

XIX-Planta iluminada contendo trechos realizados na medigao atual (cor amarela), nas
medig6es anteriores acumuledas (cor azul) e treeho restante (cor vermelha), quando se
tratar de obras de caracteristica unidimensional;

XX - Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas-CNDT.
Paragrafo Segundo - Os documentos especificados nos incisos 11, Ill, IV, V e VII deverao

a

estar assinados pela empresa Contratada e pelo servidor ou comissao responsavel pela
fiscalizapao.

Paragrafo Terceiro -Alin dos documentos elencados no caput do subitem 17.2, deverao
constar da primeira medigao:
I - Anotagao de Responsabilidade T6cnica - ART - dos responsaveis t6cnicos pela

execugao da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;
11 - c6pia da ordem de servigo;

Ill -matricula no cadastro especifico do INSS (CEI).

Paragrafo Quarto - Para a tiltima medigao, al6m dos documentados discriminados no
caput, serao exigidos:
I -baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEI);
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MUNIcipIO DH PACO D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIV0
11 -termo de recebimento definitivo.

Paragrafo Quinto - As medig6es de paganento seguirao a programagao do Cronograma
Fisico- Financeiro da obra ou servigo, suas etapas, subetapas e respectivas porcentagens.
Paragrafo Sexto -Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em
sua totalidade e aceitos pela fiscalizagao do Municipio de Pago do Lumiar/MA.

Paragrafo Setimo - A Contratada podera apresentar a Contratante para pagamento, fatura
ou documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranga sera exaninada pelo
Municipio de Pago do Lumiar/MA durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame,
preliminarmente, verificara e certificara a efetiva execugao dos serviaps indicados na
fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, a pagamento sera feito

u

em ate 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum
acrescimo ou agregado financeiro. Havendo corregao a fazer, caso o pagamento seja
efetuado a partir do 15° dia ap6s o vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera
processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

Paragrafo Oitavo - Nenhum pagarnento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de
liquidagao qualquer obrigagao financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida
obrigagao pendente poder£\ ser descontada do pagamento devido pela Prefeitura
Municipal, pagando-se entao, apenas o saldo, se houver.
Paragrafo Nono -Serao retidos na fonte os demais tributos e contribuic6es sobre os

pagamentos meusalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de
servigo, conforme legislagao.

Paragrafo D5cimo - No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de^v alguma forria para tanto, serao devidos pela Contratante encargos
morat6rio; a 'taxa^`ridininal de 60/o a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diarianente
em regime de juros simples.
Paragrafo D6cimo Primeiro - 0 valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = I
x N x VP, onde: EM = Encargos morat6rios devidos; N = Ndmeros de dias entre a data
prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = indice de compensagao financeira
= 0,00016438; e VP = Valor da prestagao em atraso assim apurado:

I - (TX)

I-#

I-o,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
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MUNICIPI0 DE PAC0 DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
Paragrafo D6cimo Segundo - Entende-se por atraso imputavel ao Poder Ptiblico, para fins
do paragrafo anterior, o nao pagamento do prego ou de parcela deste, conforme acordado
neste instrumento contratual e desde que admissivel a divisao da prestapao devida pelo
contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servigo ou fomecimento contratado,
por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por
servidor ou comissao responsavel.
Paragrafo D6cimo Terceiro - Caso a execugao dos servigos se estenda por mais de urn

a

ano, os precos da proposta vencedora poderao ser reajustados segundo indice que reflita
o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme fixado na
clausula referente a reajustanento de prego, desde que nao tenha dado causa ao atraso.

Paragrafo D6cimo Quarto - A primeira fatura a ser paga devefa estai acompanhada da
ART expedida pelo CREA da regiao onde estarao sendo executados as obras e servicos,
comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.
Paragrafo D6cimo Quinto - 0 pagamento da instalacao do canteiro, mobilizapao e
desmobilizagao serao no valor do prego apresentado na proposta, conforme especificado
abaixo:
a) Instalagao e manutengao do canteiro de acordo com o cronograma financeiro proposto;
b) Mobilizagao: serao medidos e pagos 500/o do valor proposto para o item na primeira
medigao.

Os 50% restantes serao medidos e pagos ap6s efetiva mobilizagao de suas maquinas e
equipamentos conforme programado no Cronograma;

a

c) Desmobilizagao: ap6s a tocai desmobilizapao, comprovada pela Fiscalizagao;

d) Administrapao Local e Manutengao de Canteiro (AL) - sera pago conforme o
percentual de servigos executados no periodo, conforme a formula abaixo, 1imitando-se
ao recurso total destinado para o item: % AL = (Valor da Medigao Sem AL / Valor do
Contrato (incluso aditivo financeiro sem AL)

Paragrafo D5cimo Sexto - Administragao Local e Manutengao de Canteiro (AL) terao
como unidade na planilha orgamentdria "global" e sera pago o quantitativo do percentual
em ntimero inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENT0 DH PRECOS
Os pregos contratuais propostos nao serao reajustados.
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MUNICIPI0 DE PACO DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
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Paragrafo Primeiro - Para os contratos com prazo inferior a urn ano o reajustanento
somente sera admitido se, ap6s prorrogacao, a vigencia do ajuste for superior a 12 (doze)
meses, em atendimento aos termos do art. 2° da Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001,

desde que a empresa nao tenha dado causa ao atraso.
Paragrafo Segundo - Caso o periodo de execugao do contrato exceda a urn ano contado a
partir da data da apresentapao das propostas na licitagao, os pregos serao reajustados
respeitados a normas contratuais, pela variagao de indices Nacionais, calculados pela

Fundagao Gethlio Vargas e publicados na segao de indices Econ6micos da revista
"Conjuntura Econ6mica" da FGV, pela seguinte formula:
Sendo:

R = Valor do reajuste procurado;

u

V = Valor contratual da obra/servigo a ser reajustado;
I = indice inicial - refere-se ao indice de custos do mss correspondente a data fixada para
entrega da proposta, pro rata dia;
I = indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

Paragrafo Terceiro - 0 indice de reajuste empregado na formula acima sera o indice
Nacional da Construgao Civil - utilizados para o setor rodovidrio, calculado e publicado
pela Fundagao Gettilio Vargas na revista Conjuntura Econ6mica.
Paragrafo Quarto - Ocorrendo a hip6tese de alteragao do prazo de reajuste estabelecido

no Edital, o Contrato decorrente desta Concorrencia, se adequara de pronto as condig6es
que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica
econ6mica brasileira; se delas divergentes.
Paragrafo Quinto -VEin caso de atraso na execugao das obras/servigos atribuivel a licitante
adjudicataria, os precos v contratuais serao reajustados pela formula estabelecida no
subitem precedente, obedecendo-se os seguintes crit6rios:

a) Se os indices aumentarem prevalecerao aqueles vigentes nas datas em que a etapa das
obras/servigos seria realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico
financeiro;
b) Se os indices diminuirem prevalecerao aqueles vigentes nas datas em que as
obras/servigos forem executados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS
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MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este ajuste ou sobre os servigos

contratados, correrao por conta exclusiva da Contratada e deverao ser pagos nas epocas
devidas.
Paragrafo Unico - No caso de criagao de novos tributos ou alteragao nas aliquotas de
tributos existentes, os pregos sobre os quais incidirem esses tributos serao revistos a partir

da epoca em que ocorrer a alterapao da legislagao tributdria, aumentando-se ou reduzindose aqueles pregos da maneira apropriada.

®

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUCA0 E VIGENCIA
CONTRATUAL
0 prazo para execucao das obras e servigos de que trata este Contrato sera designado na
Ordem de Servigos respectiva e/ou na planilha descritiva dos trabalhos a serem
executados emitida pela Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA.

Paragrafo Primeiro - 0 inf cio da vig6ncia contratual ocorrerf a partir da data da assinatura
deste contrato.
Paragrafo Segundo - 0 presente contrato tefa vigencia ate 02 (dois) meses.

Paragrafo Terceiro - Os prazos poderao ser prorrogados, mantidas as demais clausulas
desta avenga e assegurada a manuteng£o de seu equilibrio econ6mico-financeiro, de
conformidade com o disposto no §1° do art. 57, da Lei n° 8.666/93 e suas alterag6es,
desde que justificado por escrito e devidameute aprovado pela Prefeitura Municipal de

Papo do Lumiarun.

a

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSI0NAL
A Contratada assume inteira responsabilidade profissional pela execucao das obras e

servicos contratados, obrigando-se, ainda a comunicar a Prefeitura Municipal de Pago do
Lumiar/MA, a designagao do dirigente tecnico, cabendo a esse a responsabilidade total
de agir em nome da Contratada, acumulando, se for o caso, as responsabilidades
administrativas decorrentes, bern como comunicar previamente todas as substituig6es que
vier a operar em sua equipe t6cnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Paragrafo dnico - A Contratada se obriga a manter, durante toda a execugao do Contrato,
em compatibilidade com as obrigag6es por ela assumidas, todas as condic5es de
habilitapao e qualificagao exigidas na licitagao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
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MUNICIPI0 DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIV0
A Contratada assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a
Contratante a terceiros na execugao das obras e servigos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruic6es, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas,
isentando o Municipio de Papo do Lumiar/MA de todas as reclamag6es que possan surgir
em consequencia deste Contrato, ainda que tais reclanag6es resultem de atos de prepostos
seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execugao dos trabalhos.

CLAUSULA
DECIMA
CONTRATADA

SETIMA

-

DA

RESPONSABILIDADE

DA

A Contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessdrias para evitar
danos a terceiros em consequencia da execugao dos trabalhos. Sera de exclusiva
responsabilidade da Contratada a obrigapao de reparar os prejuizos que vies a causar,

u

quaisquer que tenhan sido as medidas preventivas adotadas.

Paragrafo Primeiro - A Contratada sera hica, integral e exclusivo responsavel em
qualquer caso por todos os prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao Municipio de
Pago do Lumiar/MA ou, ainda, a terceiros, em decorr6ncia da execugao das obras e
servigos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

Paragrafo Segundo - A Contratada sera, tambem, responsavel por todos os Onus ou
obrigag6es concementes al ^ legislagao social, trabalhista, fiscal, securitaria ou
previdenciaria, bemv como todas as despesas decorrentes da execugao de eventuais
trabalhos em horarios extraordihdrios (diurno ou notumo), inclusive despesas com
instalag5es e equipamento necessarios as obras e servicos e, em resumo, todos os gastos

e encargos de material e mao-de-obra necessarios a completa realizacao do objeto do

Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.
Paragrafo Terc;ira-^ A Contratada devera:
a) Providenciar, as suas expensas, c6pias dos elementos que venham a ser necessdrios a
assinatura do Contrato, como tambem no decorrer da execugao das obras e servigos;
b) Registrar o Covritrato no CREA e apresentar, a Fiscalizagao, o comprovante de
pagamento da "Anotagao de Responsabilidade Tecnica" ;
c) Responsabilizar-se pela efetivacao de seguros para garantia de pessoas e bens;

d) Fomecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgagao das
fontes de financiamento e de coordenacao das obras e servigos, conforme modelos
estabelecidos pela Fiscalizagao;

e) Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe t6cnica composta de

profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a Fiscalizagao
a Responsabilidade T6cnica pelas obras e servigos, ate a entrega definitiva do objeto do
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MUNICIPIO DE PACO D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIV0
Contrato, inclusive com poderes para deliberar determinag6es de emergencia caso se
tomem necessdrias;
I) Facilitar a agao da Fiscalizagao na inspegao das obras e servigos em qualquer dia ou
hora, prestando todas as informag6es e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem

administrativa;
g) Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, no sentido de garantir a
salubridade e seguranca no canteiro de obras e servigos;
h) Quando, por motivo de forga maior, houver necessidade de aplicagao de material
"similar" ao especificado, submeter, previamente e por escrito a Fiscalizapao, a

a

pretendida substituigao;
i) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos

ou incorreg6es verificadas nas obras ou servigos, resultantes de execug£Q irregular, do

emprego de materiais inadequados ou nao correspondentes as especiflcag6es.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERACOHS CONTRATUAIS
Alterap6es do contrato original que venham a ser necessarias serao incorporadas ao

Contrato durante sua vigencia, mediante termos aditivos com as devidas justificativas,
nos seguintes casos:

a

I -unilateralmente pelo Municipio de Papo do Lumiar/MA:
a) Quando, por sua iniciativa, houver mndificag6es dos detalhes executivos ou das
especificap6es, para melhor adequagao t6cnica do objeto;
b) Quando necessaria a modificagao do valor contratual em decorrencia de acrescimo ou
diminuigao quantitativa de sou objeto ate o limite permitido na forma do artigo 65, § 1°
da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.
11 - par acordo entre as partes:

a) Quando houver a substituigfro de garantia de execugao, por deliberagao conjunta das
partes;
b) Quando necessaria a modificagao do regime de execugao, em fase de verificapao

t6cnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original;
c) Quando necessaria a modificapao da forma de paganento, por imposigao de
circunstancia superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipapao do

paganento com relagao ao Cronograna Financeiro fixado, sem correspondente
contraprestagao da execugao do objeto.

Paragrafo Primeiro -Os servigos adicionais cujos pregos unitdrios nao sao contemplados

na Proposta inicial serao fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites
estabelecidos na letra "b", do inciso I.
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MUNICIPIO DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
Paragrafo Segundo -No caso de supressao de parte do objeto do Contrato, se a Contratada
ja houver adquirido os materiais, ou se ja os tiver adquirido e posto nos locais de
trabalhos, este deverao ser pagos pelos custos de aquisigao, transporte e outros
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizagao por

outros danos, eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente
comprovados.
Paragrafo Terceiro - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos

ap6s a data de apresentagao da Proposta de Pregos, de comprovada repercussao nos precos

contratados, implicarao na revisao desses, para mais ou para menos, conforme o caso.

Paragrafo Quarto - Em havendo alteragao unilateral do Contrato que aumente os encargos
da Contratada, o Municipio de Pago do Lumiar/MA devera restabelecer, por aditamento,
o equilibrio econ6mico e financeiro inicial.

u

Paragrafo Quinto - A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condig5es contratuais,
os acr5scimos ou supress6es que se fizeram necessdrios na contratagao, na forma do artigo
65, § 1° da Lei n° 8.666/93, do valor inicial do contrato.

Paragrafo Sexto - Durante todo o periodo de execugao do contrato sera exercida estrita
observfrocia ao equilibrio dos pregos fixados no neste Contrato em relapao a vantagem
originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos
aditivos futuros, o a'cr6scimo de items com pregos supervalorizados ou eventualmente a
supressao ou modificagao de itens com pregos depreciados viole principios
administrativos.'
Paragrafo S6timo - A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego

global de vreferencia pao podera ser reduzida em favor do contratado em decorrencia de
aditamentvo que modifiquem a planilha orgamentdria.

Paragrafo Oitayo - A diferenga a que se refere no paragrafo s6timo podera ser reduzida
para a preservapao do equilibrio econ6mico e financeiro do contrato em casos
excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais nao
excedam os custos unitdrios do sistema de referencia na forma do Decreto n° 7.983/2013 ,
assegurada a manutengao da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitagao.

Paragrafo Nono - A formagao do prego dos aditivos contratuais contara com orgamento
especifico detalhado em planilhas elaboradas pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA,
observado o disposto no art.14 e mantidos os limites do previsto no § 1° do artigo 65 da
Lei n° 8.666/93.
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MUNICIPI0 DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACA0
A Fiscalizagao da execugao das obras e servigos sera feita pela Secretaria de Infraestrutura

e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar/MA, atrav6s de seus
representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os
detalhes executivos, as especificag6es, os prazos, as condig5es do Edital, a Proposta de
Pregos e as disposig6es do Contrato.

a

Paragrafo Primeiro - Fica reservado a Fiscalizagao o direito e a autoridade para resolver,
no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso nao previsto no

Edital, nas Especificag6es, nos Detalhes Executivos, nas Leis, Has Normas do Municipio
de Papo do Lumiar/MA, - mos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se
relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servicos em quest5o e seus
complementos, ouvida a autoridade do 6rgfro.

Paragrafo Segundo -Compete, ainda, especificamente a Fiscalizagao:

a) Rejeitar todo e qualquer material de rna-qualidade ou nfo especificado e estipular o
prazo para a sua retirada da obra;
b) Exigir a substituigfro de tecnico, mestre ou operario que nao responda t6cnica e
disciplinarmente as necessidedes da obra, sem prejutzo do cumprimento dos prazos e
condig6es contratuais;
c) Decidir quarto a aceitagao de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer
motivo de forga malor;

fi

d) Exigir da Contratada, o cuniprimento integral do estabelecido na Clausula D6cima
Sexta deste Contrato;
e) Indicar a Contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissao da Ordem de Execugao de Servigos;
D Esclarecer prontamente as dtividas que lhe sejam apresentadas pela Contratada;
g) Expedir, por escrito, as determinap6es e comunicap6es dirigidas a Contratada;
h) Autorizar as prcwidencias necessdrias junto a terceiros;
i) Promover, com a presenga da Contratada, as medig5es de obras e servigos executados.
j) Transmitir, por escrito, as instrug6es e as modificag6es dos detalhes executivos que

porventura venham a ser feitas, bern como alterag5es de prazos e de cronogramas;
k) Dan ao Municipio de Pago do Lumiar/MA imediata ciencia dos fatos que possam levar
a aplicagao de penalidades contra a Contratada ou mesmo a rescisao do Contrato;
I) Relatar oportunamente ao Municipio de Pago do Lumiar/MA ocorrencia ou
circunstincia que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e servigos em
relapao a terceiros;
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MUNICIPI0 DE PACO D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
in) Examinar os livros e registros.

Paragrafo Terceiro - A substituigao de qualquer integrante da equipe tecnica da
Contratada, durante a execugao das obras e servigos, dependera da aquiescencia da
Fiscalizapao quanto ao substituto apresentado.
Paragrafo Quarto -Com relagao ao "Diario de Ocorrencia", compete a Fiscalizagao:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotag6es feitas pelo licitante Contratado;

b) Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes executivos, as
especificap6es, os prazos e cronogramas;

c) Fazer observag5es cabiveis, decorrentes dos registros da Contratada no referido Diario;
d) Dan solugao as consultas feitas pela Contratada, seus prepostos e sua equipe;

e) Registrar as restrig6es que paregam cabiveis quarto ao andamento dos trabalhos ou ao

u

procedimento da Contratada, seus prepostos e sua equipe;
f) Determinar as providencias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e
especiflcag6es;
g) Anotar os fatos ou observag6es cujo registro se faga necessdrio.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS PHNALIDADES
As penalidades administrativas aplicaveis a Contratada, por inadimplencia, estao
previstas nos artigos 81, 873 88 e seus paragrafos, todos da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Primeiro -A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execugao
do contrato, sera calculada sobre o valor dos servigos nao concluidos, competindo sua
aplicagao ao titular do 6rgao Contratante, observando os seguintes percentuais:
a) de 0,3% (tres d€ciinos por cento), por dia de atraso ate o limite correspondente a 15
(quinze) dias;
b) de 0,5% {6inco d6cingos por bento), por dia de atraso a partir do 16° (d6cimo sexto) dia,
ate o limite correspondente a 30 (trinta) dias; e
c) de 1,0% (urn por cento), por dia de atraso a partir do 31 ° (trig6simo primeiro) dia, ate

o limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindira o

contrato correspondente, aplicando-se a Contratada as demais sang6es previstas na Lei n°
8.666/93.

Paragrafo Segundo - Sera aplicada multa de 1,50/o (urn e meio por cento) sobre o valor da

contratagao, quando a Contratada:
a) Prestar informag6es inexatas ou criar obstaculos ao acesso a fiscalizagao da Prefeitura

Municipal de Pago do Lumiar/MA, no cumprimento de suas atividades;
b ) Desatender as determinag6es da fiscalizagao do Municipio de Pago do Lumiar/MA; e
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MUNICIPIO DE PACO D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
c) Cometer qualquer infrapao as normas legais federais, estaduais e municipais,
respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos 6rgaos competentes em razao da infragao
cometida.
Paragrafo Terceiro - Sera aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da

contratagao quando a Contratada:
a) Executar os servigos em desacordo com o projeto basico, normas e t5cnicas ou

especificap6es, independentemente da obrigagao de fazer as correg6es necessdrias, as
suas expensas;
b) Nao iniciar, ou recusar-se a executar a corregao de qualquer ato que, por imprudencia,

a

negligencia impericia dolo ou rna-fe, venha a causar danos a Coritratante ou a terceiros,
independentemente da obrigagao da Contratada em reparar os danos ca^usados;
c) Praticar por agao ou omissao, qualquer ato que, por imprudencia, negligencia,
impericia, dolo ou rna-fe, venha a causar danos a Contratante ou a terceiros,
independentemente da obrigagao da Contratnda em reparar os danos causados.

Paragrafo Quarto - A aplicagao da penalidade de advertencia sera efetuada nos seguintes
Casos:

a) Descumprimento das obrigag6es assumidas contratualmente ou nas licitap6es, desde
que acarretem pequeno prejufzo ao Municipio v de Papo do Lumiar/MA,
independentemente da aplicap5o de multa moratoria ou de inexecugao contratual, e do
clever de ressarcir o prejufzo;

fi

b) Execugao insatisfat6ria do objeto contratado, desde que a sua gravidade nao recomende
o enquadramento mos casos de suspeusao temporaria ou declaragao de inidoneidade;
c) Outras ocorrencias que possam acarretar pequenos transtomos ao desenvolvimento das
atividades do Municipio de Papo do Lulniar/MA, desde que nao sejam passiveis de
aplicapao das sanc5es de suspensao temporaria e declaragao de inidoneidade.
Paragrafo Quinto - A suspensao do direito de licitar e contratar com o Municipio de Pago
do Lumiar/MA pode ser aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos
culposos prejudicarem o procedimento licitat6rio ou a execucao do contrato, por fatos
graves, cabendo defesa pr6via, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da data do recebimento
da intimapao. A penalidade de suspensao temporaria do direito de licitar e contratar com
o Municipio de Pago do Lumiar/MA nos seguintes prazos e situag6es:
a) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

a.I) Atraso no cumprimento das obrigag6es assumidas contratualmente e na licitapao que
tenha acarretado prejufzos significativos para o Municipio de Papo do Lumiar/MA;
a.2) Execugao insatisfat6ria do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicagao da
sangao de advertencia.
b) Por 01 (un) ano quando a Contratada se recusar a assinar o contrato dentro do prazo
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MUNICIPI0 DE PAC0 DO LUMIAR (MA)
PODER HXECUTIVO
estabelecido pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA.
c) Por 02 (dois) anos, quando a Contratada:
c.1 ) Nao concluir os servigos contratados;

c.2) Prestar os servigos em desacordo com as especificag6es ou com qualquer outra
irregularidade, contrariando o disposto no Edital de licitagao, nao efetuando sua

substituicao ou correcao no prazo determinado pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA;
c.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizos ao Municipio de

Pago do Lumiar/MA, ensejando a rescisao do contrato ou frustrapao do processo
licitat6rio;

c.4) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitapao;

c.5) Demonstrar nao possuir idoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Pago

do Lumiar/MA, em virtude de atos ilicitos praticados;
c.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio pr6prio ou de terceiros, quaisquer
informag6es de que seus empregados tenham conhecimento em razao da execugao deste
contrato, sem consentimento previo do Muniofpio de Pago do Lumiar/MA.

U

Paragrafo Sexto - A declaragao de inidoneidade sera proposta pelo agente responsavel

pelo acompanhamento da execngao contratual ao Secretario Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo ou ao Prefeito Municipal se constatada a rna-fe, agao maliciosa e
premeditada em prejuizo do Municfpio, evidencia de atuagao com interesses escusos ou
reincidencia de faltas quevifearretem prejutzos ao ente ptiblico Contratante ou aplicag6es
sucessivas de outras" :Sang6es administrativas.

a) A declaragao de inidoneidade implica proibigao de licitar ou contratar com a

Administragao\Priblica,enquantoperduraremosmotivosdeterminantesdapunigaoouat6

que seja promovida a ieabilitagao, perante o Secretario da Infraestrutura, ap6s ressarcidos
os prejuizos e decoirido o prazo de 02 (dois) anos.

b)AdeclaragaodeinidoneidadeparalicitarecontratarcomtodaaAdministragaoPdblica
sera aplicada a dontratada mos casos em que:
b.I ) tenha soriido condenapao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos ;
b.2) praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitapao;
b.3) demonstrar nao possuir idoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Pago
do Lumiar/MA, em virtude de atos ilicitos praticados;
b.4) reproduzir, divulgar ou utilizar em beneficio pr6prio ou de terceiros, quaisquer
informag6es de que seus empregados tenhani tido conhecimento em razao de execugao
deste contrato, sem consentimento pr6vio do Municipio de Pago do Lumiar/MA, em caso
de reincidencia;
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MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR (MA)
PODER EXHCUTIVO
b.5) apresentar ao Municipio de Pago do Lumiar/MA qualquer documento falso, ou
falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitagao, ou no curso da
relagao contratual;
b.6) praticar fato capitulado como crime pela Lei n° 8.666/93.

c) Independentemente das sang6es a que se referem os paragrafos primeiro, segundo e
terceiro, o licitante ou contratado esta sujeita ao pagamento de indenizapao por perdas e
danos, podendo ainda o Municfpio de Pago do Lumiar/MA propor que seja
responsabilizada:
c.I ) civilmente, nos termos do C6digo Civil;

a

c.2) perante os 6rgaos incumbidos de fiscalizagao das ativiidades Contratadas ou do
exercicio profissional a elas pertinentes;

c.3) criminalmente, na forma da legislagao pertinente.

Paragrafo Setimo -Nenhum pagamento sera feito ao executor dos servigos que tenha sido
multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.
Paragrafo Oitavo - As sang6es serao aplicadas pelo Municipio Contratante, facultada a
defesa pr6via da interessada, no respectivo processo no prazo d6 05 (cinco) dias uteis,
com excegao da declaragao de inidoneidade, cujo prazo de defesa 6 de 10 (dez) dias da
abertura de vista, conforme § 39 do art. 87 da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Nono - As multas administrativas previstas neste instrumento, nao tern carater
compensat6rio e assim, o seu paganento rfeo eximira a Contratada de responsabilidade
por perdas e danos decorrentes das infrag6es cometidas.

a

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESCISA0
0 Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:
I -Administrativamente, nos seguintes casos:
a) Nao cumprimento de clausulas contratuais, de especificag6es, dos detalhes executivos
ou de prazos;

b) Cumprimento irregular de clausulas contratuais, de especificag5es, dos detalhes
executivos ou de prazos;
c) Lentidao no seu cumprimento, 1evando ao Municipio de Pago do Lumiar/MA a

comprovar a impossibilidade da conclusao da obra, do servigo ou do fomecimento, nos
prazos estipulados;
d) Atraso injustificado no inlcio das obras, servigos ou fomecimentos;

e) A paralisagao das obras, dos servigos ou do fomecimento, sem justa causa e pr6via
comunicagao ao Municipio de Papo do Lumiar/MA;
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MUNICIPI0 DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
I) A Subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagao do licitante contratado a
outrem, cessao ou transfer6ncia total ou parcial, bern como fusao, cisao ou incoxporagao
do licitante contratado, que nao 6 admitido pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA;

g) Desatendimento as determinac6es regulares das autoridades designadas para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como a de seus superiores;
h) Cometimento reiterado de faltas na execugao do objeto contratado;
i) Decretagao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil em condig6es que, a juizo

da Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA, ponhani em risco a perfeita execucao
das obras e servigos;

j) Dissolugao da sociedade Contratada;
k) Alterapao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura do licitante contratado

que, a juizo da Secretaria da Infraestrutura, prejudique a execugao do Contrato;
I) Raz6es de interesse do servigo ptiblico de alta relevancia e amplo conhecimento,

u

justificadas e determinada pela Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA e exaradas
no processo administrativo referente ao Contrato;
in) Supressao de obras e servigos que acarretem modificag6es do valor inicial do Contrato
al6m do limite imposto ao contratado;
n) Suspensao de sua execugao, por ordem escrita do Municipio de Pago do Lumiar/MA
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calanidade pdblica, grave

perturbagao da ordem intema ou guerra, ou ainda por repetidas suspens6es que totalizem
o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigat6rio de indenizag6es pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizag6es. E assegurado ao licitante
contratado, nesses casos; o direito de optar pela suspensao do cumprimento das
obrigag6es assumidas, ate que seja normalizada a situagao;
o) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Municipio de Paco
do Luiniar/MA, em razao da execugao do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo
em caso de calamidade pdblica, grave perturbagao da ordem intema ou guerra, assegurado
ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas
obrigac6es, ate que seja normalizada a situagao;
p) Nao liberagao, pelo Municfpio de Pago do Lumiar/MA, de area ou local para execugao
dos servigos, mos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar
pela suspensao do cumprimento de suas obrigag5es, ate que seja normalizada a situagao;
q) Ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovado, que seja
impeditivo da execugao do Contrato.
r) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sang6es penais
cabiveis.

11 -Amigavelmente pelas partes.

Ill - Judicialmente.
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MUNICIPI0 DE PAC0 DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIV0
Paragrafo Primeiro - A rescisao administrativa ou anigavel devera ser precedida de
autorizagfro escrita e fundamentada da autoridade competente.
Paragrafo Segundo -No caso de rescisao administrativa embasada em raz6es de interesse
do servigo ptiblico, prevista nas letras "1", "in", "n", "o", "p" e "q", do inciso I sem que

haja culpa do licitante contratado, este sera ressarcido dos prejuizos que houver sofrido,
regulamente comprovado, tendo ainda direito a:
I - Devolugao da garantia prestada;
11 - Paganento devido pela execugao do Contrato ate a data da rescisao;
Ill - Paganento do custo de desmobilizagao.

a

Paragrafo Terceiro -A rescisao administrativa elencada nas alineas "a", "b", "c", "d", "e",

podera acaITetar as seguintes consequencias, aplicaveis segundo a ocorr6ncia que a
justificar, sem prejuizos das sang6es previstas:
I -assuncao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por

ato pr6prio do Municipio de Pago do Lumiar/MA;
11 - ocupagao e utilizacao, nos temios da legislagao vigente, do local, instalacao,
equipamentos, material e pessoal empregados na execugao do Contrato, necessdrio a sua
continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliagao na
forma do inciso V do art. 58, da Lei n° 8.666/93 e suas alterag5es;
Ill - execugao de garantia contratual, para ressarcimento o Municipio de Papo do

Lumiar/MA dos valores das multas e indenizap6es a ela devida;
IV -retengao dos cr6ditos decorrentes do Contrato ate o 1imite dos prejuizos causados ao
Municipio de Page do Lumiar/MA.
Paragrafo Quarto - A aplicagfro das medidas previstas nos incisos I e 11 do paragrafo

`n

anterior fica a crit6rio da Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA, que podera dar
continuidade ds obras e servigos por execugao direta ou indireta.
Paragrafo Quinto - 0 presente Contrato podera ser rescindido, ainda, pelo Municipio de
Papo do Lumiar/MA, se a Contratada transferir a terceiros, no todo ou em parte, a
execucao das obras e servigos contratados.
Paragrafo Sexto- Nao poderao ser invocados como motivo de forga maior ou caso
fortuito, senao aquele previsto no Art. 393 do C6digo Civil Brasileiro.
Paragrafo Setimo -A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com
as consequencias contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
Paragrafo Oitavo - Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos
autos do processo, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - D0 RECEBIMENTO DOS SHRVICOS
Concluidos os servigos, ap6s comunicagao formal por escrito do adimplemento total da
conclusao pelo contratado, a Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA procedera ao
recebimento provis6rio do objeto, pela Fiscalizagao, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da comunicagao escrita ao contratado.

Paragrafo Primeiro - 0 Municfpio de Pago do Lumiar/MA recebera os servigos em carater
definitivo em prazo nfro superior a 90 (noventa) dias do recebimento provi§6rio. Durante

o periodo compreendido entre o recebimento provis6rio e o recebimento definitivo, ficara
a Contratada obrigada a efetuar reparos que, ajuizo da Contratante se fizerem necessarios
quanto a qualidade e seguranga do objeto.

Paragrafo Segundo - Encerrado o prazo fixado no paragrafo anterior, o objeto sera
recebido definitivanente por uma comissao designada para tal fin, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequapao do objeto aos
termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e suas alterac6es,

u

sem prejuizo das sang6es civis.

CLAUSULA VIGESIMA TERCHIRA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos e os que ,se tomarem controvertidos serao decididos pela Lei n°
8.666/93, garantido a Contratada o contradit6rio e ampla defesa de seus interesses.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA EFICACIA
A validade deste instrumento decorrera de sua assinatura, tomando-se eficaz a partir da
publicagao, em extrato, na Imprensa Oficial, que sera providenciada pela Prefeitura
Municipal de Pago do Lumiar/MA mos termos do paragrafo d nico do art. 61 da Lei de
Licitag6es e Contratos Administrativos.

cLAusuLA viGrislMA QulNTA . DA clsAO, INcORpORACAO Ou FusAO
Em havendo a cisao, incoaporagao ou fusao da Contratada, a aceitagao de qualquer uma
destas operag6es ficara condicionada a analise por esta Administragao Ptiblica
Contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de
insucesso na execugao do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogagao contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - D0 FORO
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Fica eleito o foro da Cidade de Pago do Lumiar/MA, com rentincia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer ddvidas ou litigios oriundos
da execugao deste ajuste.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, 6 lavrado
o presente Instrumento em 03 (tres) vias de igual teor, que, depois de lido e achado
conforme, e assinado pelos representantes legais da parte Contratante e Contratada e pelas
testemunhas abaixo nomeadas.

Paco do Lumiar, MA, _ de

a

MARCoS ANTONlo slLVA FERREIRA

PANORAMA En4pREENDIMENTos E
SERVI€OS EIRELI

Secretario Municipal de Educa¢ao

Sr(a) Representante Legal

Testemunhas:
Nome:
Nome:

a
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MUNIcfpIO DE PAC0 DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
PMP.

/2020 /ARP /01 /2019 /CPL/

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8081/2019 -RELATIVO A ADESA0 A ATA
DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2019, ORIUNDA DA CONCORRENCIA N°
02/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA, MARANHAO.

CONTRAT0 ADMINISTRATIV0 QUE
ENTRE SI CELHBRAM 0 MUNIcipI0
DE PAC0 DO LUMIAR/MA, POR MEI0
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO DE PAC0 DO LUMIAR E A
EMPRE SA
PAN ORAMA

a

EMPREENDIMENTOS ':^E

SHRVICOS

EIRELI, QUE TEM POR OBJET0 0 FIM
ADIANTE
ESPECIFICADO,
NOS
TERMOS DAS CLAUSULAS A SEGUIR
AJUSTADAS.

CONTRATANTE: MUNIcipI0 DE PAC0 DO LUMIAR, pessoajuridica de direito
ptiblico intemo, inscrito no CNPJ sob o n° 06.003 .636/0001 -73, com sede na Prapa Nossa
Senhora da Luz, n° 01, Centro, Papo do Lumiar/MA, CEP 65.130-000, por interm6dio da

n

Secretaria Municipal de Educapao, neste ato representada pelo seu Secretdrio Municipal,
Sr. Marcos Ant6nio Silva FerreiraS portador do RG n° 42269795-8 e inscrito no CPF n°
620.970.673-87.

CONTRATADA: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI,
pessoajuridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 10.915.057/0001 -74, sediada

na Rua Pedreiras, n° 2244, Sala n° 04, Bairro Centro, CEP 65.640-000, Pinarama/MA,
neste ato representada pelo Sr. Domingos Carvalho Lopes da Silva, empresdrio, portador
do RG n° 2.052.196 -SSP/PI e CPF n° 922.304.313-15.

CLAUSULA PRIMEIRA -D0 0BJHTO DO CONTRATO:
Constitui objeto deste ajuste a contratacao de empresa especializada de engenharia

para prestacao de servicos de reforma predial na Unidade de Ensino Basico - UEB
Alana Ludmila, com fomecimeuto de materiais e mao-de-obra, para atender demanda
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MUNICIPIO DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXHCUTIVO

da Secretaria Municipal de Educagao de Pago do Lumiar/MA, conforme especificag6es
constantes neste Contrato Administrativo, projeto basico e demais documentos autuados
no Processo Administrativo n° 8081/2019.

Paragrafo Primeiro -Os servigos serao realizados em rigorosa observincia ao Projeto e
seus detalhes, bern como estrita obediencia as prescrig6es e exigencias contidas na

descricao dos servigos referentes ao objeto contratado, presentes no Anexo I do Edital e
as normas vigentes que a ele se aplicarem.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer alteragao dos servigos ora contratados somente
podera ser executada mediante aprovagao pr6via por parte do Contratante, devendo ser
efetivada por meio de Instrumento Aditivo a este Contrato.

U

CLAUSULA SEGUNDA -DAS PARTES COMPLEMENTARES:
Sao partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrigao, o Processo

da Concorrencia n° 02/2018 da Prefeitura Municipal de Pamarama/MA, a proposta
comercial apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos,
especificag6es t6cnicas, despachos e pareceres que o encorpam.

Paragrafo Unico - Integram este Instrumento, independentemente de transcricao, a Lei
Federal n° 8.666/93 e a legislaeao complementar, que a Contratada, desde ja, aceita e
declara conhecer, b6m^ como a PropQsta da mesma, apresentada no correspondente
Processo Administrativv6,v ficando, porem, ressalvadas, como nao transcritas, as condig6es
nela estipuladas ;qua contrariem as disposic6es deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGHM
NECESSARIO A EXECUCA0 DOS SERVICOS
A aparelhavgsen e o v inaterial necessdrios

a execugao

E

D0

MATERIAL

dos trabalhos

serao

de

responsabilidade e Onus exvclusivamente da Contratada, ficando estabelecido que o ente

Contratante nao emprestara nem fomecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAC6ES DOS BENS E DA

EXECUCA0
As obras e servigos ora contratados obedecem as especificag6es as quais fazem parte
integrante do Edital da Concorrencia n° 02/2018 - CPL/Prefeitura Municipal de

Pamarama/MA, reservado a Contratante o direito de rejeitar as obras ou servigos que nao
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MUNICIPIO DE PACO D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
estiverem de acordo com as referidas especificag6es, sem que caiba a Contratada direito
a qualquer reclamapao ou indenizagao.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVACAO DOS SERVICOS
A Contratada declara conhecer perfeita e integralmente, as especificap6es e demais
elementos t6cnicos referentes a execugao dos servigos. Declara, ainda, que conhece
perfeitamente todas as condig6es e locais de execugao dos servigos, tudo o que foi

a

previamente considerado quando da elaboragao da proposta que apresentou na licitagao
de que decorre este contrato, em razao do que declara que mos pregos propostos estao
incluidos todos os custos, despesas e encargos que tera que sup6rtar, representando
aqueles pregos a ti nica contraprestagao que lhe sera devida pelo Municff}io de Pago do
Lumiar/MA pela realizapao do objeto deste contrato.

Paragrafo Unico - 0 representante da Contratada, acima identificado, declara sob as penas
da lei que disp6e de poderes suficientes a celebragao deste contrato e para obrigar de
pleno direito a mesma contratada. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as
partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERA€OES DOS DETALHES EXECUTIVOS
A Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA se reserva o direito de, em qualquer fase
ou ocasiao, fazer alterag6es mos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o
volume de servigos das obras, na forma prevista na lei.

a
CLAUSULA SETIMA - D0 VALOR D0 CONTRATO
0 valor deste Contrato g de R$ 314.706,80 (trezentos e catorze nil, setecentos e seis
reais e oitenta centavos), que representa o montante da proposta da Contratada, baseada
nas planilhas de quantitativos que acompanhan o Edital e multiplicado pelos respectivos
pregos unitarios.

Paragrafo Unico - Nos pregos unitdrios estao incluidos todos os custos de transporte,
carga e descarga de materiais, despesas de materiais, despesas de execugao, mao-de-obra,
leis, encargos sociais, tributos, 1ucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a
incidir sobre os servigos, bern como despesas de conservagao ate o seu recebimento
definitivo pelo Municipio de Papo do Lumiar/MA.
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MUNICIPI0 DE PAC0 DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
CLAUSULA 0ITAVA - DAS 0BRIGACOES DA CONTRATADA
A Contratada se obriga a:
a) Executar os servigos segundo as especificag6es aprovadas e de acordo com a melhor

t6cnica cuidando, ainda, em adotar solug6es t6cnicas que conduzam a economicidade dos
servigos e a funcionalidade de seu resultado;
b) Eleger e prever t6cnicas e metodos construtivos dos servigos tao econ6micos quanto

possiveis, sem descuidar em nenhuma hip6tese da seguranga e qualidade da obra;
c) Manter, durante todo o periodo de realizagao dos servigos<objeto do contrato, as

mesmas condig6es de capacitacao t6cnica que apresentou ao participar da licitagao de que
resulta este contrato, bern como as mesmas condig6es de habilitagao;

u

d) Administrar com zelo e probidade a execucao dos servigos, respeitando com absoluto

rigor o orgamento aprovado e evitando a pfatica de atos e a adocao de medidas que
resultem em elevagao de custos dos servigos, inclusive no que respeita a aITegimentagao,
selegao, contratagao e administrapao de mao-de-obra necessaria a realizagao dos servigos;

e) Atender prontanente as recomendag6es regulares da fiscalizagao;
f) Zelar pelos interesses do Municipio de Pago do Lumiar/MA relativamente ao objeto do
contrato;

g) Substituir prontam6mte qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da
fiscalizagao, seja inconveniente aos interesses do Municipio de Pago do Lumiar/MA
relativamente aos serviqos;

h) Manter permanentemente mos locais de realizagao dos servigos urn representante com

plenos podeies para representar e obrigar a Contratada frente ao Municipio de Pago do
Lumiar/ivlA;
i) Executar o objeto destevcbntrato de acordo com os projetos e especificag5es fomecidos

pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA e as normas aprovadas ou recomendadas pela
ABNT.
j) Adquirir e fomecer Equipamentos de Protegao Coletiva - EPC e Equipanientos de
Protecao Individual - EPI, a todos os empregados, bern como orienta-los quarto a
necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servigo. A Contratada responde
solidariamente, no caso de subempreitada.
1) Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do

local de Prestagao do Servigo durante toda execugao do contrato;
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PODER EXECUTIVO
in) Observar as normas, criterios e procedimentos ambientais para a gestao dos rejeitos
provenientes da obra.

Paragrafo Primeiro - A Contratada estara, durante todo o periodo de execugao deste
contrato, sujeita a fiscalizagao do Municipio de Pago do Lumiar/MA, quer seja exercida

por servidores do quadro da pr6pria Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.
Paragrafo Segundo - As determinap6es da fiscalizagao obrigam a Contratada, respeitados
os limites deste contrato e o orgalnento aprovado, a elaboracao de detalhamentos dos

A

projetos e a realizagao de atividades especificas. Nos casos em que a Contratada nao
concordar com as recomendag6es ou ordens da fiscalizagao, delas podera recorrer ao
titular do Municipio de Pago do Lumiar/MA, tendo este recurso efeito suspensivo da
ordem fiscal.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
A Contratante se obriga a:
a) Disponibilizar o local das obras;
b) Aprovar as medig6es em tempo habil;
c) Efetuar os paganentos devidos a Contratada, conforme estabelecido na clausula s6tima
deste Contrato;

a

d) Designar urn representante para acompanhar e fiscalizar a execugao deste Contrato;
e) Notificar a Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execugao do contrato;
I) Reter os tributos e contribuiq5es sobre os pagamentos mensalmente efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislagao;
g) Aplicar penalidades, conforme o caso.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO 0RCAMENTARIA
As `despesas decorrentes da contratagao dos servigos de que trata este processo licitat6rio

correrao a conta da seguinte Dotapao Orgamentaria:

Fonte de recurso

01.19.00000 -Transferencia do Fundeb 40%

Orgao

Secretaria Municipal de Educagao - Funcionamento do
Ensino Fundamental Fundeb 40%
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Unidade

01.19.01 -Fundo Man. Des. Bas. Val. Prof. Educagao

Funcao

12 - Educagao

Sub-funcao

361 -Ensino Fundamental

Programa

0118 -Gestao e Expansao das Ag5es Educacionais

Projeto/atividade

1.036 -Reforma e reestruturagao das Escolas do Ensino
Fundamental

Natureza da despesa

3.3.90.39.00 -Outros serv. de terc. Pessoajuridica

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDIC6ES DE
PAGAMENT0

u

0 pagamento do prego contratual devera guardar estreita relagao com a execugao dos
servigos contratados e apresentapao de seus efeitos ou resultados mos termos estabelecidos
nos documentos da licitagao em especial no cronograma fisico-financeiro.
Paragrafo Primeiro - Os pagamentos dos servi¥os serao feitos por medig6es mensais pelo

Municipio de Papo do Lumiar, estado do Maranhao, em moeda legal e corrente no Pals,
atraves de ordem bancali&^em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e
Financeiro, contra a #etiva execugao dos servicos e apresentagao de seus efeitos, tudo

previamente atestado pelo setor competente do Municipio de Pago do Lumiar/MA
mediante apresentapao, no que couber, dos seguintes documentos:

I -carta da Contratada encaniinhando a medigao;
11 - membria de edlculo;

Ill -planilha de medi9ao atestada e boletim de faturamento;
IV -certificado de"inedicao, definindo o perfodo correspondente;
V -cronograma executivo (fisico) realizado;

VI -quadro resumo financeiro;
VII -relat6rio fotografico, contendo comentarios por foto;
VIII - c6pia do diario de obras referente aos dias de execugao dos servigos objetos da

medigao, assinada pelo engenheiro responsavel (da Contratada) e pelo servidor ou
comissao responsavel pela fiscalizagao;
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IX - Certidao Negativa de D6bito da Previdencia Social - CND;

X -Certidao Conjunta Negativa de D6bitos relativos a tributos federais e a Divida Ativa
da Uniao;
XI -Certidao Negativa de D6bitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado

sede da Contratada;
XII - Certidao Negativa de D6bitos junto ao govemo municipal do domicilio ou sede da
Contratada, na forma da lei;

a

XIII -Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

XIV - Relagao dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV -Guia de recolhimento do FGTS;
XVI - Guia de recolhimento previdenciario - GFIP;

XVII -Comprovante de pagamento do ISS;

XVIII - Relat6rio pluviom6trico, quando couber;

XIX-Planta iluminada contendo trechos realizados na medigao atual (cor alnarela), nas
medig6es anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se
tratar de obras de caracteristica unidimensional ;
XX - Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas-CNDT.
Paragrafo Segundo - Os documentos especificados nos incisos 11, Ill, IV, V e VII deverao

a

estar assinados pela empresa Contratada e pelo servidor ou comissao responsavel pela
fiscalizapao`
Paragrafo Terceiro -Alem dos documentos elencados no caput do subitem 17.2, deverao
constar da primeira medigao:
I - Anotagao de Responsabilidade Tecnica - ART - dos responsaveis tecnicos pela

execugao da obra, com o respectivo comprovante de paganiento;
11 - c6pia da ordem de servigo;

Ill -matricula no cadastro especifico do INSS (CEI).

Paragrafo Quarto - Para a dltima medicao, alem dos documentados discriminados no
caput, serao exigidos:
I -baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEI);
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terviQi;L,

11 -termo de recebimento definitivo.

Paragrafo Quinto - As medig6es de pagamento seguirao a programagao do Cronograma
Fisico- Financeiro da obra ou servigo, suas etapas, subetapas e respectivas porcentagens.
Paragrafo Sexto -Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos

previstos para aquela etapa no Cronograna Fisico-Financeiro estiverem executados em
sua totalidade e aceitos pela fiscalizagao do Municipio de Pago do Lumiar/MA.

Paragrafo S6timo - A Contratada podera apresentar a Contratante para pagamento, fatura
ou documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranga sera examinada pelo
Municipio de Pago do Lumiar/MA durante, no maximo, 10 '(dez) dias. No exame,
preliminarmente, verificara e certificara a efetiva execugao dos servicos indicados na
fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, a pagamento sera feito
em ate 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum
acr6scimo ou agregado financeiro. Havendo corregao a fazer, caso o pagamento seja
efetuado a partir do 15° dia ap6s o vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera

u

processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

Paragrafo Oitavo - Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de
liquidapao qualquer obrigapao financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida
obrigagao pendente podefa^^ ser descontada do pagamento devido pela Prefeitura
Municipal, pagando-se entab, apenas a saldo, se houver.
Paragrafo Nono + Serao retidos na fonte os demais tributos e contribuig6es sobre os

pagamentosmensalmenteefetuados,utilizando-seasaliquotasprevistasparacadatipode
servigo, conforme' legislagao.

Paragrafo Decimo - No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serao devidos pela Contratante encargos
morat6rio;Va taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente
em regime de juros simples.
Paragrafo D6cimo Primeiro - 0 valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = I
x N x VP, onde: EM = Encargos morat6rios devidos; N = Ndmeros de dias entre a data

prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = indice de compensagao financeira
= 0,00016438; e VP = Valor da prestagao em atraso assim apurado:

I - (TX)

I-#

I-o,0ool6438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
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MUNICIPIO DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
Paragrafo D6cimo Segundo - Entende-se por atraso imputavel ao Poder Ptiblico, para fins
do paragrafo anterior, o nao pagamento do prego ou de parcela deste, conforme acordado
neste instrumento contratual e desde que admissfvel a divisao da prestagao devida pelo

contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servigo ou fomecimento contratado,
por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por
servidor ou comissao responsavel.
Paragrafo D6cimo Terceiro - Caso a execugao dos servigos se estenda por mais de urn

ano, os precos da proposta vencedora poderao ser reajustados segundo indice que reflita

a

o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme fixado na
clausula referente a reajustamento de prego, desde que nao tenha dado causa ao atraso.

Paragrafo D6cimo Quarto - A primeira fatura a ser paga deverf estar acompanhada da
ART expedida pelo CREA da regiao onde estarfro sendo executados as obras e servigos,
comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.
Paragrafo D6cimo Quinto - 0 pagamento da instalapao do canteiro, mobilizapao e
desmobilizapao serao no valor do prefo apresentado na proposta, conforme especificado
abaixo:

a) Instalagao e manutencao do canteiro de acordo com o cronograma financeiro proposto;
b) Mobilizagao: serao medidos e pagos 500/o do valor proposto para o item na primeira
medigao.

Os 50% restantes serao medidos e pagos ap6s efetiva mobilizagao de suas maquinas e
equipamentos conforme programado no Cronograma;

a

c) Desmobilizapao : ap6s a tocai desmobilizacao, comprovada pela Fiscalizagao;

d) Administrapao Local e Manutengao de Canteiro (AL) - sera pago conforme o
percentual de servigos executados no periodo, conforme a formula abaixo, 1imitando-se
ao recurso total destinado para o item: % AL = (Valor da Medigao Sem AL / Valor do
Contrato (incluso aditivo financeiro sem AL)
Paragrafo D5cimo Sexto - Administragao Local e Manutengao de Canteiro (AL) terao
como unidade na planilha orgamentdria "global" e sera pago o quantitativo do percentual
em ntimero inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENT0 DE PRECOS
Os pregos contratuais propostos nao serao reajustados.
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MUNICIPI0 DE PACO D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
Paragrafo Primeiro - Para os contratos com prazo inferior a urn ano o reajustanento
somente sera admitido se, ap6s prorrogagao, a vigencia do ajuste for superior a 12 (doze)
meses, em atendimento aos termos do art. 2° da Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001,

desde que a empresa nao tenha dado causa ao atraso.
Paragrafo Segundo - Caso o periodo de execugao do contrato exceda a urn ano contado a
partir da data da apresentagao das propostas na licitapao, os pregos serao reajustados
respeitados a normas contratuais, pela variagao de indices Nacionais, calculados pela
Fundagao Gethlio Vargas e publicados na segao de indices Econ6micos da revista
"Conjuntura Econ6mica" da FGV, pela seguinte formula:
Sendo:

R = Valor do reajuste procurado;

u

V = Valor contratual da obra/servigo a ser reajustado;
I = indice inicial - refere-se ao indice de custos do mss correspondente a data fixada para
entrega da proposta, pro rata dia;

I = indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

Paragrafo Terceiro - 0 indice de reajuste empregado na formula acima sera o indice
Nacional da Construgao Civil - ulilizados para o setor rodovidrio, calculado e publicado

pela Fundagao Gethlio Vargas na revista Conjuntura Econ6mica.
Paragrafo Quato T Ocorrendo a hipdtese de alteragao do prazo de reajuste estabelecido
<x^

no Edital, o Contrato decorrente desta Concorrencia, se adequara de pronto as condig6es
que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica
econ6mica brasileiri, se delas divergentes.
Paragrafo Quinto -Em caso de atraso na execugao das obras/servigos atribuivel a licitante
adjudicataria, os pre3g`ds contratuais serao reajustados pela formula estabelecida no
subitem precedents, obedecendo-se os seguintes crit6rios:

a) Se os indices aumentarem prevalecerao aqueles vigentes nas datas em que a etapa das
obras/servigos seria realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico
financeiro;
b) Se os indices diminuirem prevalecerao aqueles vigentes nas datas em que as
obras/servigos forem executados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS
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PODER EXECUTIVO
Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este ajuste ou sobre os servigos

contratados, correrao por conta exclusiva da Contratada e deverao ser pagos nas epocas
devidas.
Paragrafo Unico - No caso de criagao de novos tributos ou alteragao nas aliquotas de
tributos existentes, os pregos sobre os quais incidirem esses tributos serao revistos a partir
da 6poca em que ocorrer a alteragao da legislagao tributdria, aumentando-se ou reduzindose aqueles pregos da maneira apropriada.

a

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA
CONTRATUAL
0 prazo para execugao das obras e servigos de que trata este Contrato sera designado na
Ordem de Servigos respectiva e/ou na planilha descritiva dos trabalhos a serem
executados emitida pela Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA.

Paragrafo Primeiro - 0 inicio da vigencia contratual ocorrerf a partir da data da assinatura
deste contrato.
Paragrafo Segundo - 0 presente contrato tera vigencia arfe 02 (dois) meses.

Paragrafo Terceiro - Os prazos poderao ser prorrogados, mantidas as demais clausulas
desta avenga e assegurada a manutencao de seu equilibrio econ6mico-financeiro, de
conformidade com o disposto no §1° do art. 57, da Lei n° 8.666/93 e suas alterap6es,
desde que justificado por escrito e devidanente aprovado pela Prefeitura Municipal de

Pago do Luniar"A.

a

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSI0NAL
A Contratada assume inteira responsabilidade profissional pela execugao das obras e
servigos contratados, obrigando-se, ainda a comunicar a Prefeitura Municipal de Papo do
Lumiar/MA, a designapao do dirigente tecnico, cabendo a esse a responsabilidade total
de agir em nome da Contratada, acumulando, se for o caso, as responsabilidades
administrativas decorrentes, bern como comunicar previamente todas as substituig6es que
vier a operar em sua equipe tecnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Paragrafo iinico - A Contratada se obriga a manter, durante toda a execugao do Contrato,
em compatibilidade com as obrigag6es por ela assumidas, todas as condig6es de
habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
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MUNICIPIO DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
A Contratada assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a
Contratante a terceiros na execucao das obras e servigos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruig6es, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas,
isentando o Municipio de Pago do Lumiar/MA de todas as reclamag5es que possan surgir
em consequencia deste Contrato, ainda que tais reclamag6es resultem de atos de prepostos
seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execugao dos trabalhos.

CLAUSULA
DECIMA
CONTRATADA

SETIMA

-

DA

RESPONSABILIDADE

DA

A Contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessdrias para evitar
danos a terceiros em consequencia da execucao dos trabalhos. Sera de exclusiva
responsabilidade da Contratada a obrigagao de reparar os prejutzos que vier a causar,

u

quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.
Paragrafo Primeiro - A Contratada sera dnica, integral e, exclusivo responsavel em
qualquer caso por todos os prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao Municipio de
Pago do Lumiar/MA ou, ainda, a terceiros, em decorrencia da execugao das obras e
servigos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

Paragrafo Segundo - A Contratada sera, tambem, responsavel por todos os Onus ou
obrigac6es concementes tva legislacao social, trabalhista, fiscal, securitaria ou
previdenciaria, bem<;cQmo todas asv despesas decorrentes da execugao de eventuais

trabalhos em horarios extraordindrios (diumo ou notumo), inclusive despesas com
instalag6es e equipamento necessarios as obras e servigos e, em resumo, todos os gastos
e encargos de material e mao-de-obra necessarios a completa realizagao do objeto do
Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.
Paragrafo Terc^6iro- A Contratada devera:
a) Providenciar, as suas expensas, c6pias dos elementos que venham a ser necessarios a

assinatura do Contrato, como tamb6m no decorrer da execugao das obras e servigos;

b) Registrar o Coritrato no CREA e apresentar, a Fiscalizacao, o comprovante de
pagamento da "Anotagao de Responsabilidade T6cnica" ;
c) Responsabilizar-se pela efetivagao de seguros para garantia de pessoas e bens;
d) Fomecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgagao das
fontes de financiamento e de coordenagao das obras e servicos, conforme modelos
estabelecidos pela Fiscalizagao;

e) Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe t6cnica composta de
profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a Fiscalizagao
a Responsabilidade T5cnica pelas obras e servigos, ate a entrega definitiva do objeto do
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MUNICIPI0 DE PAC0 DO LUMIAR (MA)
PODHR EXECUTIV0
Contrato, inclusive com poderes para deliberar determinap6es de emergencia caso se
tomem necessdrias;
I) Facilitar a apao da Fiscalizapao na inspegfro das obras e servigos em qualquer dia ou
hora, prestando todas as informap6es e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem

administrativa;
g) Obedecer as normas de higiene e prevengao de acidentes, no sentido de garantir a
salubridade e seguranca no canteiro de obras e servigos;
h) Quando, por motivo de forga maior, houver necessidade de aplicacao de material
"similar" ao especificado, submeter, previamente e par escrito a Fiscalizapao, a

A

pretendida substituigao ;
i) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos
ou incorreg6es verificadas nas obras ou servigos3 resultantes de execugaQ irregular, do

emprego de materiais inadequados ou nao correspondentes as espe^cificag6es.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
Alterap6es do contrato original que venham a ser necessdrias serao incoaporadas ao

Contrato durante sua vigencia, mediante termos aditivos com as devidas justificativas,
nos seguintes casos:

ft

I -unilateralmente pelo Municfpio de Papo do Lumiar/MA:
a) Quando, por sua iniciativa, houver modificag6es dos detalhes executivos ou das
especificag6es, para melhor adequagao t5cnica do objeto;
b) Quando necessdria a modificapao do valor contratual em decorrencia de acr6scimo ou
diminuigao quantitativa de seu objeto ate o limite permitido na forma do artigo 65 § 1° da
Lei 8666/93, do valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.
11 - par acordo entre as partes:
a) Quando houver a substituigfro de garantia de execugao, por deliberapao conjunta das
partes;
b) Quando necessaria a modificagao do regime de execugao, em fase de verificagao

t6cnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original;

c) Quando necessaria a modificapao da forma de pagamento, por imposigao de
circunstancia superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagao do
paganento com relagao ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente
contraprestagao da execugao do objeto.
Paragrafo Primeiro -Os servigos adicionais cujos pregos unitarios nao sao contemplados
na Proposta inicial serao fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites
estabelecidos na letra "b", do inciso I.
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MUNICIPI0 DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO

Paragrafo Segundo -No caso de supressao de parte do objeto do Contrato, se a Contratada
ja houver adquirido os materiais, ou se ja os tiver adquirido e posto nos locais de
trabalhos, este deverao ser pagos pelos custos de aquisigao, transporte e outros

regularmente comprovados e monetarianiente corrigidos, podendo caber indenizagao por
outros danos, eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente
comprovados.
Paragrafo Terceiro - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos
ap6s a data de apresentagao da Proposta de Precos, de comprovada repercussao nos pregos

contratados, implicarao na revisao desses, para mais ou para menos, conforme o caso.

Paragrafo Quarto - Em havendo alteragao unilateral do Contrato que aumente os encargos
da Contratada, o Municipio de Pago do Lumiar/MA devera restabelecer, por aditamento,

u

o equilibrio econ6mico e financeiro inicial.

Paragrafo Quinto - A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais,

os acr6scimos ou supress6es que se fizeran necessdrios na contratagao, na forma do artigo
65, § 1° da Lei n° 8.666/93, do valor inieial do contrato.

Paragrafo Sexto - Durante todo o periodo de execugao do contrato sera exercida estrita
observancia ao equilibrio dos pregos flxados no neste Contrato em relagao a vantagem
originalmente ofertada pela empiesa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos
aditivos futuros, o acr6scimo de items com pregos supervalorizados ou eventualmente a
supressao ou modificagfro de itens com precos depreciados viole principios
administrativos.
Paragrafo Setimo - A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego

global de xpferencia nao podera ser reduzida em favor do contratado em decorrencia de
aditaniento qua modifiquem a planilha orgamentdria.

Paragrafo Oitavo - A diferenga a que se refere no paragrafo setimo podera ser reduzida
para a preservaiSap do equilibrio econ6mico e financeiro do contrato em casos
excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais nao
excedam os custos unitdrios do sistema de referencia na forma do Decreto n° 7.983/2013,
assegurada a manutengao da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitagao.

Paragrafo Nono - A formagao do preco dos aditivos contratuais contara com orgamento
especifico detalhado em planilhas elaboradas pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA,
observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do previsto no § 1° do artigo 65 da
Lei n° 8.666/93.
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MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO
A Fiscalizagao da execugao das obras e servigos sera feita pela Secretaria de Infraestrutura

e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA, atrav6s de seus
representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os
detalhes executivos, as especificag6es, os prazos, as condig5es do Edital, a Proposta de
Pregos e as disposig6es do Contrato.

Paragrafo Primeiro - Fica reservado a Fiscalizagao o direito e a autoridade para resolver,
no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso nao previsto no

®

Edital, nas Especificap6es, mos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas do Municipio

de Paco do Lumiar/MA, - mos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se
relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servigos em questao e seus
complementos, ouvida a autoridade do 6rgao.
Paragrafo Segundo -Compete, ainda, especificamente a Fiscalizapao:

a) Rejeitar todo e qualquer material de rna-qualidade ou nao especificado e estipular o

a

prazo para a sua retirada da obra;
b) Exigir a substituigao de t6cnico, mestre ou operatio que nao responda t6cnica e
disciplinarmente as necessidades da obra, sem prejufzo do cumprimento dos prazos e
condig6es contratuais;
c) Decidir quarto a aceitagao de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer
motivo de forga maior;
d) Exigir da Contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula D6cima
Sexta deste Contrato;
e) Indicar a Contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissao da Ordem de Execugao de Servigos;
I) Esclarecer prontarnente as dtividas que lhe sejam apresentadas pela Contratada;
g) Expedir, por escrito, as determinag6es e comunicag6es dirigidas a Contratada;
h) Autorizar as providencias necessarias junto a terceiros;
i) Promover, com a presenga da Contratada, as medig6es de obras e servigos executados.
j) Transmitir, por escrito, as instrug5es e as modificap5es dos detalhes executivos que

porventura venhan a ser feitas, bern como alterag6es de prazos e de cronogranas;
k) Dar ao Municipio de Pago do Lumiar/MA imediata ciencia dos fatos que possan levar
a aplicacao de penalidades contra a Contratada ou mesmo a rescisao do Contrato;
I) Relatar oportunamente ao Municipio de Pago do Lumiar/MA ocorrencia ou
circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e servigos em
relapao a terceiros;
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MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO

in) Examinar os livros e registros.

Paragrafo Terceiro - A substituicao de qualquer integrante da equipe t6cnica da
Contratada, durante a execugao das obras e servigos, dependera da aquiescencia da
Fiscalizagao quanto ao substituto apresentado.
Paragrafo Quarto -Com relagao ao "Diario de Ocorrencia", compete a Fiscalizagao:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotap6es feitas pelo licitante Contratado;
b) Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes executivos, as
especificag6es, os prazos e cronogramas;
c) Fazer observap5es cabiveis, decorrentes dos registros da Contfatada no referido Diario;

d) Dar solucao as consultas feitas pela Contratada, seus prepostos e sua equipe;
e) Registrar as restrig5es que paregam cabiveis quarto ao andamento dos trabalhos ou ao

u

procedimento da Contratada, seus prepostos e sua equipe;
I) Determinar as providencias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e
especificag6es;

g) Anotar os fatos ou observap5es cujo registro se faga necessdrio.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS PENALIDADES
As penalidades administrativas aplieaveis a Contratada, por inadimplencia, estao
previstas mos artigos 81, 87, 88 e:seus par agrafos, todos da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Primeiro -A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execugao
do contrato, seri`calculad& sobre o valor dos servigos nao concluidos, competindo sua
aplicacao ao titular de 6rgao Contratante, observando os seguintes percentuais:
a) de 0,3% (tres d8cimos por c{ento), por dia de atraso ate o limite correspondente a 15

(quinz6} dias;
b) de 0,5°/a (cinco d6cimos porvpento), por dia de atraso a partir do 16° (d6cimo sexto) dia,

ate o limite correspondente a 30 (trinta) dias; e
c) de 1,0% (urn For cento), por dia de atraso a partir do 31 ° (trig6simo primeiro) dia, ate

o limite corresporidente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindira o
contrato coITespondente, aplicando-se a Contratada as demais sang6es previstas na Lei n°
8.666/93.

Paragrafo Segundo - Sera aplicada multa de 1,5% (urn e meio por cento) sobre o valor da

contratagao, quando a Contratada:
a) Prestar informag5es inexatas ou criar obstaculos ao acesso a fiscalizagao da Prefeitura

Municipal de Pago do Lumiar/MA, no cumprimento de suas atividades;
b ) Desatender as determinag6es da fiscalizagao do Municipio de Pago do Lumiar/MA; e
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MUNICIPIO DE PACO D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIV0
c) Cometer qualquer infragao as normas legais federais, estaduais e municipais,
respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos 6rgaos competentes em razao da infrapao
cometida.
Paragrafo Terceiro - Sera aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da

contratagao quando a Contratada:
a) Executar os servigos em desacordo com o projeto basico, normas e t6cnicas ou
especificag5es, independentemente da obrigapao de fazer as correg6es necessdrias, as
suas expensas;

a

b) Nao iniciar, ou recusar-se a executar a corregao de qualqrfer ato que, por imprudencia,
negligencia impericia dolo ou rna-fe, venha a causar danos a Contratante ou a terceiros,
independentemente da obrigagao da Contratada em raparar os danos^ causvados;
c) Praticar por agao ou omissao, qualquer ato que, por imprudenci;, negligencia,
impericia, dolo ou rna-fe, venha a causar dano^s a Contrat'ante ou a terceiros,
independentemente da obrigagao da Contratada em reparap os danos causados.
(

Paragrafo Quarto - A aplicagao da penalidade de advert6ncia sera efetuada nos seguintes
Casos:

a) Descumprimento das obrigag6es assumidas contratualmente ou nas licitag5es, desde

que acarretem pequeno prejufzo ao Municipio de Papo do Lumiar/MA,
independentemente da aplicapfro de multa morat6ria ou de inexecucao contratual, e do
clever de ressarcir o prejuizo;

a

b) Execugao insatisfat6ria do objeto contratado, desde que a sua gravidade nao recomende
o enquadramento mos cas6s de suspeusao temporaria ou declaragao de inidoneidade;
c)Outrasocorrenciasquep6ssamacarretarpequenostranstomosaodesenvolvimentodas
atividades do Municfpio de Pago do Lumiar/MA, desde que nao sejam passiveis de
aplicapao das sang6es de suspensao temporaria e declaracao de inidoneidade.
Para grafo Quinto - A suspensao do direito de licitar e contratar com o Municipio de Pago
do Lumiar/MA pode ser aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos
culposos prejudicarem o procedimento licitat6rio ou a execucao do contrato, por fatos
graves, cabendo defesa previa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da data do recebimento
da intimapao. A penalidade de suspensao temporaria do direito de licitar e contratar com
o Municipio de Papo do Lumiar/MA mos seguintes prazos e situap6es:
a) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

a.1 ) Atraso no cumprimento das obrigag6es assumidas contratualmente e na licitagao que
tenha acarretado prejuizos signiflcativos para o Municipio de Pago do Lumiar/MA;
a .2) Execugao insatisfat6ria do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicagao da
sangao de advert6ncia.
b ) Por 01 ( urn) ano quando a Contratada se recusar a assinar o contrato dentro do prazo
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estabelecido pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA.
c) Por 02 (dois) anos, quando a Contratada:
c.I ) Nao concluir os servigos contratados;

c.2) Prestar os servigos em desacordo com as especificag6es ou com qualquer outra

irregularidade, contrariando o disposto no Edital de licitacao, nao efetuando sua
substituigao ou corregao no prazo determinado pelo Municipio de Paeo do Lumiar/MA;
c.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizos ao Municipio de
Papo do Lumiar/MA, ensejando a rescisao do contrato ou frustragao do processo
licitat6rio;

c.4) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitapao;

c.5)Demonstrarnaopossuiridoneidadeparalicitarecontrat;rcomoMunicipiodePago
do Lumiar/MA, em virtude de atos ilicitos praticados;
c.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio pr6prio ou de terceiros, quaisquer
informac6es de que seus empregados tenham conhecimento em razao da execucao deste
contrato, sem consentimento pr6vio do Municfpio de Pago do Lumiar/MA.

u

Paragrafo Sexto - A declaragao de inidoneidade sera proposta pelo agente responsavel

pelo acompanhamento da execugfro contratual ao Secrefario Municipal de Infraestrutura
ou ao Prefeito Municipal se constatada a rna-fe, apao maliciosa e premeditada em prejuizo
do Municipio, evidencia de atuagao com interesses escusos ou reincidencia de faltas que
acarretem prejuizos ao erfue Ptiblico Contratante ou aplicac6es sucessivas de outras
sanc6es administrativ`as ,
a) A declaraggiv de inidoneidade implica proibigao de licitar ou contratar com a
Administragao Ptiblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate
que seja promovida a reabilitag5o, perante o Secretario da Infraestrutura, ap6s ressarcidos
os prejuizos e decorrido a Prazo de 02 (dois) anos.
b)Adeclar'apaodeiriidoneidadeparalicitarecontratarcomtodaaAdministragaoptiblica
sera aplicada a <Contratada nos casos em que:
b.I ) tenha soffido condenapao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b.2) praticar atos ilfcitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;
b.3) demonstrar nao possuir idoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Pago
do Lumiar/MA, em virtude de atos ilicitos praticados;
b.4) reproduzir, divulgar ou utilizar em beneficio pr6prio ou de terceiros, quaisquer
informag6es de que seus empregados tenham tido conhecimento em razao de execugao
deste contrato, sem consentimento pr6vio do Municipio de Pago do Lumiar/MA, em caso
de reincidencia;
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b.5) apresentar ao Municipio de Pago do Lumiar/MA qualquer documento falso, ou
falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitapao, ou no curso da
relapao contratual;
b.6) praticar fato capitulado como crime pela Lei n° 8.666/93.
c) Independentemente das sang6es a que se referem os paragrafos primeiro, segundo e
terceiro, o licitante ou contratado esta sujeita ao pagamento de indenizagao por perdas e
danos, podendo ainda o Municipio de Pago do Lumiar/MA propor que seja
responsabilizada:
c.I ) civilmente, nos termos do C6digo Civil;

a

c.2) perante os 6rgaos incumbidos de fiscalizagao das atividades Contratadas ou do
exercicio profissional a elas pertinentes;
c.3) criminalmente, na forma da legislagao pertinente.

Paragrafo Setimo - Nenhum pagamento sera feito ao executor dos seivicos que tenha sido
multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.
Paragrafo Oitavo - As sang6es serao aplicadas pelo Municipio Contratante, facultada a
defesa previa da interessada, no respectivo processb no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
com excegao da declarapao de inidoneidade, cujo prazo de defesa 6 de 10 (dez) dias da
abertura de vista, conforme § 39 do art. 87 da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Nono - As multas administrativas previstas neste instrumento, nao tern carater
compensat6rio e assim, o seu pagamento nao eximira a Contratada de responsabilidade
por perdas e danos decorrentes das infrag5es cometidas.

a

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESCISA0
0 Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:
I -Administrativamente, nos seguintes casos:
a) Nao cumprimento de clausulas contratuais, de especificag6es, dos detalhes executivos
ou de prazos;
b) Cumprimento irregular de clausulas contratuais, de especificag6es, dos detalhes
executivos ou de prazos;
c) Lentidao no seu cumprimento, 1evando ao Municfpio de Pago do Lumiar/MA a
comprovar a impossibilidade da conclusao da obra, do servigo ou do fomecimento, nos
prazos estipulados;
d) Atraso injustificado no inicio das obras, servigos ou fomecimentos;

e) A paralisagao das obras, dos servigos ou do fomecimento, sem justa causa e pr5via
comunicagao ao Municipio de Papo do Lumiar/MA;
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I) A Subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagao do licitante contratado a
outrem, cessao ou transferencia total ou parcial, bern como fusao, cisao ou incorporagao
do licitante contratado, que nao 6 admitido pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA;

g) Desatendimento as determinap6es regulares das autoridades designadas para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como a de seus superiores;

h) Cometimento reiterado de faltas na execugao do objeto contratado;
i) Decretapao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil em condic6es que, a juizo

da Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA, ponham em risco a perfeita execucao
das obras e servigos;

j) Dissolugao da sociedade Contratada;
k) Alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura< do licitante contratado

que, ajuizo da Secretaria da Infraestrutura, prejudique a execugao do Contrato;
1) Raz6es de interesse do servigo pdblico de alta relevincia e ampl^o conhecimento,

U

justificadas e determinada pela Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA e exaradas
no processo administrativo referente ao Contrato;
in) Supressao de obras e servigos que acarretem modificag6es do valor inicial do Contrato
al6m do limite imposto ao contratado;
n) Suspensao de sua execugao, rior ordem escrita do Municipio de Papo do Lumiar/MA
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade ptiblica, grave
perturbacao da ordem intema ou guerra, ou ainda por repetidas suspens6es que totalizem
o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigat6rio de indenizag6es pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizag6es. E assegurado ao licitante
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das

obriga96es assumidas, ate que seja nomalizada a situacao;
o) Atraso superior ;a 90:(noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Municipio de Pago
do Lumiar/MA, em razao da execugao do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo
em caso de calarmidade pdblica, grave perturbapao da ordem intema ou guerra, assegurado
ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas
obrigag6es, ate qpe seja normalizada a situagao;
p) Nao liberagao, pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA, de area ou local para execugao
dos servigos, mos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar
pela suspensao do cumprimento de suas obrigag6es, ate que seja normalizada a situagao;

q) Ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovado, que seja
impeditivo da execugao do Contrato.
r) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sang6es penais
cabiveis.

11 -Amigavelmente pelas partes.

Ill - Judicialmente.
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Paragrafo Primeiro - A rescisao administrativa ou anigavel devera ser precedida de
autorizagao escrita e fundamentada da autoridade competente.
Paragrafo Segundo -No caso de rescisao administrativa embasada em raz6es de interesse
do servigo phblico, prevista nas letras "1 ", "in", "n", "o", "p" e "q", do inciso I sem que

haja culpa do licitante contratado, este sera ressarcido dos prejufzos que houver sofrido,

regularmente comprovado, tendo ainda direito a:
I - Devolugao da garantia prestada;
11 - Pagamento devido pela execugao do Contrato ate a data da rescisao;
Ill - Pagamento do custo de desmobilizagao.

a

a

Paragrafo Terceiro -A rescisao administrativa elencada nas alineas "a", "b", "c", "d", "e",

podera acarretar as seguintes consequencias, apliciveis segundo a ocorrencia que a
justificar, sem prejuizos das sang6es previstas:
I -assungao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato pr6prio do Municipio de Pago do Lumiar/MA;
11 - ocupagao e utilizagao, nos termos da legislapao vigente, do local, instalagao,
equipamentos, material e pessoal empregados na execugao do Contrato, necessdrio a sua
continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliapao na
forma do inciso V do art. 58, da Lei n° 8.666/93 e suas alterag6es;
Ill - execugao de garantia contratual, para ressarcimento o Municipio de Pago do
Lumiar/MA dos valores das multas e indenizap6es a ela devida;
IV - retengao dos cr6ditos decorrentes do Contrato ate o limite dos prejuizos causados ao
Municipio de Pngo do Lumiar/MA.
Paragrafo Quarto - A aplicagao das medidas previstas nos incisos I e 11 do paragrafo

anterior fica a crit6rio da Prefeitura Municipal de Papo do Lumiar/MA, que podera dar
continuidade as obras e servi¢os por execugao direta ou indireta.
Paragrafo Quinto - a presente Contrato podera ser rescindido, ainda, pelo Municipio de
Pago do Lumiar/MA, se a Contratada transferir a terceiros, no todo ou em parte, a
execugao das obras e servigos contratados.
Paragrafo Sexto- Nao poderao ser invocados como motivo de forca maior ou caso
fortuito, senfro aquele previsto no Art. 393 do C6digo Civil Brasileiro.
Paragrafo Setimo -A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com
as consequencias contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
Paragrafo Oitavo - Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados mos
autos do processo, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - D0 RECHBIMENTO DOS SERVICOS
Concluidos os servigos, ap6s comunicagao formal por escrito do adimplemento total da
conclusao pelo contratado, a Prefeitura Municipal de Papo do Lumiar/MA procedera ao

recebimento provis6rio do objeto, pela Fiscalizagao, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da comunicagao escrita ao contratado.

Paragrafo Primeiro - 0 Municipio de Papo do Lumiar/MA recebera os servigos em carater
definitivo em prazo nao superior a 90 (noventa) dias do recebimento provis6rio. Durante
o periodo compreendido entre o recebimento provis6rio e o recebimento definitivo, ficara
a Contratada obrigada a efetuar reparos que, ajuizo da Contratante se fizerem necessalios
quanto a qualidade e seguranga do objeto.

Paragrafo Segundo - Encerrado o prazo fixade no paragrafo anterior, o objeto sera
recebido definitivamente por uma comissao designada para tal flm, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequacao do objeto aos

u

termos contratuais, conforme o disposto no aft. 69 da Lei n° 8.666/93 e suas alterag6es,
sem prejuizo das sang6es civis.

CLAUSULA VIGESIMA TERCHIRA -:DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos e os ^qu§V^se tomarem controvertidos serao decididos pela Lei n°

8.666/93, garantido a^ Contr"a:rfua o contradit6rio e ampla defesa de seus interesses.

cLAusuLA vlGrislMA QUARTA - DA EFlcAclA
A validade deste ^instrumento decorrera de sua assinatura, tomando-se eficaz a partir da

publicapao, em extrato, na Impreusa Oficial, que sera providenciada pela Prefeitura
Municipal dg"Pago dovLumiar/MA Vnos termos do paragrafo tinico do art. 61 da Lei de
Licitag5es ye Contratos Administrativos.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO
Em havendo a cisao, incorporacao ou fusao da Contratada, a aceitagao de qualquer uma
destas operag5es ficara condicionada a analise por esta Administrapao Pdblica
Contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de
insucesso na execugao do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogagao contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DO FORO
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Fica eleito o foro da Cidade de Pago do Lumiar/MA, com rentincia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dtividas ou litigios oriundos
da execugao deste ajuste.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, e lavrado
o presente Instrumento em 03 (tres) vias de igual teor, que, depois de lido e achado
conforme, 6 assinado pelos representantes legais da parte Contratante e Contratada e pelas
testemunhas abaixo nomeadas.

Paco do Lumiar, MA, _ de

A
MARCOS ANTONI0 SILVA FERREIRA

I-

de.

PANORAMAV EMPREENDIMENTOS E
SERVI€OS EIRELI

Secretirio Municipal de Educacao

Sr(a) Representante Legal

Testemunhas:
Nome:
Nome:

a
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MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°

/2020 /ARP /01 /2019 /CPL

„MP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8081/2019 -RELATIVO A ADESA0 A ATA
DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2019, ORIUNDA DA CONCORRENCIA N°
02/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA, MARANHAO.

CONTRAT0 ADMINISTRATIV0 QUE
HNTRE SI CELHBRAM 0 MUNIcipI0
DE PAC0 D0 LUMIAR/MA, POR MEI0
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACA0 DE PA€O D0 LUMIAR E A
EMPRE SA
PANORAMA
HMPREENDIMENTOS E SERVICOS
EIRELI, QUE THM POR 0BJET0 0 FIM
ADIANTE
ESPECIFICADO,
NOS
TERMOS DAS CLAUSULAS A SEGUIR
AJUSTADAS.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DH PAC0 DO LUMIAR, pessoajuridica de direito
ptiblico intemo, inscrito no CNPJ sob o n° 06.003 .636/0001 -73, com sede na Praga Nossa
Senhora da Luz, rf 01, Centre, Papo do Lumiar/MA, CEP 65.130-000, por interm6dio da

Secretaria Municipal de Educagao, neste ato representada pelo seu Secretdrio Municipal,
Sr. Marcos Ant6nio Silva^Ferreira, portador do RG n° 42269795-8 e inscrito no CPF n°
620.970.673-87.

CONTRATADA: PANORAMA EMPREENDIMENTOS H SERVICOS EIRELI,
pessoajurfdica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 10.915.057/0001 -74, sediada

na Rua Pedreiras, n° 2244, Sala n° 04, Bairro Centro, CEP 65.640-000, Pamarama/MA,
neste ato representada pelo Sr. Domingos Carvalho Lopes da Silva, empresdrio, portador
do RG n° 2.052.196 -Sspffl e CPF n° 922.304.313-15.

CLAUSULA PRIMEIRA -D0 0BJET0 D0 CONTRATO:
Constitui objeto deste ajuste a contratacao de empresa especializada de engenharia

para prestacao de servi¢os de reforma predial na Unidade de Ensino Bfsico -UEB
Emanoel Aroso, com fomecimento de materiais e mao-de-obra, para atender demanda
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da Secretaria Municipal de Educapao de Pago do Lumiar/MA, conforme especificag6es
constantes neste Contrato Administrativo, proj eto basico e demais documentos autuados
no Processo Administrativo n° 8081/2019.

Paragrafo Primeiro -Os servigos serao realizados em rigorosa observancia ao Projeto e
seus detalhes, bern como estrita obediencia as prescrig6es e exigencias contidas na

descrigao dos servigos referentes ao objeto contratado, presentes no Anexo I do Edital e
as normas vigentes que a ele se aplicarem.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer alteragao dos servigos ora contratados somente
podera ser executada mediante aprovagao pr6via por parte do ;Contratante, devendo ser
efetivada por meio de Instrumento Aditivo a este Contrato.

U
CLAUSULA SEGUNDA -DAS PARTES COMPLEMENTARES:
Sao partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrigao, o Processo

da ConcoITencia n° 02/2018 da Prefeitura Municipal de Pamarama/MA, a proposta
comercial apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos,
especificag6es t6cnicas, despachos e pareceres que o encoxpam.
Paragrafo Unico - Integrapi \este Instrumento, independentemente de transcrigao, a Lei
Federal n° 8.666/93 e a iegislagao complementar, que a Contratada, desde ja, aceita e
declara conhecer, ben como a Proposta da mesma, apresentada no correspondente
Processo Administrativo, ficando, porem, ressalvadas, como nao transcritas, as condig6es
nela estipuladas que contrariem as disposig6es deste Contrato.

CLAUSULA

TERCEIRA> -

DA

APARELHAGEM

E

D0

MATERIAL

NEcrissAklo A EXEcu¢AO DOs sERvlcos
A aparelhagem e :6 <material necessdrios a execugao dos trabalhos

serao de

responsabilidade:§'^ Gnus 6xclusivamente da Contratada, ficando estabelecido que o ente

Contratante nao emprestara nem fomecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICACOES DOS BHNS E DA
EXECUCAO
As obras e servigos ora contratados obedecem as especificag6es as quais fazem parte
integrante do Edital da Concorrencia n° 02/2018 - CPL/Prefeitura Municipal de
Pamarama/MA, reservado a Contratante o direito de rejeitar as obras ou servigos que nao
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MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
estiverem de acordo com as referidas especificag6es, sem que caiba a Contratada direito
a qualquer reclamagao ou indenizagao.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVACAO DOS SERVICOS
A Contratada declara conhecer perfeita e integralmente, as especificap6es e demais
elementos t6cnicos referentes a execugao dos servigos. Declara, ainda, que conhece

A

perfeitamente todas as condic6es e locais de execugao dos servigos, tudo o que foi
previamente considerado quando da elaboragao da proposta que apresentou na licitagao
de que decorre este contrato, em razao do que declara que mos pr?Sos propostos estao
incluidos todos os custos, despesas e encargos que tera que< surfertar, representando
aqueles precos a ti mica contraprestagao que lhe sera devida pelo Municipio de Papo do
Lumiar/MA pela realizagao do objeto deste contratot

Paragrafo Unico - 0 representante da Contratada, acima identificado, declara sob as penas
da lei que disp6e de poderes suficientes a celebragao deste contrato e para obrigar de
pleno direito a mesma contratada. Assim sendo, os termos deste contrato obrigaln as
partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERA€6ES DOS I)ETALHES EXECUTIVOS
A Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA se reserva o direito de, em qualquer fase
ou ocasiao, fazer alterag5es nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o
volume de servigos das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA - D0 VALOR D0 CONTRAT0
0 valor deste Contrato 6 de R$ 177.867,53 (cento e setenta e sete nil, oitocentos e
sessenta e sete rcais e cinquenta e tr6s centavos), que representa o montante da proposta

da Contratada, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e
multiplicado pelos respectivos precos unitdrios.
Paragrafo Unico - Nos pregos unitdrios estao incluidos todos os custos de transporte,
carga e descarga de materiais, despesas de materiais, despesas de execugao, mao-de-obra,
leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a
incidir sobre os servigos, bern como despesas de conservagao ate o seu recebimento
definitivo pelo Municipio de Papo do Lumiar/MA.
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MUNICIPI0 DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO

CLAbsuLA 0ITAVA - DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATADA
A Contratada se obriga a:

a) Executar os servigos segundo as especificag6es aprovadas e de acordo com a melhor
t6cnica cuidando, ainda, em adotar solug6es t6cnicas que conduzam a economicidade dos
servigos e a funcionalidade de seu resultado;
b) Eleger e prever t6cnicas e m6todos construtivos dos servigos tao econ6micos quanto

possiveis, sem descuidar em nenhuma hip6tese da seguranca e qualidade da obra;

c) Manter, durante todo o periodo de realizagao dos servigos objeto do contrato, as
mesmas condig6es de capacitapao t6cnica que apresentou ao participaf da licitagao de que
resulta este contrato, bern como as mesmas condig6es de habilitagao;

u

d) Administrar com zelo e probidade a execucao dos servicos, respeitando com absoluto

rigor o orgamento aprovado e evitando a pfatica de atos e a adogaQ de medidas que
resultem em elevagao de custos dos servigos, inclusive no qua respeita a arregimentagao,
selegao, contratacao e administragao de mao-de-obra necessaria a realizagao dos servigos;

e) Atender prontamente as recoinendag6es regulares da fiscalizapao;
I) Zelar pelos interesses do<Municipio de Pago do Lumiar/MA relativamente ao objeto do
contrato;

g) Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da
fiscalizagao, seja inconveniente aos interesses do Municipio de Paco do Lumiar/MA
relativamente a6s s6rvigos;
h) Master permaneritemente nos locais de realizagao dos servigos urn representante com
plenos pQderes, para fepresentar e obrigar a Contratada frente ao Municipio de Pago do

Lumiar/MA;
i) Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificap6es fomecidos

pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA e as normas aprovadas ou recomendadas pela
ABNT.
j) Adquirir e fomecer Equipamentos de Protecao Coletiva - EPC e Equipamentos de
Protegao Individual - EPI, a todos os empregados, bern como orienta-1os quanto a
necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico. A Contratada responde

solidariamente, no caso de subempreitada.
I) Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do
local de Prestagao do Servigo durante toda execucao do contrato;
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MUNICIPI0 DE PACO D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIV0
in) Observar as normas, criterios e procedimentos anbientais para a gestao dos rejeitos
provenientes da obra.

Paragrafo Primeiro - A Contratada estara, durante todo o periodo de execugao deste
contrato, sujeita a fiscalizagao do Municfpio de Pago do Lumiar/MA, quer seja exercida
por servidores do quadro da pr6pria Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.

Paragrafo Segundo - As determinag6es da fiscalizapao obrigani a Contratada, respeitados
os limites deste contrato e o orgamento aprovado, a elaboragao de detalhamentos dos

A

projetos e a realizagao de atividades especificas. Nos casos em que a Contratada nao
concordar com as recomendag6es ou ordens da fiscalizapao, delas podera recorrer ao
titular do Municipio de Pago do Lumiar/MA, tendo este recurso efeito suspensivo da
ordem fiscal.

CLAUSULA NONA - DAS 0BRIGACOES I)A CONTRATANTE
A Contratante se obriga a:
a) Disponibilizar o local das obras;

A

b) Aprovar as medig6es em tempo habil;
c) Efetuar os pagamentos devidos a Contratada, conforme estabelecido na clausula s6tima
deste Contrato ;
d) Designar urn representante para acompanhar e fiscalizar a execugao deste Contrato;
e) Notificar a Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execugao do contrato;
I) Reter os tributos e contribui?5es sobre os pagamentos mensalmente efetuados,
utilizando-se as alfquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislagao;

g) Aplicar penalidades, conforme o caso.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACA0 0RCAMHNTARIA
As despesas decorrentes da contratagao dos servigos de que trata este processo licitat6rio

correrao a conta da seguinte Dotagao Orgamentaria:

Fonte de recurso

01.19.00000 -Transferencia do FUNDEB 40%

6rgao

Secretaria Municipal de Educagao - Funcionamento do
Ensino Fundamental Fundeb 40%
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Unidade

01.19.01 -Fundo Man. Des. Bas. Val. Prof. Educagao

Funcao

12 - Educagao

Sub-funcao

361 -Ensino Fundamental

Programa

0118 -Gestao e Expansao das Ag6es Educacionais

Projeto/atividade

Natureza da despesa

1.036 -Reforma e reestruturagao das Escolas do Ensino

Fundamental
3.3.90.39.00 -Outros serv. de terc, Pessoajuridica

CLAUSULA DECIMA PRIMHIRA - DA FORMA E CONDIC6HS DE
PAGAMENT0

u

0 pagamento do prego contratual devera guardar estreita relagao com a execugao dos
servigos contratados e apresentagao de seus efeitos ou resultados mos termos estabelecidos
nos documentos da licitagao em especial no cronograma fisico-financeiro.
Paragrafo Primeiro - Os pagamentos dos servigos serao feitos por medig6es mensais pelo
Municipio de Papo do Lumitr, estado de Maranhao, em moeda legal e corrente no Pals,

atrav6s de ordem bancaria em parcelas compatlveis com o Cronograma Fisico e
Financeiro, contra a efetiva exeeugao dos servigos e apresentapao de seus efeitos, tudo

previamente atestndo pelo setor competente do Municipio de Pago do Lumiar/MA
mediante apresentagao, no que couber, dos seguintes documentos:

I - carta da Contratada encaminhando a medicao;
11 - mem6ria de calculo;

Ill -planilhavde medi¢ao a.testada e boletim de faturamento;

IV -certificado de medigao, definindo o periodo correspondente;
V -cronograma executivo (fisico) realizado;

VI - quadro resumo financeiro;
VII -relat6rio fotografico, contendo comentarios por foto;
VIII - c6pia do didrio de obras referente aos dias de execugao dos servigos objetos da

medicao, assinada pelo engenheiro responsavel (da Contratada) e pelo servidor ou
comissao responsavel pela fiscalizagao;
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MUNICIPIO DE PACO D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
IX - Certidao Negativa de Debito da Previdencia Social - CND;

X -Certidao Conjunta Negativa de Debitos relativos a tributos federais e a Divida Ativa
da Uniao;
XI -Certidao Negativa de D6bitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado

sede da Contratada;
XII - Certidao Negativa de Debitos junto ao govemo municipal do domicilio ou sede da
Contratada, na forma da lei;
XIII -Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
XIV -Relagao dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XV -Guia de recolhimento do FGTS;
XVI - Guia de recolhimento previdenciario - GFIP;

XVII -Comprovante de pagamento do ISS;
XVIII - Relat6rio pluviom6trico3 quando couber;

XIX-Planta iluminada contendo trechos realizados na mgdigao atual (cor amarela), nas
medig6es anteriores acumuladas (cor azul) e trecho res±ante (cor vermelha), quando se
tratar de obras de caracterlstica unidimensional;
XX - Certidao Negativa de D6bitus Trabalhistas-CNDT.
Paragrafo Segundo - Os documentos especificados nos incisos 11, Ill, IV, V e VII deverao

a

estar assinados pela empresa Contratada e pelo servidor ou comissao responsavel pela
fiscalizapao+

Paragrafo Terceiro H A15m dos documentos elencados no caput do subitem 17.2, deverao

constar da primeira medigao:
I - Anotacao de Responsabilidade T6cnica - ART - dos responsaveis t6cnicos pela

execugao da obra, com o respectivo comprovante de paganento;
11 -c6pia da ordem de servigo;

Ill -matricula no cadastro especlfico do INSS (CEI).

Paragrafo Quarto - Para a tiltima medicao, al6m dos documentados discriminados no
caput, serao exigidos:
I -baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEI);
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MUNICIPI0 DE PACO D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIV0
11 -termo de recebimento definitivo.

Paragrafo Quinto - As medig6es de pagamento seguirao a progranagao do Cronograma
Fisico- Financeiro da obra ou servigo, suas etapas, subetapas e respectivas porcentagens.

Paragrafo Sexto -Uma etapa sera considerada efetivanente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em
sua totalidade e aceitos pela fiscalizagao do Municipio de Pago do Lumiar/MA.

Paragrafo S6timo - A Contratada podera apresentar a Contratante para pagamento, fatura
ou documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranga sera examinada pelo
Municipio de Papo do Lumiar/MA durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame,
preliminarmente, verificara e certificara a efetiva execugao dos servigos indicados na
fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem; o pagamento sera feito
em ate 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum
acr6scimo ou agregado financeiro. Havendo corregao a fazer, caso o pagamento seja
efetuado a partir do 15° dia ap6s o vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera

u

processada como nova fatura, quanta aos prazos aqui estabelecidos.

Paragrafo Oitavo - Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de
liquidapao qualquer obrigagao financeira que lhe caiba; sem prejuizo do que a referida
obrigagao pendente porfuf ser descontada do paganento devido pela Prefeitura
Municipal, pagando-Se entao, aperias o saldo, se houver.
Paragrafo Nono -Serao retidos na fonte os demais tributos e contribuig6es sobre os

pagamentos meusalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de
servigo, conforme legislagao.

Paragrafo Decimo - No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de jalguma forma para tanto, serao devidos pela Contratante encargos
morat6rio; a taxa ribminal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diarianente
em regime de juros simples.
Paragrafo Decimo Primeiro - 0 valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = I
x N x VP, onde: EM = Encargos morat6rios devidos; N = Ndmeros de dias entre a data

prevista para o paganiento e a do efetivo pagamento; I = indice de compensagao financeira
= 0,00016438; e VP = Valor da prestapao em atraso assim apurado:

I - (TX)

I-#

I -o,oool6438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
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MUNIcipI0 DE PAC0 DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIV0
Paragrafo D6cimo Segundo - Entende-se por atraso imputavel ao Poder Ptiblico, para fins
do paragrafo anterior, o nao pagamento do prego ou de parcela deste, conforme acordado
neste instrumento contratual e desde que admissfvel a divisao da prestapao devida pelo
contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servigo ou fomecimento contratado,
por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por
servidor ou comissao responsavel.
Paragrafo D6cimo Terceiro - Caso a execugao dos servigos se estenda por mais de urn

a

ano, os pregos da proposta vencedora poderao ser reajustados segundo fndice que reflita
o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme fixado na
clausula referente a reajustanento de prego, desde que nao teriha dado causa ao atraso.

Paragrafo D6cimo Quarto - A primeira fatura a ser paga dever5\estar acompanhada da
ART expedida pelo CREA da regiao onde estarfro sendo executados as obras e servigos,
comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.
Paragrafo D6cimo Quinto - 0 pagamento da instalagao do canteiro, mobilizagao e
desmobilizagao serao no valor do prego apresentado na proposta, conforme especificado
abaixo:

a) Instalagao e manutengao do canteiro de acQrdo com o cronograrna financeiro proposto;
b) Mobilizagao: serao medidos g pagos 500/o do valor proposto para o item na primeira
medigao.

Os 50% restantes serao medidos e pagos ap6s efetiva mobilizagao de suas maquinas e
equipamentos conforme programado no Cronograma;

a

c) Desmobilizapao: ap6s a tocai desmobilizagao, comprovada pela Fiscalizapao;

d) Administrapfo Local e Manutengao de Canteiro (AL) - sera pago conforme o
percentual de servicos executados no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item: % AL = (Valor da Medigao Sem AL / Valor do
Contrato (incluso aditivo financeiro sem AL)
Paragrafo D6cimo Sexto - Administragao Local e Manutengao de Canteiro (AL) terao
como unidade na planilha orgamentaria "global" e sera pago o quantitativo do percentual
em ndmero inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENT0 DE PRECOS
Os pregos contratuais propostos nao serao reajustados.
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MUNICIPI0 DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIV0
Paragrafo Primeiro - Para os contratos com prazo inferior a urn ano o reajustanento
somente sera admitido se, ap6s proITogagao, a vigencia do ajuste for superior a 12 (doze)
meses, em atendimento aos termos do art. 20 da Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001,

desde que a empresa nao tenha dado causa ao atraso.
Paragrafo Segundo - Caso o periodo de execugao do contrato exceda a urn ano contado a
partir da data da apresentagao das propostas na licitapao, os pregos serao reajustados
respeitados a normas contratuais, pela variapao de indices Nacionais, calculados pela
Fundapao Gettilio Vargas e publicados na segao de indices Econ6micos da revista
"Conjuntura Econ6mica" da FGV, pela seguinte formula:
Sendo:

R = Valor do reajuste procurado;

u

V = Valor contratual da obra/servigo a ser reajustado;

I = indice inicial - refere-se ao indice de custos do mss correspondente a data fixada para

entrega da proposta, pro rata dia;

I = indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

Paragrafo Terceiro - 0 indice de reajuste empregado na formula acima sera o indice
Nacional da Construgao Civil i utilizados para o setor rodovidrio, calculado e publicado
pela Fundagao Getulvie Vargas na revista Conjuntura Econ6mica.

Paragrafo Quarto - Ocorrendo a hip6tese de alteragao do prazo de reajuste estabelecido
no Edital, o Contrato decorrente desta Concorrencia, se adequara de pronto as condig6es
que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica
econb`mida brasileira, se ddlas divergentes.
Paragrafo<Quiri{b<-Emcasodeatrasonaexecugaodasobras/servicosatribuivelalicitante
adjudicataria;r:os pr6<<¢os contratuais serao reajustados pela formula estabelecida no

subitem precedente, obedecendo-se os seguintes crit6rios:

a) Se os indices aumentarem prevalecerao aqueles vigentes nas datas em que a etapa das
obras/servigos seria realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico
financeiro;
b) Se os indices diminuirem prevalecerao aqueles vigentes nas datas em que as
obras/servigos forem executados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS
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PODER EXECUTIV0
Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este ajuste ou sobre os servigos

contratados, coITerao por conta exclusiva da Contratada e deverao ser pagos nas epocas
devidas.
Paragrafo Unico - No caso de criagao de novos tributos ou alterapao nas aliquotas de
tributos existentes, os pregos sobre os quais incidirem esses tributos serao revistos a partir

da epoca em que ocorrer a alteragao da legislagao tributalia, aumentando-se ou reduzindose aqueles pregos da maneira apropriada.

a

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXHCUCAO H VIGENCIA
CONTRATUAL
0 prazo para execucao das obras e servigos de que trata este Contrato sera designado na
Ordem de Servigos respectiva e/ou na planilha descritiva dos trabalhos a serem
executados emitida pela Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar/MA.
Paragrafo Primeiro - 0 infcio da vigencia contratual ocorrera a partir da data da assinatura
deste contrato.
Paragrafo Segundo - 0 presente contrato tera vigencia ate 02 (dois) meses.

Paragrafo Terceiro - Os prazos poderao ser prorrogados, mantidas as demais clausulas
desta avenga e assegurada a manutencao de seu equilibrio econ6mico-financeiro, de
conformidade com o disposto no §1° do art. 57, da Lei n° 8.666/93 e suas alterap6es,

desde que justiflcado par escrito e devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal de

Pago do Lumiarun.

a

CLAUSULA DEC"A QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL
A Contratada assume inteira responsabilidade profissional pela execugao das obras e
servigos contratados, obrigando-se, ainda a comunicar a Prefeitura Municipal de Pago do
Lumiar/MA, a designapao do dirigente t6cnico, cabendo a esse a responsabilidade total
de agir em nome da Contratada, acumulando, se for o caso, as responsabilidades
administrativas decorrentes, bern como comunicar previamente todas as substituig6es que
vier a operar em sua equipe tecnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Paragrafo tinico - A Contratada se obriga a manter, durante toda a execugao do Contrato,
em compatibilidade com as obrigag6es por ela assumidas, todas as condig6es de
habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
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MUN|cip|o DE PACO DO LUMIAR (MA)

PODER HXECUTIV0
A Contratada assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a
Contratante a terceiros na execugao das obras e servigos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruig6es, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas,

isentando o Municipio de Papo do Lumiar/MA de todas as reclanag6es que possam surgir
em consequencia deste Contrato, ainda que tais reclamac6es resultem de atos de prepostos
seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execugao dos trabalhos.

CLAUSULA
DECIMA
CONTRATADA

SETIMA

-

DA

RESPONSABILIDADE

DA

A Contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar
danos a terceiros em consequencia da execugao dos trabalhos. Sera de exclusiva
responsabilidade da Contratada a obrigagao de reparar os prejuizos que vier a causar,

®

quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.
Paragrafo Primeiro -A Contratada sera thica, integral e exclusivovresponsavel em

qualquer caso por todos os prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao Municipio de
Pago do Lumiar/MA ou, ainda, a terceiros, em decorr6ncia da execugao das obras e
servigos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

Paragrafo Segundo - A Contratada sera, tambem, responsavel por todos os Onus ou
obrigag6es concemventes ;a legislacao social, trabalhista, fiscal, securitdria ou
previdenciaria, bem^vcomo todas asv despesas decorrentes da execugao de eventuais
trabalhos em horario<s extraordindrios (diumo ou notumo), inclusive despesas com
¥x

instalap6es e equipamento necessarios as obras e servigos e, em resumo, todos os gastos
e encargos de maiefial e mao-de-obra necessarios a completa realizagao do objeto do
Contrato ^e sua enrfevga perfeitamente concluida.
Paragrafo Tercevifo+ A Contratada devera:

a) Providenciar, as suas expensas, c6pias dos elementos que venhaln a ser necessarios a

assinatura do Contrato, como tambem no decorrer da execugao das obras e servigos;

b) Registrar o C8ntrato no CREA e apresentar, a Fiscalizapao, o comprovante de
pagamento da "Anotagao de Responsabilidade Tecnica" ;
c) Responsabilizar-se pela efetivagao de seguros para garantia de pessoas e bens;

d) Fomecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgagao das
fontes de financiamento e de coordenagao das obras e servigos, conforme modelos
estabelecidos pela Fiscalizagao;

e) Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe t6cnica composta de
profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a Fiscalizagao
a Responsabilidade T6cnica pelas obras e servigos, ate a entrega deflnitiva do objeto do
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR
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Contrato, inclusive com poderes para deliberar determinag6es de emergencia caso se
tomem necessdrias;
I) Facilitar a agao da Fiscalizapao na inspegao das obras e servigos em qualquer dia ou
hora, prestando todas as informag6es e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem

administrativa;
g) Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, no sentido de garantir a
salubridade e seguranga no canteiro de obras e servigos;

h) Quando, por motivo de forga maior, houver necessidade de aplicagao de material
"similar" ao especificado, submeter, previamente e por escrito a Fiscalizacao, a

a

pretendida substituicao ;
i) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos
ou incorreg6es verificadas nas obras ou servigos, resultantes de ^execapao< irregular, do

emprego de materiais inadequados ou nao correspondentes as esp6cificag6es.

CLAUSULA DECIMA OITAVA -DAS ALTERAC6ES< CONTRATUAIS
Alterag6es do contrato original que venham a ser necessalias serao incoaporadas ao

Contrato durante sua vigencia, mediante temos aditivos com as devidas justificativas,
mos seguintes casos:

a

I - unilateralmente pelo Mimicipio de Pago do Lumiar/MA:
a) Quando, por sua iniciativa, houver mndificag6es dos detalhes executivos ou das
especificap6es, para melhor adequagao t6cnica do objeto;
b) Quando necessdria a modificacao do valor contratual em decorrencia de acrescimo ou
diminuigao quantitativa de seu objeto ate o limite permitido na forma do artigo 65 § 1° da
Lei 8666/93, do valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.
11 - per acordo entre as partes:
a) Quande houver a substituigao de garantia de execugao, por deliberapao conjunta das
Partes;

b) Quando necessaria a modificagao do regime de execugao, em fase de verificapao
t6cnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original;
c) Quando necessaria a modificagao da forma de pagamento, por imposigao de
circunstincia superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagao do

pagamento com relacao ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente
contraprestagao da execugao do obj eto.
Paragrafo Primeiro -Os servigos adicionais cujos pregos unitarios nao sao contemplados
na Proposta inicial serao fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites
estabelecidos na letra "b", do inciso I.
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MUN[Cfp[o DE PACo DO LUM[AR tMA,

PODER EXECUTIVO
Paragrafo Segundo -No caso de supressao de parte do objeto do Contrato, se a Contratada
ja houver adquirido os materiais, ou se ja os tiver adquirido e posto nos locais de
trabalhos, este deverao ser pagos pelos custos de aquisigao, transporte e outros
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizapao por

outros danos, eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente
comprovados.
Paragrafo Terceiro - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos

ap6s a data de apresentagao da Proposta de Precos, de comprovada repercussao nos pregos
contratados, implicarao na revisao desses, para mais ou para memos, conforme o caso.

Paragrafo Quarto -Em havendo alteragao unilateral do Contratd que aumente os encargos
da Contratada, o Municipio de Pago do Lumiar/MAvdevera restabelecer, por aditamento,
o equilfbrio econ6mico e financeiro inicial.

u

Paragrafo Quinto - A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condic6es contratuais,
os acr6scimos ou supress6es que se fizeram necessdrios na contratagao, na forma do artigo
65, § 1° da Lei n° 8.666/93, do valor inicial do contrato.

Paragrafo Sexto - Durante todo o periodo de execucao do contrato sera exercida estrita
observancia ao equilibrio dos pregos fixados no neste Contrato em relagao a vantagem
originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos
aditivos futuros, o acr6scimo de itens com pregos supervalorizados ou eventualmente a
supressao

ou

modificapao

de

items

com

pregos

depreciados

viole

principios

administrativos.

Paragrafo Setimo -A diferenga^percentual entre o valor global do contrato e o prego

global de referencia nao podera ser reduzida em favor do contratado em decorrencia de
aditamento quev mo<diflquem a planilha orgamentaria.
Paragrafo Oitavo - A diferenga a que se refere no paragrafo s6timo podera ser reduzida
para a preservagao do equilfbrio econ6mico e financeiro do contrato em casos
excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais nao
excedam os custos unitarios do sistema de referencia na forma do Decreto n° 7.983/2013,

assegurada a manutengao da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitagao.

Paragrafo Nono - A formagao do preco dos aditivos contratuais contara com orgamento
especifico detalhado em planilhas elaboradas pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA,
observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do previsto no § 1° do artigo 65 da
Lei n° 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR
Praca Nossa Senhora da Luz, n° 01, Centro, Pago do Lumiar/MA, CEP 65.130-000
Home page:
Pagina 14/23

u

i`.?no-7`08)

:::':a,,,i-aFizfffiTgffi:
MUNICIPIO DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO

]{sS.I virj+„
I TP="..-J --,,..., I.-.

rf e

_.,--,--.----.-r.-.-I-

` .------.x-,-`-,`-L,i..` .

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACA0
A Fiscalizagao da execugao das obras e servigos sera feita pela Secretaria de Infraestrutura

e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA, atrav6s de seus
representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os
detalhes executivos, as especificag6es, os prazos, as condig5es do Edital, a Proposta de
Pregos e as disposig6es do Contrato.

®

Paragrafo Primeiro - Fica reservado a Fiscalizagao o direito e a autoridade para resolver,
no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso nfro previsto no
Edital, nas Especificag6es, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas do Municipio

de Pago do Lumiar/MA, - mos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se
relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servigos em^ quest5o e seus

complementos, ouvida a autoridade do 6rgao.

Paragrafo Segundo -Compete, ainda, especificamente a Fiscalizagao:
a) Rejeitar todo e qualquer material de^ma-qualidade ou nao esbecificado e estipular o

ri

prazo para a sua retirada da obra;
b) Exigir a substituigao de t6cnico, mestre ou operatio que nao responda tecnica e
disciplinarmente as necessidades da obra, sem prejufzo do cumprimento dos prazos e
condig6es contratuais;
c) Decidir quanto a aceitagao de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer
motivo de forga maior;
d) Exigir da Contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula D6cima
Sexta deste Contrato;
e) Indicar A Contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissao da Ordem de Execugao de Servigos;
f) Esclarecer prontalnente as ddvidas que lhe sejam apresentadas pela Contratada;
g) Expedir, por escrito, as determinap6es e comunicag6es dirigidas a Contratada;
h) Autorizar as providencias necessarias junto a terceiros;
i) Promover, com a presenga da Contratada, as medig5es de obras e servigos executados.
j) Transmitir, por escrito, as instrug6es e as modificag6es dos detalhes executivos que

porventura venhan a ser feitas, bern como alterag6es de prazos e de cronogramas;
k) Dar ao Municipio de Pago do Lumiar/MA imediata ciencia dos fatos que possam levar
a aplicagao de penalidades contra a Contratada ou mesmo a rescisao do Contrato;
I) Relatar oportunamente ao Municipio de Pago do Lumiar/MA ocorrencia ou
circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e servigos em
relagao a terceiros;
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in) Exaninar os livros e registros.
Paragrafo Terceiro - A substituigao de qualquer integrante da equipe t6cnica da
Contratada, durante a execugao das obras e servigos, dependera da aquiescencia da
Fiscalizapao quarto ao substituto apresentado.
Paragrafo Quarto -Com relapao ao "Diario de Ocorrencia", compete a Fiscalizagao:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotag5es feitas pelo licitante Contratado;
b) Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes executivos, as
especiflcag6es, os prazos e cronogramas;

c) Fazer observag6es cabiveis, decorrentes dos registros da Contratada no referido Diario;

d) Dar solugao as consultas feitas pela Contratada, seus prepostos e sua equipe;
e) Registrar as restrig6es que paregan cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao

u

procedimento da Contratada, seus prepostos e sua equipe;
f) Determinar as providencias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e
especificag6es;

g) Anotar os fatos ou observag6es cujo registro se faga necessfrio.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS PENALIDADES
As penalidades administrativvas aplicfveis a Contratada, por inadimplencia, estao
previstas nos artigos 81, 87, 8& e seus par agrafos, todos da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Primeiro -AV^inulta de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execugao
do contrato, serfe^ calculada sobre o valor dos servigos nao concluidos, competindo sua

aplicagao ao titular d8 6rgao Contratante, observando os seguintes percentuais:
a) de 0;3°/o (tres d6€imos por cento}, por dia de atraso ate o limite correspondente a 15
(quinze}:dias;
b) de 0,5% (cinco decimos por cento), por dia de atraso a partir do 16° (d6cimo sexto) dia,

ate o limite dcurespondehte a 30 (trinta) dias; e
c) de 1,0% (urn par cento), por dia de atraso a partir do 31 a (trig6simo primeiro) dia, ate

o limite correspond€nte a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindira o

contrato correspondente, aplicando-se a Contratada as demais sang6es previstas na Lei n°
8.666/93.

Paragrafo Segundo - Sera aplicada multa de 1,5% (urn e meio por cento) sobre o valor da
contratapao, quando a Contratada:
a) Prestar informag6es inexatas ou criar obstaculos ao acesso a fiscalizagao da Prefeitura

Municipal de Papo do Lumiar/MA, no cumprimento de suas atividades;
b ) Desatender as determinap5es da fiscalizapao do Municipio de Pago do Lumiar/MA; e
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c) Cometer qualquer infragao as normas legais federais, estaduais e municipais,
respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos 6rgaos competentes em razao da infrapao
cometida.
Paragrafo Terceiro - Sera aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da

A

contratapao quando a Contratada:
a) Executar os servicos em desacordo com o projeto basico, normas e t6cnicas ou
especificag5es, independentemente da obrigagao de fazer as correg6es necessdrias, as
suas expensas;
b) Nao iniciar, ou recusar-se a executar a corregao de qualquer ato que, por imprudencia,
negligencia imperfcia dolo ou rna-fe, venha a causar danos avcontratante ou a terceiros,
independentemente da obrigagao da Contratada em raparar os danos' causados;
c) Praticar por agao ou omissao, qualquer ato que, por imbmd6nci;, negligencia,
impericia, dolo ou rna-fe, venha a causar danos a Contratarie ou a terceiros,
independentemente da obrigagao da Contratada em reparar 9s danos €ausados.
Paragrafo Quarto - A aplicapao da penalidade de advertencia sgfa efetuada mos seguintes
Casos:

a) Descunprimento das obrigag5es assumidas contratualmente ou nas licitap6es, desde

a

que acarretem pequeno prejulzo ao Municfpio de Papo do Lumiar/MA,
independentemente da aplicapao de multa morat6ria ou de inexecugao contratual, e do
clever de ressarcir o prejuizo;
b) Execugao insatisfat6ria do objeto contratado, desde que a sua gravidade nao recomende
o enquadraneuto mos casos de suspensao temporaria ou declaragao de inidoneidade;
c) Outras ocorr6ncias que possan acarretar pequenos transtomos ao desenvolvimento das
atividades do Municipio de Papo do Lumiar/MA, desde que nao sejam passiveis de
aplicagfo das sang5es de suspensao temporaria e declaragao de inidoneidade.
Para grafo Quinto - A suspens5o do direito de licitar e contratar com o Municipio de Pago
do Lumiar/MA pode ser aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos
culposos prejudicarem o procedimento licitat6rio ou a execucao do contrato, por fatos
graves, cabendo defesa previa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da data do recebimento
da intimacao. A penalidade de suspensao temporaria do direito de licitar e contratar com
o Municipio de Pago do Lumiar/MA nos seguintes prazos e situag6es:
a) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

a.I ) Atraso no cumprimento das obrigag5es assumidas contratualmente e na licitagao que

tenha acarretado prejuizos significativos para o Municipio de Pago do Lumiar/MA;
a .2) Execugao insatisfat6ria do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicapao da
sangao de advertencia.
b ) Por 01 ( urn) ano quando a Contratada se recusar a assinar o contrato dentro do prazo
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MUNICIPIO DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
estabelecido pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA.
c) Por 02 (dois) anos, quando a Contratada:
c.I ) Nao concluir os servigos contratados;

c.2) Prestar os servicos em desacordo com as especificag6es ou com qualquer outra

irregularidade, contrariando o disposto no Edital de licitagao, nao efetuando sua
substituigao ou corregao no prazo determinado pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA;
c.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizos ao Municipio de
Pago do Lumiar/MA, ensejando a rescisao do contrato ou frustragao do processo
licitat6rio;

c.4) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da lichapao;

c.5) Demonstrar nao possuir idoneidade para licitar e contratai com o Municipio de Pago
do Lumiar/MA, em virtude de atos ilicitos praticados;
c.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio pr6prio ou de terceiros, quaisquer

U

informap6es de que seus empregados tenham conhecimento em razao da execugao deste
contrato, sem consentimento pr6vio do Munic±pio de Pago do Lumiar/MA.
Paragrafo Sexto - A declaragao de iriidoneidade sera proposta pelo agente responsavel

pelo acompanhamento da execugao contratual ao Se6retario Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo ou ao Prefeito Municipal se constatada a rna-fe, agao maliciosa e
premeditada em prejuizo do Municipio, evidencia de atuagao com interesses escusos ou
reincidencia de faltas que ^deari6tem prejufzos ao ente ptiblico Contratante ou aplicag6es
sucessivas de outras sang6es admiriistrativas`
a) A declarapao de inidoneidade implica proibigao de licitar ou contratar com a

Administragao mblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate
que seja promovida a ieabilitaggo, peraute o Secretario da Infraestrutura, ap6s ressarcidos
os prejutzos e dec6rido a prazo de 02 (dois) anos.
b) A declarapao de iriidoneidade para licitar e contratar com toda a Administragao Ptiblica
sera aplicada a Contratada nos casos em que:

b.I ) tenha soffido coridehagao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b.2) praticar atos ilf6itos, visando frustrar os objetivos da licitagao;
b.3) demonstrar nao possuir idoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Paco
do Lumiar/MA, em virtude de atos ilicitos praticados;
b.4) reproduzir, divulgar ou utilizar em beneficio pr6prio ou de terceiros, quaisquer
informag6es de que seus empregados tenhani tido conhecimento em razao de execugao
deste contrato, sem consentimento previo do Municipio de Pago do Lumiar/MA, em caso
de reincidencia;
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MUNICIPIO DE PACO D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
b.5) apresentar ao Municipio de Pago do Lumiar/MA qualquer documento falso, ou
falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitagao, ou no curso da
relapao contratual;
b.6) praticar fato capitulado como crime pela Lei n° 8.666/93.
c) Independentemente das sang5es a que se referem os paragrafos primeiro, segundo e
terceiro, o licitante ou contratado esta sujeita ao paganento de indenizapao por perdas e
danos, podendo ainda o Municipio de Papo do Lumiar/MA propor que seja
responsabilizada:
c.I ) civilmente, mos termos do C6digo Civil;

a

c.2) perante os 6rgaos incumbidos de fiscalizagao das atividades Contratadas ou do
exercicio profissional a elas pertinentes;

c.3) criminalmente, na forma da legislagao pertinente.

Paragrafo S6timo -Nenhum pagamento sera feito ao executor dos s€ryicos que tenha sido
multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

Paragrafo Oitavo - As sang6es serao aplicadas pelo Municipio Contratante, facultada a
defesa pr6via da interessada, no respeetivo processo no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
com excegao da declaragao de inidoneidade, cujo prazo de defesa 6 de 10 (dez) dias da
abertura de vista, conforme § 39 do art. 87 da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Nono - As multas administrativas previstas neste instrumento, nao tern carater
compensat6rio e assim, o seu pagamento nap eximira a Contratada de responsabilidade
por perdas e danos decorrentes das infrap6es cometidas.

a

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESCISA0
0 Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:
I -Administrativarnente, nos seguintes casos:
a) Nao cumprimento de clausulas contratuais, de especificag6es, dos detalhes executivos
ou de prazos;
b) Cumprimento irregular de clausulas contratuais, de especificag5es, dos detalhes
executivos ou de prazos;
c) Lentidao no seu cumprimento, 1evando ao Municipio de Papo do Lumiar/MA a
comprovar a impossibilidade da conclusao da obra, do servigo ou do fomecimento, mos
prazos estipulados;
d) Atraso injustificado no inicio das obras, servigos ou fomecimentos;

e) A paralisacao das obras, dos servicos ou do fomecimento, sem justa causa e pr6via
comunicagao ao Municipio de Pago do Lumiar/MA;
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MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO

f) A Subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagao do licitante contratado a
outrem, cessao ou transferencia total ou parcial, bern como fusao, cisao ou incorporagao
do licitante contratado, que nao e admitido pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA;

g) Desatendimento as determinag6es regulares das autoridades designadas para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como a de seus superiores;
h) Cometimento reiterado de faltas na execugao do objeto contratado;
i) Decretagao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil em condig6es que, a juizo

da Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA, ponhan em risco a perfeita execugao
das obras e servigos;

j) Dissolugao da sociedade Contratada;
k)Alteragaosocialouamodificagaodafinalidadeoudaestinturadolicitantecontratado

que, ajuizo da Secretaria da Infraestrutura, prejudique a execugao do Contrato;
I) Raz6es de interesse do servico pdblico de alta relevancia e anplo conhecimento,

u

justificadas e determinada pela Prefeitura Municipal de Pqgo do Lumiar/MA e exaradas
no processo administrativo referente ao Contrato;
in) Supressao de obras e servigos que acarretem modificag6es do valor inicial do Contrato
al6m do limite imposto ao contratado;
n) Suspensao de sua execugao, par ordem escrita do Municipio de Papo do Lumiar/MA
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, saivo em caso de calamidade pdblica, grave
perturbagao da ordem intema o^u guerra; ou ainda por repetidas suspens6es que totalizem
o mesmo prazo, independentemeute do pagamento obrigat6rio de indenizag6es pelas
sucessivas e contratualmentev Vimprevistas desmobilizag6es. E assegurado ao licitante
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das
obrigag6es assumidas, ate que seja normalizada a situagao;
o) Atraso superior a 90 '(noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Municipio de Paco

do Lulriiar/MA, em raza6 da execngao do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo
em casov :de calinidad6\pdblica, grave perturbagao da ordem intema ou guerra, assegurado
ao licitante\ contratade, 'o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas
:

obrigag6es, ate que sej a normalizada a situagao;
p) Nao liberagao, pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA, de area ou local para execugao
dos servigos, nos pralos contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar
pela suspensao do cumprimento de suas obrigag5es, ate que seja normalizada a situagao;
q) Ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovado, que seja
impeditivo da execugao do Contrato.
r) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sang6es penais
cabiveis.

11 -Amigavelmente pelas partes.

Ill - Judicialmente.
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MUNICIPIO DH PAC0 DO LUMIAR (MA)
PODER HXHCUTIVO
Paragrafo Primeiro - A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de
autorizagao escrita e fundamentada da autoridade competente.

Paragrafo Segundo - No caso de rescisao administrativa embasada em raz5es de interesse
do servigo phblico, prevista nas letras "1", "in", "n", "o", "p" e "q", do inciso I sem que

haja culpa do licitante contratado, este sera ressarcido dos prejuizos que houver sofrido,

regularmente comprovado, tendo ainda direito a:
I - Devolugao da garantia prestada;
11 - Pagamento devido pela execugao do Contrato ate a data da rescisao;
Ill - Paganento do custo de desmobilizagao.

a

Paragrafo Terceiro -A rescisao administrativa elencada nas allneas "a"S "b", "c", "d", "e",

podera acarretar as seguintes consequencias, aplicaveis segundo a ocorfencia que a
justificar, sem prejuizos das sang6es previstas:
I - assungao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por

ato pr6prio do Municipio de Papo do Lumiar/MA;
11 - ocupagao e utilizagao, nos termos da legislapao vigente, do local, instalagao,
equipamentos, material e pessoal empregados na execucao do Contrato, necessdrio a sua
continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliapao na
forma do inciso V do art. 58, da Lei n° 8.666/93 e suas alterag6es;
Ill - execucao de garantia contratual, para ressarcime'nto o Municipio de Papo do

Lumiar/MA dos valores das multas e indenizag6es a ela devida;
IV -retengao dos cr6ditos decorrentes do Contrato ate o limite dos prejuizos causados ao
Municipio de Pa§o do Lumiar/MA.
Paragrafo Quarto - A aplicagfro das medidas previstas nos incisos I e 11 do paragrafo

fi

anterior flea a crit6rio da Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA, que podera dar
continuidade as obras e servieos por execugao direta ou indireta.
Paragrafo Quinto - 0 presente Contrato podera ser rescindido, ainda, pelo Municipio de
Pago do Lumiar/MA, se a Contratada transferir a terceiros, no todo ou em parte, a
execugao das obras e servigos contratados.
Paragrafo Sexto- Nao poderao ser invocados como motivo de forga maior ou caso
fortuito, senao aquele previsto no Art. 393 do C6digo Civil Brasileiro.
Paragrafo S5timo -A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com
as consequencias contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Paragrafo Oitavo - Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos
autos do processo, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.
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MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - D0 RECEBIMENTO DOS SERVICOS
Conclufdos os servigos, ap6s comunicagao formal por escrito do adimplemento total da

conclusao pelo contratado, a Prefeitura Municipal de Papo do Lumiar/MA procedera ao
recebimento provis6rio do objeto, pela Fiscalizagao, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da comunicagao escrita ao contratado.
Paragrafo Primeiro - 0 Municipio de Pago do Lumiar/MA recebera os servigos em carater
definitivo em prazo nao superior a 90 (noventa) dias do recebimento provis6rio. Durante
o periodo compreendido entre o recebimento provis6rio e o recebimento definitivo, ficara
a Contratada obrigada a efetuar reparos que, ajuizo da Contratante se fizerem necessdrios
quanto a qualidade e seguranga do objeto.

Paragrafo Segundo - Encerrado o prazo fixado no paragrafo anterior, o objeto sera
recebido definitivamente por uma comissao designada para tal fim, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequapao do objeto aos
termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e suas alterag6es,

u

sem prejuizo das sang6es civis.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DOS CASOS 0MISSOS
Os casos omissos e os Vque se tomarem controvertidos serao decididos pela Lei n°
8.666/93, garantido a^Contratada o contradit6rio e ampla defesa de seus interesses.

cLAusuLA vlGEslinA QUARTA . DA EFlcAclA
A validade deste ihstrumento decorrera de sua assinatura, tomando-se eficaz a partir da

publicapao, em extrato, na Imprensa Oficial, que sera providenciada pela Prefeitura
Municipal de Papo dovLumiar/MA nos termos do paragrafo d nico do art. 61 da Lei de
Licitag6es e Contratos ^Administrativos.

cLAusuLA vlGrislMA QulNTA - DA clsAO, INcORpORACAO Ou FusAO
Em havendo a cisao, incoxporacao ou fusao da Contratada, a aceitagao de qualquer uma
destas operag6es ficara condicionada a analise por esta Administragao Ptiblica
Contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de

insucesso na execucao do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogagao contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - D0 FORO
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MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
Fica eleitp o foro da Cidade de Papo do Lumiar/MA, com rendncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer ddvidas ou litfgios oriundos
da execucao deste ajuste.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, e lavrado
o presente Instrumento em 03 (tres) vias de igual teor, que, depois de lido e achado
conforme, 6 assinado pelos representantes legais da parte Contratante e Contratada e pelas
testemunhas abaixo nomeadas.

Paco do Lumiar, MA, _ de

fi
IVIARCOS ANTONI0 SILVA FERREIRA

PANORAMA EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS EIRELI

Secretario Municipal de Educacao

Sr(a) Representante Legal

Testemunhas:
Nome:
Nome:

in
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MUNICIPIO DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°

/2020 /ARP /01 /2019 /CPL

„MP.
PROCESS0 ADMINISTRATIVO N° 8081/2019 -RELATIVO A ADESA0 A ATA
DE REGISTR0 DE PRECOS N° 01/2019, ORIUNDA DA CONCORRENCIA N°
02/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA, MARANHAO.

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUH
ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICIPI0
DE pAcO DO Ltin4IARfMA, POR MHIO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCA€AO DE PACO DO LUMIAR E A
EMPRE SA
PANORAMA

a

ErmREHNDIMENTOs ' E sERvlcos
EIRELI, QUE TEM POR 0BJET0 0 FIM
ADIANTE
ESPECIFICADO,
NOS
TERMOS DAS CLAUSULAS A SEGUIR
AJUSTADAS.

CONTRATANTE: MUNIcfpI0 DE PAC0 D0 LUMIAR, pessoa juridica de direito
ptiblico intemo, inscrito no CNPJ sob o n° 06.003 .636/0001 -73, com sede na Praga Nossa
Senhora da Luz, n° 01, Centro, Papo do Lumiar/MA, CEP 65.130-000, por intermedio da

a

Secretaria Municipal de Educapao, neste ato representada pelo seu Secretdrio Municipal,
Sr. Marcos Ant6nio Silva Ferreira* portador do RG n° 42269795-8 e inscrito no CPF n°
620.970`673-87.

CONTRATADA: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI,
pessoajuridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 10.915.057/0001 -74, sediada
na Rua Pedreiras, nQ 2244, Sala n° 04, Bairro Centro, CEP 65.640-000, Pamarama/MA,

neste ato representada pelo Sr. Domingos Carvalho Lopes da Silva, empresdrio, portador
do RG n° 2.052.196 -SSP/PI e CPF n° 922.304.313-15.

CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO D0 CONTRATO:
Constitui objeto deste ajuste a contratacao de empresa especializada de engenharia

para prestacao de servicos de reforma predial na Unidade de Ensino Bfsico - UEB
Benjamin Peixoto, com fomecimento de materiais e mao-de-obra, para atender
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MUNICIPI0 DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO

demanda da Secretaria Municipal de Educagao de Pago do Lumiar/MA, conforme
especificag6es constantes neste Contrato Administrativo, projeto basico e demais
documentos autuados no Processo Administrativo n° 8081 /2019.

Paragrafo Primeiro -Os servigos serao realizados em rigorosa observancia ao Projeto e
seus detalhes, bern como estrita obediencia as prescrig6es e exigencias contidas na

descrigao dos servigos referentes ao objeto contratado, presentes no Anexo I do Edital e

as normas vigentes que a ele se aplicarem.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer alteragao dos servigos ora contratados somente
podera ser executada mediante aprovagao previa por parte do 'Contratante, devendo ser
efetivada por meio de Instrumento Aditivo a este Contrato.

u

CLAUSULA SEGUNDA -DAS PARTES COMPLEMENTARES:
Sao partes complementares deste Contrato, independentemeHte de transcrigao, o Processo

da Concorrencia n° 02/2018 da Prefeitura Municipal de Painarama/MA, a proposta
comercial apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos,
especificag6es t6cnicas, despaches^ e pareceres que o encoxpam.

Paragrafo Unico - Integran este Instrumento, independentemente de transcrigao, a Lei
Federal n° 8.666/93 e a legislaSfro vcomplementar, que a Contratada, desde ja, aceita e
declara conhecer, ben como^;:a Proposta da mesma, apresentada no correspondente
Processo Administrativo; ficando, porem, ressalvadas, como nao transcritas, as condig5es
nela estipuladas qus contrariem as disposig6es deste Contrato.

CLAUSUI*A TERCEIRA - DA APARELHAGEM
NECESSARI0 A EXHCUCA0 DOS SERVICOS

E

D0

MATERIAL

A aparelhagem e o material necessdrios a execugao dos trabalhos serao de

responsabilidade e Onus exclusivamente da Contratada, ficando estabelecido que o ente

Contratante nao emprestara nem fomecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICACOES DOS BENS E DA
EXECUCAO
As obras e servigos ora contratados obedecem as especificag6es as quais fazem parte
integrante do Edital da Concorrencia n° 02/2018 - CPL/Prefeitura Municipal de

Pamarania/MA, reservado a Contratante o direito de rejeitar as obras ou servigos que nao
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Serviac)I-

estiverem de acordo com as referidas especificag6es, sem que caiba a Contratada direito
a qualquer reclamagao ou indenizagao.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVACA0 DOS SERVICOS
A Contratada declara conhecer perfeita e integralmente, as especificag6es e demais
elementos t6cnicos referentes a execugao dos servigos. Declara, ainda, que conhece

perfeitamente todas as condig6es e locais de execugao dos servigos, tudo o que foi

a

previamente considerado quando da elaborapao da proposta que apresentou na licitagao
de que decorre este contrato, em razao do que declara que mos precos propostos estao
incluidos todos os custos, despesas e encargos que tera que supo*ar, representando
aqueles pregos a d nica contraprestagao que lhe sera devida pelo Municfpio de Papo do
Lumiar/MA pela realizapao do objeto deste contrato.
' i

Paragrafo Unico - 0 representante da Contratada, acima identificado, declara sob as penas
da lei que disp6e de poderes suficientes a celebragao deste contrato 6 para obrigar de
pleno direito a mesma contratada. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as
partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERA€OES DOS DETALHES EXECUTIVOS
A Prefeitura Municipal de Papo do Lumiar/MA se reserva o direito de, em qualquer fase
ou ocasiao, fazer alterac5es nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o
volume de servigos das obras, na forma prevista na lei.

a

CLAUSULA SETIMA - D0 VALOR DO CONTRATO
0 valor deste Contrato 5 de R$ 150.359,93 (cento e cinquenta nil, trezentos e
cinquenta e move reais e noventa e tr6s centavos), que representa o montante da
proposta da Contratada, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital
e multiplicado pelos respectivos pregos unitarios.
Paragrafo Unico - Nos pregos unitdrios estao incluidos todos os custos de transporte,
carga e descarga de materiais, despesas de materiais, despesas de execugao, mao-de-obra,
leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidan ou venham a
incidir sobre os servigos, bern como despesas de conservagao ate o seu recebimento

definitivo pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA.
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CLAUSULA OITAVA - DAS 0BRIGAC6ES DA CONTRATADA
A Contratada se obriga a:
a) Executar os servigos segundo as especificag6es aprovadas e de acordo com a melhor

t6cnica cuidando, ainda, em adotar solug6es t6cnicas que conduzam a economicidade dos
servigos e a funcionalidade de seu resultado;
b) Eleger e prever t6cnicas e m6todos construtivos dos servigos tao econ6micos quanto

possiveis, sem descuidar em nenhuma hip6tese da seguranga e qualidade da obra;
c) Manter, durante todo o periodo de realizapao dos servi€Vos objeto do contrato, as

mesmas condig6es de capacitapao tecnica que apresentou ao paticipar da licitagao de que
resulta este contrato, bern como as mesmas condig6es de habilitapao;

u

d) Administrar com zelo e probidade a execucao dos servigos, respeitando com absoluto

rigor o orgamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adogao de medidas que
resultem em elevagao de custos dos servigos, inclusive no que<respeita a arregimentacao,
selegao,contratagaoeadministragaodemao-de-obranecessdriairealizacaodosservigos;

e) Atender prontanente as recomendac6es regulares da fiscalizagao;
I) Zelar pelos interesses do Municipio de Paco do Lumiar/MA relativamente ao objeto do
contrato;

g) Substituir prontainept? qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da
fiscalizapao, seja inconveriente aos interesses do Municipio de Pago do Lumiar/MA
relativamente aos servieos ;
h) Manter permanentemente nos ldcais de realizacao dos servigos urn representante com

plenos poderes para representar e obrigar a Contratada frente ao Municipio de Pago do
Lumiar/MA;
i) Executar o obj'eto deste:6bntrato de acordo com os projetos e especificag6es fomecidos
pelo Municipio d`e` `Papo do Lumiar/MA e as normas aprovadas ou recomendadas pela
ABNT.

j) Adquirir e fomecer Equipamentos de Protegao Coletiva - EPC e Equipamentos de
Protegao Individual - EPI, a todos os empregados, bern como orienta-los quanto a
necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servigo. A Contratada responde
solidariamente, no caso de subempreitada.
I) Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do
local de Prestagao do Servigo durante toda execugao do contrato;
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MUNICIPI0 DE PAC0 DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
in) Observar as normas, criterios e procedimentos ambientais para a gestao dos rejeitos

provenientes da obra.

Paragrafo Primeiro - A Contratada estara, durante todo o periodo de execucao deste
contrato, sujeita a fiscalizagao do Municipio de Pago do Lumiar/MA, quer seja exercida
por servidores do quadro da pr6pria Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.
Paragrafo Segundo - As determinap6es da fiscalizapao obrigam a Contratada, respeitados
os limites deste contrato e o orcamento aprovado, a elaboragao de detalhamentos dos

a

projetos e a realizapao de atividades especificas. Nos casos exp^que a Contratada nao
concordar com as recomendag5es ou ordens da fiscalizagao, delasypodera recorrer ao

titular do Municipio de Pago do Lumiar/MA, tendo este recurso efeitd<suspensivo da
ordem fiscal.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
A Contratante se obriga a:
a) Disponibilizar o local das obras;

b) Aprovar as medig6es em tempo habfl;
c) Efetuar os pagamentos devidos i Contratada, conforme estabelecido na clausula s6tima
deste Contrato;
d) Designar urn representante para acompanhar e fiscalizar a execugao deste Contrato;
e) Notificar a Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execugao do contrato;

A

D Reter os tributos e contribui£5es sobre os pagamentos mensalmente efetuados,
utilizando-se as aliquetas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislagao;
g) Aplicar penalidndes, conforme o caso.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACA0 0RCAMHNTARIA
As despesas decorrentes da contratagao dos servigos de que trata este processo licitat6rio

correrao a conta da seguinte Dotagao Orgamentaria:

Fonte de recurso

01.19.00000 -Transferencia do FUNDEB 40%

Orgao

Secretaria Municipal de Educagao - Funcionamento do
Ensino Fundamental Fundeb 40%
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Unidade

01.19.01 -Fundo Man. Des. Bas. Val. Prof. Educagao

Funcao

12 - Educapao

Sub-funcao

361 -Ensino Fundamental

Programa

0118 -Gestao e Expansao das Ag6es Educacionais

Projeto/atividade

1.036 -Reforma e reestruturacao das Escolas do Ensino
Fundamental

Natureza da despesa

3.3.90.39.00 -Outros serv. de terc. Pessoajuridica

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDIC6ES DE
PAGAMENT0

U

0 pagamento do prego contratual devera guardar estreita relagao com a execugao dos
servigos contratados e apresentapao de seus efeitos du resultados^ mos termos estabelecidos
nos documentos da licitagao em especial no cronograma fisico-fininceiro.
Paragrafo Primeiro - Os pagamentos dos servi?os serao feitos por medig6es mensais pelo

Municipio de Papo do Luiniar, estado do Maranhao3 em moeda legal e corrente no Pals,
atraves de ordem bancdri& emv parcelas compativeis com o Cronograna Fisico e
Financeiro, contra a3efetiva execugao dos servicos e apresentagao de seus efeitos, tudo

previamente al€¢Stndo pel¢ setor competente do Municipio de Pago do Lumiar/MA
mediante apreserfegag, no que couber, dos seguintes documentos:
xx<,

I -cartavda Contratada encaminhando a medigao;
11 -memdria^de calculo;

Ill -planilhavde medigao atestada e boletim de faturamento;
IV -certificado de medigao, definindo o periodo correspondente;
V -cronogralna executivo (fisico) realizado;

VI -quadro resumo financeiro;
VII -relat6rio fotografico, contendo comentarios por foto;
VIII - c6pia do didrio de obras referente aos dias de execugao dos servicos objetos da

medigao, assinada pelo engenheiro responsavel (da Contratada) e pelo servidor ou
comissao responsavel pela fiscalizagao;
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MUNICIPI0 DE PACO DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIV0

IX - Certidao Negativa de D6bito da Previd6ncia Social - CND;

X -Certidao Conjunta Negativa de D6bitos relativos a tributos federais e a Divida Ativa
da Uniao;
XI -Certidao Negativa de D6bitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado
sede da Contratada;

XII - Certidao Negativa de Debitos junto ao govemo municipal do domicilio ou sede da

Contratada, na forma da lei;
XIII -Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

a

XIV - Relagao dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV -Guia de recolhimento do FGTS;
XVI - Guia de recolhimento previdenciario -GFIP;

XVII -Comprovante de pagamento do ISS;
XVIII - Relat6rio pluviom6trico, quando couber;

XIX-Planta iluminada contendo trechos realizados na medicao atual (cor amarela), nas
medig5es anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se
tratar de obras de caracteristica unidimensional;
XX - Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas-CNDT.
Paragrafo Segundo -Os documentos especificados nos incisos 11, Ill, IV, V e VII deverao

a

estar assinados pela einpresa Contratada e pelo servidor ou comissao responsavel pela
fiscalizapao.

Paragrafo Terceiro -Alem dos documentos elencados no caput do subitem 17.2, deverao
constar da primeira medigao:
I - Anotagao de Responsabilidade T6cnica - ART - dos responsaveis tecnicos pela

execugao da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;
11 - c6pia da ordem de servigo;

Ill -matricula no cadastro especifico do INSS (CEI).

Paragrafo Quarto - Para a dltima medigao, alem dos documentados discriminados no
caput, serao exigidos:
I -baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEI);
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MUNICIPI0 DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
11 -termo de recebimento definitivo.

Paragrafo Quinto - As medig6es de pagamento seguirao a prograniagao do Cronograna
Fisico- Financeiro da obra ou servigo, suas etapas, subetapas e respectivas porcentagens.
Paragrafo Sexto - Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em
sua totalidade e aceitos pela fiscalizapao do Municipio de Pago do Lumiar/MA.

Paragrafo Setimo - A Contratada podera apresentar a Contratante para pagamento, fatura
ou documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranga sera examinada pelo
Municipio de Papo do Lumiar/MA durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame,
preliminarmente, verificara e certificara a efetiva execugao dos serviaps indicados na
fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, a paganento sera feito

u

em ate 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exane da fatura, sem nenhum
acr6scimo ou agregado financeiro. Havendo corregao a fazer, casb o pagamento seja
efetuado a partir do 15° dia ap6s o vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera
processada como nova fatura, quanta aos prazos aqul estabelecidos.

Paragrafo Oitavo - Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de
liquidagao qualquer obrigapao financeira que lhe caiba; sem prejuizo do que a referida
obrigagao pendente poddifv:ser descontada do pagamento devido pela Prefeitura
Municipal, pagando-se entao, vapenas o saldo, se houver.
Paragrafo Nono; -Serao retidos na fonte os demais tributos e contribuic6es sobre os

paganentos meusalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de
servigo, conforme legislagao.

Paragrafo Decimo - No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido d de alguma forma para tanto, serao devidos pela Contratante encargos
morat6rios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariarnente
em regime de juros simples.
Paragrafo D6cimo Primeiro - 0 valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = I
x N x VP, onde: EM = Encargos morat6rios devidos; N = Ndmeros de dias entre a data
prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = indice de compensagao financeira
= 0,00016438; e VP = Valor da prestacao em atraso assim apurado:

I - (TX)

I-#

I-o,oool6438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
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MUNICIPI0 DE PACO D0 LUMIAR (MA)
PODER EXHCUTIVO
Paragrafo D6cimo Segundo - Entende-se por atraso imputavel ao Poder Ptiblico, para fins
do paragrafo anterior, o nao paganento do prego ou de parcela deste, conforme acordado
neste instrumento contratual e desde que admissivel a divisao da prestapao devida pelo
contratado em tantas quantas sejani as etapas da obra, servigo ou fomecimento contratado,
por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por
servidor ou comissao responsavel.
Paragrafo D6cimo Terceiro - Caso a execugao dos servigos se estenda por mais de urn

a

ano, os pregos da proposta vencedora poderao ser reajustados segundo indice que reflita
o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo^ anual, conforme fixado na
clausula referente a reajustamento de prego, desde que nao tenha dado causa ao atraso.

Paragrafo D6cimo Quarto - A primeira fatura a set paga devefa estar. aeempanhada da
ART expedida pelo CREA da regiao onde estarao sendo executados:as obras e servigos,
comprovando o registro do Contrato naquele Cohselho.
Paragrafo D6cimo Quinto - 0 pagarnento da instalagao do canteiro, mobilizapao e
desmobilizapao serao no valor do prego apresentado na propo^sta, confome especificado
abaixo:

a) Instalagao e manutengao do canteiro de acordo com o cronograma financeiro proposto;
b) Mobilizapao: serao medidos e pagos 50% do valor proposto para o item na primeira
medigao.

Os 50% restantes serao medidos e pagos ap6s efetiva mobilizapao de suas maquinas e
equipamentos cbnforme progranado no Cronograma;

fb

c) Desmobilizagao: ap6s a tocai desmobilizapao, comprovada pela Fiscalizapao;

d) Administrapao Local e Manutengao de Canteiro (AL) - sera pago conforme o
percentual de servigos executados no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item: % AL = (Valor da Medigao Sem AL / Valor do
Contrato (incluso aditivo financeiro sem AL)

Paragrafo D6cimo Sexto - Administragao Local e Manutengao de Canteiro (AL) terao
como unidade na planilha orgamentdria "global" e sera pago o quantitativo do percentual
em ndmero inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS
Os pregos contratuais propostos nao serao reajustados.
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MUNICIPIO DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
Paragrafo Primeiro - Para os contratos com prazo inferior a urn ano o reajustanento
somente sera admitido se, ap6s prorrogagao, a vigencia do ajuste for superior a 12 (doze)
meses, em atendimento aos termos do art. 2° da Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001,

desde que a empresa nao tenha dado causa ao atraso.
Paragrafo Segundo - Caso o periodo de execugao do contrato exceda a urn ano contado a
partir da data da apresentagao das propostas na licitacao, os pregos serao reajustados
respeitados a normas contratuais, pela variagao de indices Nacionais, calculados pela
Fundapao Getdlio Vargas e publicados na segao de indices Econ6micos da revista
"Conjuntura Econ6mica" da FGV, pela seguinte formula:
Sendo:

R = Valor do reajuste procurado;

u

V = Valor contratual da obra/servigo a ser reajustado;

I = indice inicial - refere-se ao fndice de custos do mss correspondente a data fixada para
entrega da proposta, pro rata dia;

I = indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

Paragrafo Terceiro - 0 indice de reajuste empregado na formula acima sera o indice
Nacional da Construgao Civil - utilizados para o setor rodoviirio, calculado e publicado
pela Fundagao Gettilib Vargas na revista Conjuntura Econ6mica.
Paragrafo Quarto - Ocorrendo a hip6tese de alteragao do prazo de reajuste estabelecido
no Edital, o Coritrato decori6hte desta Concorrencia, se adequara de pronto as condig6es
que vierem a ser es{abelgcidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica
econ6mi€a brasileira, se delas divergentes.
Paragrafo^Quinto¥ i:Em caso de atraso na execugao das obras/servigos atribuivel a licitante
x<

adjudicatdria,*{&os pregos contratuais serao reajustados pela formula estabelecida no

subitem precede"e, obed6cendo-se os seguintes crit6rios:

a) Se os indices auinentarem prevalecerao aqueles vigentes nas datas em que a etapa das
obras/servigos seria realizada de conformidade com o prograniado no cronograma fisico
financeiro;
b) Se os indices diminufrem prevalecerao aqueles vigentes nas datas em que as
obras/servigos forem executados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS
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MUNICIPIO DE PACO D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este ajuste ou sobre os servigos

contratados, correrao por conta exclusiva da Contratada e deverao ser pagos nas 6pocas
devidas.
Paragrafo Unico - No caso de criagao de novos tributos ou alterapao nas aliquotas de
tributos existentes, os pregos sobre os quais incidirem esses tributos serao revistos a partir
da 6poca em que ocorrer a alteragao da legislagao tributdria, aumentando-se ou reduzindose aqueles pregos da maneira apropriada.

a

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE HXECUCAO E VIGENCIA
CONTRATUAL
0 prazo para execugao das obras e servigos de que trata este Contrato sera designado na
Ordem de Servigos respectiva e/ou na planilha descritiva den tral]alhos a serem
executados emitida pela Prefeitura Municipal de Papo do Lumiar/MA.

Paragrafo Primeiro - 0 inicio da vigencia contratual ocorrerf a partir da data da assinatura
deste contrato.
Paragrafo Segundo - 0 presente contrato tefa vigencia ate 02 (dois) meses.

Paragrafo Terceiro - Os prazos poderao ser prorrogados, mantidas as demais clausulas
desta avenga e assegurada a manutengao de seu equilibrio econ6mico-financeiro, de
conformidade com o disposto no §1° do art. 57, da Lei n° 8.666/93 e suas alterap6es,
desde que justificado par escritov e devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal de

Pago do Lumiarun.

a

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSI0NAL
A Contratada assume inteira responsabilidade profissional pela execugao das obras e

servigos contratados, obrigando-se, ainda a comunicar a Prefeitura Municipal de Pago do
Lumiar/MA, a designagao do dirigente tecnico, cabendo a esse a responsabilidade total
de agir em nome da Contratada, acumulando, se for o caso, as responsabilidades
administrativas decorrentes, bern como comunicar previamente todas as substituig6es que
vier a operar em sua equipe t6cnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Paragrafo dnico - A Contratada se obriga a manter, durante toda a execugao do Contrato,
em compatibilidade com as obrigag6es por ela assumidas, todas as condic6es de
habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
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MUNICIPIO DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER HXECUTIV0
A Contratada assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a
Contratante a terceiros na execugao das obras e servigos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruig6es, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas,

isentando o Municipio de Pago do Lumiar/MA de todas as reclanag6es que possam surgir
em consequencia deste Contrato, ainda que tais reclanag6es resultem de atos de prepostos
seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execugao dos trabalhos.

CLAUSULA
DECIMA
CONTRATADA

SETIMA

-

DA

RESPONSABILIDADE

DA

A Contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessdrias para evitar
danos a terceiros em consequencia da execugao dos trabathos. Sera de exclusiva
responsabilidade da Contratada a obrigagao de reparar os prejufzos que vier a causar,

u

quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

Paragrafo Primeiro - A Contratada sera iinica, integral e exclusivo responsavel em
qualquer caso por todos os prejuizos, de qualquer natureza, qua causar ao Municipio de
Pago do Lumiar/MA ou, ainda, a terceiros, em decorrencia da execugao das obras e
servigos objeto do Contrato, respindendo por si e por seus sucessores.

Paragrafo Segundo - A Contratada sera, tamb6m, responsavel por todos os Onus ou
obrigag6es

concementevs :^a^ ^Vlegislacao

social,

trabalhista,

fiscal,

securitdria

ou

previdencidria, bern cpmo t'edas as despesas decorrentes da execugao de eventuais
trabalhos em hordrios extraordihdrios (diumo ou notumo), inclusive despesas com
instalag6es e equipamento riecessarios as obras e servigos e, em resumo, todos os gastos
e encargos de material^ie maorde-obra necessarios a completa realizagao do objeto do

Contrato e sua entre§a perfeitamente concluida.
Paragrafo "Tercei^ro- A €ontratada devera:

a) Providen6iar, as srias expensas, c6pias dos elementos que venhan a ser necessarios a
assinatura do Contrato, como tambem no decorrer da execugao das obras e servigos;

b) Registrar o Contrato no CREA e apresentar, a Fiscalizapao, o comprovante de
pagamento da "Anotagao de Responsabilidade Tecnica" ;
c) Responsabilizar-se pela efetivagao de seguros para garantia de pessoas e bens;
d) Fomecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgagao das
fontes de financiamento e de coordenagao das obras e servigos, conforme modelos
estabelecidos pela Fiscalizapao;

e) Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe t6cnica composta de
profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a Fiscalizagao
a Responsabilidade Tecnica pelas obras e servigos, ate a entrega definitiva do objeto do
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR
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MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR (MA)

PODER EXECUTIV0
Contrato, inclusive com poderes para deliberar determinag5es de emergencia caso se
tomem necessdrias;
f) Facilitar a agao da Fiscalizapao na inspegao das obras e servigos em qualquer dia ou
hora, prestando todas as informag6es e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem
administrativa;

g) Obedecer as normas de higiene e prevengao de acidentes, no sentido de garantir a
salubridade e seguranga no canteiro de obras e servigos;

h) Quando, por motivo de forga maior, houver necessidade de aplicagao de material
"similar" ao especificado, submeter, previamente e pot escrito a Fiscalizagao, a

a

pretendida substituigao ;
i) Reparar, coITigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos
ou incorreg6es verificadas nas obras ou servigos, resultantes de execngfro irregular, do

emprego de materiais inadequados ou nao correapondentes as espebificag6es.

CLAUSULA DECIMA 0ITAVA - DAS ALTERAC6ES CONTRATUAIS
Alterag6es do contrato original que venham a ser necessalias serao incoxporadas ao

Contrato durante sua vigencia, mediante termos aditivos com as devidas justificativas,
mos seguintes casos:

I - unilateralmente pelo Minictpio de Pa9o do Lumiar/MA:
a) Quando, por sua iniciativa, houver modificag6es dos detalhes executivos ou das
especificap6es, para melhor adequagao tecnica do objeto;
b) Quando nec6ssaria a modificagao do valor contratual em decorrencia de acr6scimo ou
diminuigao quantitativa de seu objeto ate o limite permitido na forma do artigo 65 § 1° da
Lei 8666/93, do valor inicial do Gontrato ou instrumento equivalente.

®

11 - par acordo entre as partes:

a) Quando houver a substituigfro de garantia de execucao, por deliberapao conjunta das
Partes;

b) Quando necessaria a modificapao do regime de execugao, em fase de verificapao
tecnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original;
c) Quando necessaria a modificagao da forma de pagamento, por imposigao de
circunstancia superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipapao do
pagamento com relagao ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente
contraprestagao da execugao do objeto.
Paragrafo Primeiro -Os servigos adicionais cujos pregos unitdrios nao sao contemplados
na Proposta inicial serao fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites
estabelecidos na letra "b", do inciso I.
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MUN]C]P]o DE PACo DO LUM[AR tMA,

PODER EXECUTIVO
Paragrafo Segundo -No caso de supressao de parte do objeto do Contrato, se a Contratada
ja houver adquirido os materiais, ou se ja os tiver adquirido e posto nos locais de
trabalhos, este deverao ser pagos pelos custos de aquisicao, transporte e outros

regularmente comprovados e monetarianente corrigidos, podendo caber indenizagao por
outros danos, eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente
comprovados.
Paragrafo Terceiro - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos
ap6s a data de apresentagao da Proposta de Pregos, de comprovada repercussao nos pregos
contratados, implicarao na revisao desses, para mais ou para memos, conforme o caso.

Paragrafo Quarto -Em havendo alteragao unilateral do Contrato que aumente os encargos
da Contratada, o Municipio de Pago do Lumiar/MA devera restabelecer, por aditanento,
o equilfbrio econ6mico e financeiro inicial.

u

Paragrafo Quinto - A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais,
os acr6scimos ou supress6es que se fizeram necessdrios na contratacao, na forma do artigo
65, § 1° da Lei n° 8.666/93, do valor inicial do contrato`

Paragrafo Sexto - Durante todo o periodo de execugao do contrato sera exercida estrita

observancia ao equilibrio dos pregos flxados no neste Contrato em relagao a vantagem
originalmente ofertada pelal empiesa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos
aditivos futuros, o acr6scimo< de itens com pregos supervalorizados ou eventualmente a
supressao ou >,modificaqfro de itens com precos depreciados viole principios
administrativos'v."

:

Paragrafo S6timo -A diferenca^percentual entre o valor global do contrato e o prego

global de referencia nao 'podera ser reduzida em favor do contratado em decorrencia de
aditane+rito que modifiquem a Slanilha orcanentaria.
X

Paragrafo Oitavo - A diferenga a que se refere no paragrafo s6timo podera ser reduzida
para a preservagfro do equilibrio econ6mico e financeiro do contrato em casos
excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais nao
excedam os custos unitdrios do sistema de referencia na forma do Decreto n° 7.983/2013,

assegurada a manutengao da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitagao.

Paragrafo Nono - A formacao do prego dos aditivos contratuais contara com orgamento
especifico detalhado em planilhas elaboradas pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA,
observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do previsto no § 1° do artigo 65 da
Lei n° 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACA0
A Fiscalizacao da execugao das obras e servigos sera feita pela Secretaria de Infraestrutura
e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Papo do Lumiar/MA, atrav6s de seus
representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os
detalhes executivos, as especificag6es, os prazos, as condic6es do Edital, a Proposta de
Pregos e as disposig6es do Contrato.

Paragrafo Primeiro - Fica reservado a Fiscalizagao o direito e a autoridade para resolver,
no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ouomisso nao previsto no

a

Edital, nas Especificag6es, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas do Municipio

de Pago do Lumiar/MA, - nos Regulanentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se
relacione, direta ou indiretanente, com as obras e servigos ein< quest5o e seus
complementos, ouvida a autoridade do 6rgfro.

Paragrafo Segundo -Compete, ainda, especificamente a Fiscalizapao:

a) Rejeitar todo e qualquer material de rna-qualidadg ou nao especificado e estipular o

a

prazo para a sua retirada da obra;
b) Exigir a substituigao de t6cnico, mestre ou operariQ que nao responda t6cnica e
disciplinarmente as necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e
condig5es contratuais;
c) Decidir quanto a aceitapao de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer
motivo de forga maior;
d) Exigir da Contratada, o cunprimento integral do estabelecido na Clausula D6cima
Sexta deste Contrato;
e) Indicar a Contratajda, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do
prazo de 05 (cinco) dias] a contar da data de emissao da Ordem de Execugao de Servigos;
f) Esclarecer prontameute as dtividas que lhe sejam apresentadas pela Contratada;
g) Expedir, por escrito, as determinap6es e comunicag5es dirigidas a Contratada;
h) Autorizar as providencias necessarias junto a terceiros;
i) Promover, com a presenga da Contratada, as medig6es de obras e servigos executados.
j) Transmitir, por escrito, as instrug5es e as modificap6es dos detalhes executivos que

porventura venham a ser feitas, bern como alterag6es de prazos e de cronogramas;
k) Dar ao Municipio de Pago do Lumiar/MA imediata ciencia dos fatos que possani levar
a aplicagao de penalidades contra a Contratada ou mesmo a rescisao do Contrato;
I) Relatar oportunamente ao Municipio de Papo do Lumiar/MA ocorrencia ou
circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e servigos em
relagao a terceiros;
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in) Examinar os livros e registros.

Paragrafo Terceiro - A substituigao de qualquer integrante da equipe t6cnica da

Contratada, durante a execugao das obras e servigos, dependera da aquiescencia da
Fiscalizagao quanto ao substituto apresentado.
Paragrafo Quarto -Com relapao ao "Diario de Ocorrencia", compete a Fiscalizapao:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotag6es feitas pelo licitante Contratado;
b) Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes executivos, as
especificap6es, os prazos e cronogramas;

c) Fazer observag6es cabiveis, decorrentes dos registros da Contratada no referido Diario;

d) Dar solugao as consultas feitas pela Contratada, seus prepostos e sua equipe;
e) Registrar as restrig6es que paregam cabiveis quantovao andamento dos trabalhos ou ao

procedimento da Contratada, seus prepostos e sua equipe;
D Determinar as providencias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e

u

especificag6es;

g) Anotar os fatos ou observag6es cujo registro se faca necessario.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS PENALIDADES
As penalidades administrativas aplicaveis a Contrafada, por inadimplencia, estao
previstas mos artigos 81, 873 '88 S seus par agrafos, todos da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Primeiro -A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execucao
do contrato, sefa Galculada sobre o valor dos servigos nao concluidos, competindo sua
aplicagao ao titula£ `dd ;6rgao CQntratante, observando os seguintes percentuais:
a) de 0,3% (tres d6cimos por 8ento), por dia de atraso ate o limite correspondente a 15
(quinze);dias;
b)deo,5%^(6iincode;iinosporc€nto),pordiadeatrasoapartirdol6°(d6cimosexto)dia,

ate o limite CoFesbdfidente a 30 (trinta) dias; e
c) de 1,0% (urn;por cento), por dia de atraso a partir do 31° (trig6simo primeiro) dia, ate

o limite corresp6'ridente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindira o
contrato corresponderite, aplicando-se a Contratada as demais sang6es previstas na Lei n°
8.666/93.

Paragrafo Segundo - Sera aplicada multa de 1,5% (urn e meio por cento) sobre o valor da

contratapao, quando a Contratada:
a) Prestar informag6es inexatas ou criar obstaculos ao acesso a fiscalizagao da Prefeitura
Municipal de Pago do Lumiar/MA, no cumprimento de suas atividades;
b ) Desatender as determinag6es da fiscalizagao do Municipio de Pago do Lumiar/MA; e
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c) Cometer qualquer infrapao as normas legais federais, estaduais e municipais,
respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos 6rgaos competentes em razao da infrapao
cometida.
Paragrafo Terceiro - Sera aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da

contratapao quando a Contratada:
a) Executar os servigos em desacordo com o projeto basico, normas e t6cnicas ou
especificap6es, independentemente da obrigagao de fazer as correg6es necessdrias, as
suas expensas;

a

b) Nao iniciar, ou recusar-se a executar a corregao de qualquer ato que, por imprudencia,
negligencia impericia dolo ou rna-fe, venha a causar danos a Contratante ou a terceiros,
independentemente da obrigagao da Contratada em reparar os \danos causados;
c) Praticar por apao ou omissao, qualquer ate que, por imprudencia, negligencia,
impericia, dolo ou rna-fe, venha a causar danos a Contratarite ou a terceiros,
independentemente da obrigagao da Contratada em reparar os danos causados.
Paragrafo Quarto - A aplicagao da penalidade de advertencia sera efetuada mos seguintes
Casos:

a) Descumprimento das obrigaeees assumidas contratualmente ou nas licitap6es, desde

que acarretem pequeno prejufzo ao Municipio de Paeo do Lumiar/MA,
independentemente da aplicapfro de multa moratoria ou de inexecugao contratual, e do
clever de ressarcir o prejuizo;

b) Execugao insatisfatdria do objeto contratado, desde que a sua gravidade nao recomende
o enquadramento mos casos de suspeusao temporaria ou declaragao de inidoneidade;

A

c) Outras ocorrencias que possam acarretar pequenos transtomos ao desenvolvimento das
atividades do Municipio de Pago do Lumiar/MA, desde que nao sejam passiveis de
aplicapao das sang6es de suspensao temporaria e declaragao de inidoneidade.
Para grafo Quinto - A suspensao do direito de licitar e contratar com o Municipio de Pago
do Lumiar/MA pode ser aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos
culposos prejudicarem o procedimento licitat6rio ou a execugao do contrato, por fatos
graves, cabendo defesa pr5via, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da data do recebimento
da intimapao. A penalidade de suspensao temporaria do direito de licitar e contratar com
o Municipio de Papo do Lumiar/MA nos seguintes prazos e situag6es:
a) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

a.I ) Atraso no cumprimento das obrigag6es assumidas contratualmente e na licitagao que
tenha acarretado prejuizos significativos para o Municipio de Pago do Lumiar/MA;
a .2) Execugao insatisfat6ria do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicagao da
sangao de advertencia.
b ) Por 01 ( urn) ano quando a Contratada se recusar a assinar o contrato dentro do prazo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR
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estabelecido pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA.
c) Por 02 (dois) anos, quando a Contratada:
c.I ) Nao concluir os servigos contratados;

c.2) Prestar os servigos em desacordo com as especificag6es ou com qualquer outra

irregularidade, contrariando o disposto no Edital de licitagao, nao efetuando sua
substituigao ou corregao no prazo determinado pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA;
c.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizos ao Municipio de
Papo do Lumiar/MA, ensejando a rescisao do contrato ou frustragao do processo
licitat6rio;

c.4) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitapao;

c.5) Demonstrar nao possuir idoneidade para licitar e contratar com oVMunicipio de Pago

do Lumiar/MA, em virtude de atos ilicitos praticados;
c.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio pr6prio ou de<terceiros, quaisquer
informag6es de que seus empregados tenham conhecimento em razao da execugao deste

u

contrato, sem consentimento pr6vio do Muniofpio de Pago do Lumiar/MA.
Paragrafo Sexto - A declaragao de inidoneidade sera proposta pelo agente responsavel

pelo acompanhamento da execugao contratual ao Secretario Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo ou ao Prefeito Municipal se constatalda a rna-fe, agao maliciosa e
premeditada em prejuizo do Municipio, evidencia de atuagao com interesses escusos ou
reincidencia de faltas que ifearretem prejutzos ao ente ptiblico Contratante ou aplicac6es
sucessivas de outras sang6es administrativas.
a) A declaragao de iriidoneidade implica proibigao de licitar ou contratar com a

Administragao Priblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate

que seja promovida a reabilita9ao, perante o Secretalio da Infraestrutura, ap6s ressarcidos
os prejuizos e decorrido a prazo de 02 (dois) anos.
b) A deelaragao de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administragao Ptiblica
sera aplicvrda a dontratada mos casos em que:
b.I ) tenha sofrido condenagao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos ;
b.2) praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b.3) demonstrar nao possuir idoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Pago
do Lumiar/MA, em virtude de atos ilicitos praticados;

b.4) reproduzir, divulgar ou utilizar em beneficio pr6prio ou de terceiros, quaisquer
informag6es de que seus empregados tenham tido conhecimento em razao de execugao

deste contrato, sem consentimento pr6vio do Municipio de Pago do Lumiar/MA, em caso
de reincidencia;
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b.5) apresentar ao Municipio de Pago do Lumiar/MA qualquer documento falso, ou
falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitapao, ou no curso da
relagao contratual ;
b.6) praticar fato capitulado como crime pela Lei n° 8.666/93.
c) Independentemente das sang5es a que se referem os paragrafos primeiro, segundo e
terceiro, o licitante ou contratado esta sujeita ao pagamento de indenizagao por perdas e
danos, podendo ainda o Municipio de Papo do Lumiar/MA propor que seja
responsabilizada:
c.I ) civilmente, nos termos do C6digo Civil;

c.2) perante os 6rgaos incumbidos de fiscalizapao das atividades Contratadas ou do

a

exercicio profissional a elas pertinentes;

c.3) criminalmente, na forma da legislagao pertinente.

Paragrafo S6timo - Nenhum paganento sera feito ao executor dos seivigos que tenha sido
multado, antes que tal penalidade seja descontada de seu± haveres.
Paragrafo Oitavo - As sang6es serao aplicadas pelo Municipio Contratante, facultada a
defesa pr6via da interessada, no respectivo processo no prazo de< 05 (cinco) dias dteis,
com excegao da declaragao de inidoneidade, cujo prazo de defesa e de 10 (dez) dias da
abertura de vista, conforme § 39 do at. 87 da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Nono - As multas administrativas previstas neste instrumento, nao t6m carater
compensat6rio e assinb o seu paganento nfro eximira a Contratada de responsabilidade
por perdas e danos decorrentes das infrag6es Gometidas.

a

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESCISA0
0 Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:
I -Administrativamente, nos seguintes casos:
a) Nao cumprimento de clausulas contratuais, de especificag6es, dos detalhes executivos
ou de prazos;
b) Cumprimento inegular de clausulas contratuais, de especificag6es, dos detalhes
executivos ou de prazos;
c) Lentidao no seu cumprimento, levando ao Municipio de Papo do Lumiar/MA a
comprovar a impossibilidade da conclusao da obra, do servigo ou do fomecimento, nos
prazos estipulados;
d) Atraso injustificado no inicio das obras, servicos ou fomecimentos;
e) A paralisapao das obras, dos servigos ou do fomecimento, semjusta causa e pr6via

comunicagao ao Municipio de Pago do Lumiar/MA;
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f) A Subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagao do licitante contratado a
outrem, cessao ou transferencia total ou parcial, bern como fusao, cisao ou incorporagao
do licitante contratado, que nao 6 admitido pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA;

g) Desatendimento as determinap6es regulares das autoridades designadas para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como a de seus superiores;
h) Cometimento reiterado de faltas na execugao do objeto contratado;
i) Decretapao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil em condig6es que, a juizo

da Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA, ponham em risco a perfeita execugao
das obras e servicos;

j) Dissolugao da sociedade Contratada;
k) Alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura do licitante contratado

que, a juizo da Secretaria da Infraestrutura, prejudique a execugao do Contrato;
I) Raz6es de interesse do servigo pdblico de alta relevincia e amplo conhecimento,

u

justificadas e determinada pela Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA e exaradas
no processo administrativo referente ao Contrato;
in) Supressao de obras e servigos que acarretem modificag6es do valor inicial do Contrato
alem do limite imposto ao contratado;
n) Suspensao de sua execugao, por ordem escrita do Municipio de Pago do Lumiar/MA
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calanidade pdblica, grave
perturbagao da ordem intema ou guerra; ou ainda pow repetidas suspens6es que totalizem
o mesmo prazo, independentariente do pagamento obrigat6rio de indenizag6es pelas
sucessivas e contratutiYmente imprevistas desmobilizag6es. E assegurado ao licitante
contratado, ne§sves; casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das
obrigag6es assumidas<, ate que seja normalizada a situagao;
o) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Municfpio de Pago

do Luiniar/MA, em razao da execugao do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo
em caso de c<alamidade 'ptiblica, grave perturbacao da ordem intema ou guerra, assegurado
ao licitante condatado, o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas
obrigag5es, ate:que sej a normalizada a situacao;
p) Nao liberagao, Pelo Municipio de Paco do Lumiar/MA, de area ou local para execugao
dos servigos, nos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar
pela suspensao do cumprimento de suas obrigag6es, ate que seja normalizada a situagao;
q) Ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovado, que seja
impeditivo da execucao do Contrato.
r) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sang6es penais
cabiveis.

11 - Amigavelmente pelas partes.

Ill - Judicialmente.
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Paragrafo Primeiro - A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de
autorizapao escrita e fundamentada da autoridade competente.
Paragrafo Segundo - No caso de rescisao administrativa embasada em raz6es de interesse
do servigo ptiblico, prevista nas letras "1", "in", "n", "o", "p" e "q", do inciso I sem que

haja culpa do licitante contratado, este sera ressarcido dos prejuizos que houver sofrido,
regularmente comprovado, tendo ainda direito a:
I - Devolugao da garantia prestada;
11 - Pagamento devido pela execucao do Contrato ate a data da rescisao;
Ill -Paganento do custo de desmobilizapao.

A

Paragrafo Terceiro -A rescisao administrativa elencada nas allneas "a.", "b", "c", "d", "e",

podera acarretar as seguintes consequencias, aplicaveis segundo a dcorfencia que a
justificar, sem prejuizos das sang6es previstas:
I - assungao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por

ato pr6prio do Municipio de Papo do Lumiar/MA;
11 - ocupagao e utilizagao, nos termos da legislagao vigente, do local, instalapao,
equipamentos, material e pessoal empregados na exeeugao do Contrato, necessdrio a sua

continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliapao na
forma do inciso V do art. 58, da Lei n° 8.666/93 e suas ;lterag6es;
Ill - execugao de garantia contratual, para ressarcimento o Municipio de Pago do
Lumiar/MA dos valores das multas e indenizag6es a ela devida;
IV - retengao dos cr6ditos decorrentes do Contrato ate o limite dos prejuizos causados ao
Municipio de Paps do Lumiar/MA.

a

Paragrafo Quarto - A aplicapao das medidas previstas nos incisos I e 11 do paragrafo
anterior fica a crit6rio da Prefeitura Municipal de Papo do Lumiar/MA, que podera dar

continuidade ds obras e servi§os por execugao direta ou indireta.

Paragrafo Quinto - 0 presente Contrato podera ser rescindido, ainda, pelo Municipio de
Pago do Lumiar/MA, se a Contratada transferir a terceiros, no todo ou em parte, a
execugao das obras e servigos contratados.
Paragrafo Sexto- Nao poderao ser invocados como motivo de forga maior ou caso
fortuito, senao aquele previsto no Art. 393 do C6digo Civil Brasileiro.
Paragrafo S6timo -A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com
as consequencias contratuais e as previstas em lei ou regulanento.
Paragrafo Oitavo - Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados mos
autos do processo, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO RECHBIMHNTO DOS SERVICOS
Concluidos os servigos, ap6s comunicagao formal por escrito do adimplemento total da

conclusao pelo contratado, a Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA procedera ao
recebimento provis6rio do objeto, pela Fiscalizagao, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da comunicagao escrita ao contratado.

Paragrafo Primeiro - 0 Municipio de Papo do Lumiar/MA recebera os servigos em carater
definitivo em prazo nao superior a 90 (noventa) dias do recebimento provis6rio. Durante
o periodo compreendido entre o recebimento provis6rio e o recebimento definitivo, ficara
a Contratada obrigada a efetuar reparos que, ajuizo da Contratant€ se fizerem necessarios
quanto a qualidade e seguranga do objeto.

Paragrafo Segundo - Encerrado o prazo fixado no paragrafo anterior, o o,bjeto sera
recebido definitivamente por uma comissao designada para tal fin, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequapao do objeto aos

U

termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e suas alterag6es,
sem prejuizo das sanc6es civis.

CLAUSULA VIGESIMA TERCRIRA - DOS CASOS 0MISSOS
Os casos omissos e os qu6^yse<tomarem controvertidos serao decididos pela Lei n°

8.666/93, garantido a Contrateda o contradit6rio e anpla defesa de seus interesses.

cLAusuLA vlGrislMA QUARTA - DA EFlcAclA
A validade deste instrumento decorrerf de sua assinatura, tomando-se eficaz a partir da
publicapao, em extfato, na lmprensa Oficial, que sera providenciada pela Prefeitura
Municipal de vpago do Lumiar/MA nos termos do paragrafo d nico do art. 61 da Lei de
Licitag6es e Cdntratos Administrativos.

cLAusuLA vlGrislMA QulNTA - DA clsAO, INcORpORACAO Ou FusAO
Em havendo a cisao, incoaporagao ou fusao da Contratada, a aceitagao de qualquer uma
destas operag6es ficara condicionada a analise por esta Administragao Pdblica
Contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de
insucesso na execugao do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogagao contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DO FORO
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Fica eleito o foro da Cidade de Pago do Lumiar/MA, com renincia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dtividas ou litigios oriundos
da execugao deste ajuste.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, 6 lavrado
o presente Instrumento em 03 (tres) vias de igual teor, que, depois de lido e achado
conforme, e assinado pelos representantes legais da parte Contratante e Contratada e pelas
testemunhas abaixo nomeadas.

Paco do Lumiar, MA, _ de

fi
IVIARcOs ANTONIO slLVA FERREIRA

PANORAMA VEn4pREENDIMENTOs E

SERvi€OS EIRELI
Secretario Municipal de Educacao

Sr(a) Representante Legal

Testemunhas:
Nome:
Nome:

A
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MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°

/2020 /ARP /01 /2019 /CPL

„MP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8081/2019 -RELATIV0 A ADESAO A ATA
DE REGISTR0 DE PRECOS N° 01/2019, ORIUNDA DA CONCORRENCIA N°
02/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DH PARNARAMA, MARANHAO.

CONTRAT0 ADMINISTRATIVO QUE
ENTRE SI CELEERAM 0 MUNIcipI0
DE pAcO Do LUMIARm¢A, POR MEIO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCA€AO DE PA€>O D0 LUMIAR E A
EMPRE SA
"
PANORAMA
EMPREENDIMENTOS < I SERVICOS

a

EIRELI, QUE TEM POR dBJET0 0 FIM
ADIANTE
EsriEclFlcADO,
NOs
TERMOS DAS CLAUSULAS A SEGUIR
AunsTADAs.^

CONTRATANTH: MUNIcfpIO DE PAC0 DO LUMIAR, pessoajuridica de direito
pdblico intemo, inscrito no CNPJ sob o n° 06.003 .636/0001 -73, com sede na Prapa Nossa
Senhora da Luz, n° 01, Centro, Papo do Lumiar/MA, CEP 65.130-000, por interm6dio da

a

Secretaria Municipal de Educapao, neste ato representada pelo seu Secretdrio Municipal,
Sr. Mareos Ant6nio Silva Ferreira, portador do RG n° 42269795-8 e inscrito no CPF n°
620.970.673-87.

CONTRATADA: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI,
pessoajurfdica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 10.915.057/0001 -74, sediada
na Rua Pedreiras, n° 2244, Sala n° 04, Bairro Centro, CEP 65.640-000, Pamarama/MA,

neste ato representada pelo Sr. Domingos Carvalho Lopes da Silva, empresatio, portador
do RG n° 2.052.196 -Sspffl e CPF n° 922.304.313-15.

CLAUSULA PRIMEIRA -D0 0BJET0 D0 CONTRATO:
Constitui objeto deste ajuste a contratacao de empresa especializada de engenharia

para presta¢ao de servicos de reforma predial na Unidade de Ensino Bfsico - UEB
Luis Pires da Fonseca, com fomecimento de materiais e mao-de-obra, para atender
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PODER EXECUTIVO
demanda da Secretaria Municipal de Educacao de Pago do Lumiar/MA, conforme
especificap6es constantes neste Contrato Administrativo, projeto basico e demais
documentos autuados no Processo Administrativo n° 8081/2019.

Paragrafo Primeiro -Os servigos serao realizados em rigorosa observancia ao Projeto e
seus detalhes, bern como estrita obediencia as prescrig6es e exig6ncias contidas na

descrigao dos servigos referentes ao objeto contratado, presentes no Anexo I do Edital e

as normas vigentes que a ele se aplicarem.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer alteragao dos servigos ora contratados somente
podera ser executada mediante aprovagao pr6via por parte do Contratante, devendo ser
efetivada por meio de Instrumento Aditivo a este Contrato.

U

CLAUSULA SEGUNDA -DAS PARTES COMPLEMENTARES:
Sao partes complementares deste Contrato, independentementve de transcrigao, o Processo

da Concorrencia n° 02/2018 da Prefeitura Municipal de Pamarama/MA, a proposta
comercial apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos,
especificap6es t6cnicas, despachos e pareceres que o encoxpam.

Paragrafo Unico - Integran este Instrumento, independentemente de transcrigao, a Lei
Federal n° 8.666/93 e a legislaeao complementar, que a Contratada, desde ja, aceita e
declara conhecer, b6m+ comd' a Piopesta da mesma, apresentada no correspondente
Processo Administrativ6, ficando, porem, ressalvadas, como nao transcritas, as condic6es
nela estipuladas que contrariem as disposic6es deste Contrato.

CLAUSULA

TE^RCEiRA

-

DA

APARELHAGEM

E

DO

MATERIAL

NECEssAriio A EXEcucAO DOs sERvlcos
A aparelhagvequ e o' material necessarios a execugao dos trabalhos serao

de

responsabilidade e Onus exclusivamente da Contratada, ficando estabelecido que o ente

Contratante nao emprestara nem fomecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICACOES DOS BENS E DA

EXECUCA0
As obras e servigos ora contratados obedecem as especificag6es as quais fazem parte

integrante do Edital da Concorrencia n° 02/2018 - CPL/Prefeitura Municipal de

Pamarama/MA, reservado a Contratante o direito de rejeitar as obras ou servigos que nao
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estiverem de acordo com as referidas especificap6es, sem que caiba a Contratada direito
a qualquer reclamapao ou indenizagao.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVACA0 DOS SERVICOS
A Contratada declara conhecer perfeita e integralmente, as especificap6es e demais
elementos t5cnicos referentes a execucao dos servigos. Declara, ainda, que conhece
perfeitamente todas as condig6es e locais de execugao dos servigos, tudo o que foi

A

previamente considerado quando da elaboragao da proposta que apresentou na licitagao
de que decorre este contrato, em razao do que declara que mos pregos propostos estao
incluidos todos os custos, despesas e encargos que tera que supo#ar, representando
aqueles pregos a \inica contraprestagao que lhe sera devida pelo MuniefpioAde Pago do

Lumiar/MA pela realizagao do objeto deste contrato.

Paragrafo Unico - 0 representante da Contratada, acima identificado, declara sob as penas
da lei que disp6e de poderes suficientes a celebrapao deste contrato e^ para obrigar de
pleno direito a mesma contratada. Assim sendo,^ os termos deste contrato obrigan as
partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERA€6ES DOS DHTALHES EXECUTIVOS
A Prefeitura Municipal de Pago do Lumiarfu4A se reserva o direito de, em qualquer fase
ou ocasiao, fazer alterag6es nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o
volume de serviaps das obras, na forma prevista na lei.

a
CLAUSULA SETIMA - D0 VALOR DO CONTRATO
0 valor deste Contrato 6 de R$ 255.784,46 (duzentos e cinquenta e cinco mil, setecentos
e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), que representa o montante da

proposta da Contratada, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital
e multiplicado pelos respectivos pregos unitarios.

Paragrafo Unico - Nos pregos unitdrios estao incluidos todos os custos de transporte,
carga e descarga de materiais, despesas de materiais, despesas de execugao, mao-de-obra,
leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a
incidir sobre os servigos, bern como despesas de conservagao ate o seu recebimento
definitivo pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA.
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CLAUSULA 0ITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A Contratada se obriga a:
a) Executar os servigos segundo as especificag6es aprovadas e de acordo com a melhor
t6cnica cuidando, ainda, em adotar solug6es t6cnicas que conduzam a economicidade dos
servigos e a funcionalidade de seu resultado;
b) Eleger e prever tecnicas e m6todos construtivos dos servigos tao econ6micos quanto

possiveis, sem descuidar em nenhuma hip6tese da seguranca e qualidade da obra;
c) Manter, durante todo o periodo de realizapao dos servi§osv,yovbjeto do contrato, as
mesmas condig5es de capacitapao tecnica que apresentou ao participar da licitagao de que

resulta este contrato, bern como as mesmas condig6es de habilitagao;

U

d) Administrar com zelo e probidade a execug£o dos servigos, respeitando com absoluto
rigor o orgamento aprovado e evitando a pfatica de atos e a adogao de medidas que
resultem em elevacao de custos dos servigos, inclusive no que respeita a arregimentagao,
selegao, contratacao e administrapao de mao-de-obra necessdriav a realizagao dos servigos;

e) Atender prontanente as recoinendag6es regulares da fiscalizagao;
I) Zelar pelos interesses de Municipio de Pago do Lumiar/MA relativamente ao objeto do
contrato;

g) Substituir prgntain;nte qualquer prepostvo, empregado ou pessoa que, a juizo da
fiscalizagao, sejH#pconvehi,ente aos interesses do Municipio de Papo do Lumiar/MA
3 X, r, % S .

;

v,

;

S

relativamente aos servigos; v

h)Manterperman;nteinentenoslocaisderealizagaodosservigosumrepresentantecom

plenos poddes para iepresentar e obrigar a Contratada frente ao Municipio de Pago do

Lumiar"A;
<x

i) Executar o dbjeto deste:Sbntrato de acordo com os projetos e especificag6es fomecidos

pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA e as normas aprovadas ou recomendadas pela
ABNT.
j) Adquirir e fomecer Equipamentos de Protegao Coletiva - EPC e Equipanentos de
Protegao Individual - EPI, a todos os empregados, bern como orienta-los quanto a
necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servigo. A Contratada responde
solidariamente, no caso de subempreitada.
I) Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do
local de Prestagao do Servigo durante toda execugao do contrato;
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in) Observar as normas, crit5rios e procedimentos anbientais para a gestao dos rejeitos
provenientes da obra.

Paragrafo Primeiro - A Contratada estara, durante todo o periodo de execugao deste
contrato, sujeita a fiscalizagao do Municipio de Paco do Lumiar/MA, quer seja exercida

por servidores do quadro da pr6pria Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.
Paragrafo Segundo - As determinac6es da fiscalizagao obrigani a Contratada, respeitados
os limites deste contrato e o orgamento aprovado, a elaboracao de detalhamentos dos

®

projetos e a realizagao de atividades especificas. Nos casos em que a Contratada nao
concordar com as recomendag5es ou ordens da fiscalizagao,\ delas podera recorrer ao
titular do Municipio de Pago do Lumiar/MA, tendo este recurso efeitb:}§uspensivo da
ordem fiscal.
}^

cLAusuLA NONA . DAs OBRIGAcOEs D^A cONTriATANTE
A Contratante se obriga a:
a) Disponibilizar o local das obras;

b) Aprovar as medig6es em tempo habil;
c) Efetuar os pagamentos devidos a Contratada, conforme estabelecido na clausula s6tima
deste Contrato;

a

d) Designar urn representante para acompanhar e fiscalizar a execugao deste Contrato;
e) Notificar a Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execugao do contrato;
I) Reter os tributos e contribuig6es sobre os pagamentos mensalmente efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislapao;
g) Aplicar penalidades, conforme o caso.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO 0RCAMENTARIA
As despesas decorrentes da contratagao dos servigos de que trata este processo licitat6rio

correrao a conta da seguinte Dotagao Orgamentdria:

Fonte de recurso

01.19.00000 -Transferencia do FUNDEB 40%

6rgao

Secretaria Municipal de Educagao - Funcionamento do
Ensino Fundamental Fundeb 40%
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Unidade

01.19.01 -Fundo Man. Des. Bas. Val. Prof. Educagao

Funcao

12 - Educapao

Sub-funcao

361 -Ensino Fundamental

Programa

0118 -Gestao e Expansao das Ag6es Educacionais

Projeto/atividade
Natureza da despesa

1.036 -Reforma e reestruturagao das Escolas do Ensino

Fundamental
3.3.90.39.00 -Outros serv. de terc.,``Pessoajuridica

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDIC6ES DE
PAGAMENT0

u

0 pagamento do prego contratual devera guardar estreita relapao com a execugao dos
servigos contratados e apresentagao de seus efeitos ou resultados mos termos estabelecidos
nos documentos da licitacao em especial no cronograma fisico-financeiro.
Paragrafo Primeiro - Os paganentos dos servifos serao feitos por medig6es mensais pelo
Municfpio de Pago do Lirfuiarg estado do Maranhao, em moeda legal e corrente no Pals,
atraves de ordem hancaii& ein' parcelas compativeis com o Cronograna Fisico e
Financeiro, contra a efetiva ex6€ugao^dos sqrvifos e apresentagao de seus efeitos, tudo

previanente ateinado pelo setor ^competente do Municipio de Pago do Lumiar/MA
mediante apresema9ao9 no qde couber, dos seguintes documentos:
x^^<

I -carla ,da Contratada encarninhando a medigao;
|| . membriav ^de edlculQ;

Ill-planilhatdem:di¢a¢<atestadaeboletimdefaturanlento;
IV -certificado d^6:inedigao, definindo o periodo correspondente;

V -cronograna executivo (fisico) realizado;
VI - quadro resumo financeiro;
VII -relat6rio fotografico, contendo comentarios por foto;
VIII - c6pia do didrio de obras referente aos dias de execugao dos servigos objetos da

medigao, assinada pelo engenheiro responsavel (da Contratada) e pelo servidor ou
comissao responsavel pela fiscalizagao;
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IX - Certidao Negativa de Debito da Previdencia Social - CND;

X -Certidao Conjunta Negativa de D6bitos relativos a tributos federais e a Divida Ativa
da Uniao;
XI -Certidao Negativa de Debitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado
sede da Contratada;
XII - Certidao Negativa de D6bitos junto ao govemo municipal do domicilio ou sede da
Contratada, na forma da lei;

a

XIII -Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

XIV - Relagao dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV -Guia de recolhimento do FGTS;

XVI - Guia de recolhimento previdenciario - GFIP;
XVII -Comprovante de pagamento do ISS;
XVIII - Relat6rio pluviom6trico, quando couber;

XIX-Planta iluminada contendo trechos realizados na medigao atual (cor amarela), nas
medig6es anteriores acuriinladas (cor azul) e trecho restinte (cor vermelha), quando se
tratar de obras de caracteristica unidimensional;
XX - Certidfro Negativa de D6bitos Trabalhistas-CNDT.
Paragrafo Segundo -Os documentos especificados nos incisos 11, Ill, IV, V e VII deverao

A

estar assinados pela empresa Contratada e pelo servidor ou comissao responsavel pela
fiscalizapao.
Paragrafo Terceiro -A15m dos documentos elencados no caput do subitem 17.2, deverao
constar da primeira medigao:
I - Anotagao de Responsabilidade T6cnica - ART - dos responsaveis tecnicos pela

execugao da obra, com o respectivo comprovante de paganento;
11 - c6pia da ordem de servigo;

Ill -matricula no cadastro especifico do INSS (CEI).

Paragrafo Quarto - Para a dltima medigao, alem dos documentados discriminados no
caput, serao exigidos:
I -baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEI);
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MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
11 - termo de recebimento definitivo.

Paragrafo Quinto - As medig6es de paganiento seguirao a progranapao do Cronograna
Fisico- Financeiro da obra ou servigo, suas etapas, subetapas e respectivas porcentagens.
Paragrafo Sexto - Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em
sua totalidade e aceitos pela fiscalizagao do Municipio de Pago do Lumiar/MA.

Paragrafo S6timo - A Contratada podera apresentar a Contratante para pagamento, fatura
ou documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranga sera exaninada pelo
Municipio de Pago do Lumiar/MA durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame,
preliminarmente, verificara e certificara a efetiva execugao dos serviaps indicados na
fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, a pagamento sera feito
em ate 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exane da fatura, sem nenhum
acr6scimo ou agregado financeiro. Havendo corregao a fazer, caso^ o paganento seja
efetuado a partir do 15° dia ap6s o vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera

u

processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

Paragrafo Oitavo - Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de
liquidapao qualquer obrig^`apao financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida
obrigagao pendente podgfa; s€„r descdntada do paganento devido pela Prefeitura
Municipal, pagando-se ent<a`o, ap^ehas a saldo, se houver.
^<

Paragrafo Nono +SeraSo retidos na fonte os demais tributos e contribuig6es sobre os

pagamentos mensalinente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de
servigo, conformeyle'8islagao. ^

Paragrafo Decimo -;No c;so de atraso de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorridov de *;alguma forma para tanto, serao devidos pela Contratante encargos
morat6rios i taxa nomirial de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente
em regime de juros simples.
Paragrafo D6cimo Vprimeiro - 0 valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = I
x N x VP, onde: EM = Encargos morat6rios devidos; N = Ndmeros de dias entre a data

prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = indice de compensacao financeira
= 0,00016438; e VP = Valor da prestagao em atraso assim apurado:

I - (TX)

I-#

I -o,oool6438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
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MUNICIPI0 DE PAC0 DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
Paragrafo D6cimo Segundo - Entende-se por atraso imputivel ao Poder Pdblico, para fins
do paragrafo anterior, o nao pagamento do prego ou de parcela deste, conforme acordado
neste instrumento contratual e desde que admissivel a divisao da prestapao devida pelo
contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servico ou fomecimento contratado,
por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidanente atestado por
servidor ou comissao responsavel.
Paragrafo D6cimo Terceiro - Caso a execugao dos servigos se estenda por mais de urn

ano, os pregos da proposta vencedora poderao ser reajustados segundo indice que reflita

a

o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme fixado na
clausula referente a reajustamento de prego, desde que nao teriha dado causa ao atraso.
Paragrafo D6cimo Quarto - A primeira fatura a ser paga deve"r¢ estar:^Vacbmpanhada da

ART expedida pelo CREA da regiao onde estarao sendo executados as obras e"servigos,
comprovando o registro do Contrato naquele Conselho. ^:

Paragrafo D6cimo Quinto -0 pagamento da instalagao^ do canteiro, mobilizapao e

desmobilizagao serao no valor do preap apresentado na proposta, conforme especificado
abaixo:

a) Instalagao e manutengao do canteiro de acordo com o oronograma financeiro proposto;
b) Mobilizagao: serao medidos e pagos 50% do valor p'roposto para o item na primeira
medigao.

Os 50% restantes serao medidos e pagos ap6s efetiva mobilizagao de suas maquinas e

equipamentos conforme programado no Cronograma;

a

c) Desmobilizagao: ap6s a tocai desmobilizagao, comprovada pela Fiscalizagao;

d) Administrapap Local e ^Manutengao de Canteiro (AL) - sera pago conforme o
percentual de vservigos executados no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item: % AL = (Valor da Medigao Sem AL / Valor do
Contrato (incluso aditivo financeiro sem AL)

Paragrafo D6cimo Sexto - Administrapao Local e Manutengao de Canteiro (AL) terao
como unidade na planilha orgamentaria "global" e sera pago o quantitativo do percentual
em ndmero inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimais.

CLAUSULA DECIMA SHGUNDA - REAJUSTAMENT0 DE PRECOS
Os pregos contratuais propostos nao serao reajustados.
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PODER EXECUTIVO
Paragrafo Primeiro - Para os contratos com prazo inferior a urn ano o reajustanento
somente sera admitido se, ap6s prorrogagao, a vigencia do ajuste for superior a 12 (doze)
meses, em atendimento aos termos do art. 2° da Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001,

desde que a empresa nao tenha dado causa ao atraso.
Paragrafo Segundo - Caso o periodo de execugao do contrato exceda a urn ano contado a
partir da data da apresentagao das propostas na licitapao, os pregos serao reajustados
respeitados a normas contratuais, pela variapao de indices Nacionais, calculados pela
Fundagao Getdlio Vargas e publicados na segao de indices Econ6micos da revista
"Conjuntura Econ6mica" da FGV, pela seguinte formula:
Sendo:

R = Valor do reajuste procurado;

u

V = Valor contratual da obra/servigo a ser reajustado;
I = indice inicial - refere-se ao indice de custos do mss corr6spondente a data fixada para
entrega da proposta, pro rata dia;
I = indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

Paragrafo Terceiro - 0 indice de reajuste empregado na formula acima sera o indice
Nacional da Construgao Civiil - intilizados para o setor rodovidrio, calculado e publicado

pela Fundagao Getdlid Vargas na r\evista Cbnjuntura Econ6mica.
Paragrafo Quafro + Ocorrendo a hipbtese de alteragao do prazo de reajuste estabelecido
!x:

no Edital, o Contfato< decorrerite desta Concorrencia, se adequara de pronto as condic6es
que vierem a ser estab61ecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica
econ6rii6a brasileira; se delas divergentes.
Paragrafo!Quirit8LEmbasode`atrasonaexecucaodasobras/servigosatribuivelalicitante

adjudicatdria;"os preeds;<contratuais serao reajustados pela formula estabelecida no
subitem preced6nte, obedecendo-se os seguintes crit6rios:

a) Se os indices auri;Vntarem prevalecerao aqueles vigentes nas datas em que a etapa das

obras/servigos seria realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico
financeiro;
b) Se os indices diminuirem prevalecerao aqueles vigentes nas datas em que as
obras/servigos forem executados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS
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Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este ajuste ou sobre os servigos

contratados, correrao por conta exclusiva da Contratada e deverao ser pagos nas 5pocas
devidas.
Paragrafo Unico - No caso de criagao de novos tributos ou alteragao nas aliquotas de
tributos existentes, os pregos sobre os quais incidirem esses tributos serao revistos a partir
da epoca em que ocorrer a alterapao da legislagao tributdria, aumentando-se ou reduzindose aqueles precos da maneira apropriada.

a

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE HXECUCA0 I VIGENCIA
CONTRATUAL
0 prazo para execugao das obras e servigos de que trata este Cbntrato tiara §¢esignado na
Ordem de Servigos respectiva e/ou na planilha descritiva do,s;;<trabalrios a serem
executados emitida pela Prefeitura Municipal d6 Pago do Lumiar/MA.

Paragrafo Primeiro - 0 inicio da vigencia contratual ocorrera a partir da data da assinatura
deste contrato.
Paragrafo Segundo -0 presente^Vcontrato tera vigencia ate 02 (dois) meses.

Paragrafo Terceiro - Os prazos poderao ser prorrogadps, mantidas as demais clausulas
desta avenga e asseguradav a manutengao de seu equilibrio econ6mico-financeiro, de
conformidade com o disposto no §1° do^art. 57, da Lei n° 8.666/93 e suas alterag6es,

desde que justificado por escrito <e devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal de

Pago do Luniar"A.

A

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL
A Contratada assume inteira responsabilidade profissional pela execugao das obras e
servigos coritratados, obrigando-se, ainda a comunicar a Prefeitura Municipal de Pago do
Lumiar/MA, avdesignapao do dirigente t6cnico, cabendo a esse a responsabilidade total
de agir em nome da Contratada, acumulando, se for o caso, as responsabilidades
administrativas decorrentes, bern como comunicar previamente todas as substituig6es que
vier a operar em sua equipe t6cnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Paragrafo iinico - A Contratada se obriga a manter, durante toda a execugao do Contrato,
em compatibilidade com as obrigag6es por ela assumidas, todas as condig6es de
habilitapao e qualificapao exigidas na licitapao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
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PODER EXECUTIVO
A Contratada assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a
Contratante a terceiros na execugao das obras e servigos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruig6es, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas,
isentando o Municipio de Papo do Lumiar/MA de todas as reclamag5es que possan surgir
em consequencia deste Contrato, ainda que tais reclamag6es resultem de atos de prepostos
seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou jurfdicas empregadas na execugao dos trabalhos.

CLAUSULA
DECIMA
CONTRATADA

SETIMA

-

DA

RESPONSABILIDADE

DA

A Contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventiv^as necessalias para evitar
danos a terceiros em consequencia da execugao dos trabalhos. Sera de exclusiva
responsabilidade da Contratada a obrigagao de reparar os prejulzos que vier a causar,

u

quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.
Paragrafo Primeiro - A Contratada sera iinica, integral e exclusivo responsavel em

qualquer caso por todos os prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao Municipio de
Pago do Lumiar/MA ou, ainda, a teiceiros, em decorrencia da execugao das obras e
servigos objeto do Contrato, respondendo par si e por seus sucessores.
Paragrafo Segundo - A ^Gontratada sera, tamb6m, responsavel por todos os Onus ou
obrigag6es

concementes v<\a> legi§lapao v svocial,

trabalhista,

fiscal,

securitdria

ou

¥v

previdenciaria, bem{Somo to^das as v despvesas decorrentes da execugao de eventuais
trabalhos em horario; y e*traoidiharios (diriino ou notumo), inclusive despesas com
it,""¢*

,!',.^,

instalap6es e eqtiipamento^'rfecessaribs as obras e servicos e, em resumo, todos os gastos

e encargos de riaterial e maorde-obra necessarios a completa realizapao do objeto do
Contrato; e sua entrega p6rfeitamente concluida.
Paragrafo <Terceiro+ A Contratada devera:

a) Providenciaf, as suas^ expensas, c6pias dos elementos que venhan a ser necessalios a

assinatura do Cbntrato, como tanbem no decorrer da execugao das obras e servigos;
b) Registrar o C63ritrato no CREA e apresentar, a Fiscalizapao, o comprovante de
paganento da "Anotagao de Responsabilidade Tecnica" ;
c) Responsabilizar-se pela efetivagao de seguros para garantia de pessoas e bens;
d) Fomecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgapao das
fontes de financianento e de coordenacao das obras e servigos, conforme modelos
estabelecidos pela Fiscalizagao;

e) Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe t6cnica composta de

profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a Fiscalizagao
a Responsabilidade T6cnica pelas obras e servigos, ate a entrega definitiva do objeto do
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PODER EXECUTIVO
Contrato, inclusive com poderes para deliberar determinag6es de emergencia caso se
tomem necessdrias;
f) Facilitar a apao da Fiscalizagao na inspeeao das obras e servigos em qualquer dia ou

hora, prestando todas as informap6es e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem
administrativa;
g) Obedecer as normas de higiene e prevengao de acidentes, no sentido de garantir a
salubridade e seguranga no canteiro de obras e servigos;
h) Quando, por motivo de forga maior, houver necessidade de aplicagao de material
"similar" ao especificado, submeter, previamente e por \ escrito a Fiscalizapao, a

a

pretendida substituigao;
i) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou palofalmente, os defeitos
ou incorreg6es verificadas nas obras ou servicos, resultantes de <execugSo :irregular, do

emprego de materiais inadequados ou nao correspondentes as especif|cap6es.

cLAusuLA DEclMA OITAVA . DAs ALTERAc6Es vcONTinTUAls
Alterag6es do contrato original que venham a ser necessdrias serao incorporadas ao

Contrato durante sua vigencia, mediante termos aditivos com as devidas justificativas,
nos seguintes casos:

a

I - unilateralmente pelo Munic{pio de Papo do Lumiar/MA:
a) Quando, por sua iniciativa, houver modificag6es dos detalhes executivos ou das
especificap6es, para melhor adequacao t5cnica do objeto;
b) Quando necessdria a modificapao do valor contratual em decorr6ncia de acr6scimo ou
diminuigao quantitativa de seu objeto ate o limite permitido na forma do artigo 65 § 1° da
Lei 8666/93, do valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.
11 - par acordo entre as part?s:
a) Quande fiouver a substituig5o de garantia de execugao, por deliberapao conjunta das
partes;
b) Quando n6cessaria a modificapao do regime de execugao, em fase de verificagao

t6cnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original;

c) Quando necessaria a modificagao da forma de paganento, por imposigao de
circunstancia superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagao do

pagamento com relacao ao Cronograna Financeiro fixado, sem correspondente
contraprestagao da execugao do objeto.
Paragrafo Primeiro -Os servigos adicionais cujos pregos unitdrios nao sao contemplados
na Proposta inicial serao fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites
estabelecidos na letra "b", do inciso I.
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MUNICIPI0 DE PAC0 DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIV0
Paragrafo Segundo -No caso de supressao de parte do objeto do Contrato, se a Contratada
ja houver adquirido os materiais, ou se ja os tiver adquirido e posto nos locais de
trabalhos, este deverao ser pagos pelos custos de aquisigao, transporte e outros
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizagao por

outros danos, eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente
comprovados.
Paragrafo Terceiro - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos

ap6s a data de apresentacao da Proposta de Pregos, de comprovada repercussao nos pregos
contratados, implicarao na revisao desses, para mais ou paraxmenos, conforme o caso.

Paragrafo Quarto - Em havendo alteragao unilateral do Contrato que aumente os encargos
da Contratada, o Municipio de Pago do Lumiar/MA devera restabelecer, por aditamento,
o equilibrio econ6mico e financeiro inicial.

u

Paragrafo Quinto - A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais,
os acr6scimos ou supress6es que se fizeram necessdrios na contratagao, na forma do artigo
65, §1° da Lei n° 8.666/93, do valor inicial do contrato.

Paragrafo Sexto -Durante todo o periodo de execugao^do contrato sera exercida estrita

observancia ao equilibrio dos pregos fixados no neste Contrato em relagao a vantagem

originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos
aditivos futuros, o acr6scimo de iteris com pregos supervalorizados ou eventualmente a
supressao ou modifi6agao de ^ itens com pregos depreciados viole principios
administrativos.
Paragrafo Setimo - A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco
global d6 referencia mao podera sevr reduzida em favor do contratado em decorrencia de
aditamento^ que ymodifiquem a planilha orcamentaria.

Paragrafo Oitavo - A diferenga a que se refere no paragrafo setimo podera ser reduzida

para a preseivieag do equilibrio econ6mico e financeiro do contrato em casos
excepcionais e just^ificados, desde que os custos unitdrios dos aditivos contratuais nao
excedam os custos unitarios do sistema de referencia na forma do Decreto n° 7.983/2013,
assegurada a manutengao da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitagao.

Paragrafo Nono - A formagao do prego dos aditivos contratuais contara com orgamento
especifico detalhado em planilhas elaboradas pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA,
observado o disposto no art.14 e mantidos os limites do previsto no § 10 do artigo 65 da
Lei n° 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACA0
A Fiscalizagao da execugao das obras e servigos sera feita pela Secretaria de Infraestrutura

e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA, atrav6s de seus
representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosanente os
detalhes executivos, as especificag6es, os prazos, as condig6es do Edital, a Proposta de
Pregos e as disposig6es do Contrato.

A

Paragrafo Primeiro - Fica reservado a Fiscalizacao o direito e a autoridade para resolver,
no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso singular, duvid6so ou omisso nao previsto no
Edital, nas Especificag6es, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas yivormas do Municfpio

de Pago do Lumiar/MA, - nos Regulanentos e em tudo mais quea de qualduer forma, se
relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servigos: 'eri questao< e seus

complementos, ouvida a autoridade do 6rgao.

Paragrafo Segundo -Compete, ainda, especificamepte a Fiscalizagao:

a) Rejeitar todo e qualquer material de rna-qualidine ou nao especificado e estipular o

a

prazo para a sua retirada da obra;
b) Exigir a substituigao de t6cnico,^mestre ou operatio que nao responda tecnica e
disciplinarmente as necessidades da chra, sem prejufzd do cumprimento dos prazos e
condig5es contratuais;
c) Decidir quanto a aceitapao de material "siriilar" ao especificado, sempre que ocorrer
motivo de forga malor;
d) Exigir da Contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Decima
Sexta deste Contrato;
e) Indicar a Contratada, todos os elementos indispensaveis ao inlcio das obras, dentro do
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissao da Ordem de Execugao de Servigos;
I) Esclarecer prontamente as dtividas que lhe sejam apresentadas pela Contratada;
g) Expedir, por escrito, as determinag6es e comunicap6es dirigidas a Contratada;
h) Autorizar as providencias necessdrias junto a terceiros;
i) Promover, com a presenca da Contratada, as medig5es de obras e servigos executados.
j) Transmitir, por escrito, as instruc6es e as modificag5es dos detalhes executivos que

porventura venham a ser feitas, bern como alterap6es de prazos e de cronogramas;
k) Dan ao Municipio de Papo do Lumiar/MA imediata ciencia dos fatos que possam levar
a aplicagao de penalidades contra a Contratada ou mesmo a rescisao do Contrato;
I) Relatar oportunanente ao Municipio de Pago do Lumiar/MA ocorrencia ou
circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e servigos em
relagao a terceiros;
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in) Exaninar os livros e registros.
Paragrafo Terceiro - A substituigao de qualquer integrante da equipe t6cnica da

Contratada, durante a execucao das obras e servigos, dependera da aquiescencia da
Fiscalizagao quarto ao substituto apresentado.
Paragrafo Quarto -Com relagao ao "Diario de Ocorrencia", compete a Fiscalizapao:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotag6es feitas pelo licitante Contratado;
b) Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes executivos, as
especificap6es, os prazos e cronogramas;
c)Fazerobservap5escabiveis,decorrentesdosregistrosdadvontratadanoreferidoDiario;
d) Dar solugao as consultas feitas pela Contratada, seus prepostos e sua equipe;

e) Registrar as restrig6es que paregam cabiveis quarto ao andamento dqs trabalhos ou ao

u

procedimento da Contratada, seus prepostos e sua equipe;
f) Determinar as providencias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e
especificag6es;

g) Anotar os fatos ou observag6es cujo registro se faga necessario.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS PENALIDADES
As penalidades administrativas aplicaveis a Contratada, por inadimplencia, estao
previstas nos artigos 81, 87,:8§Ve sous par agrafos, todos da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Primeyiro -^ Arm;ulta de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execucao
do contrato, sdi£^calcula{dat<sobre a valor dos servigos nao conclufdos, competindo sua
!r,

,,€-

aplicapao ao titrildr d® 6rgao €ontratante, observando os seguintes percentuais:
a) de 0,3% (tres d6ciri6s por c6nto), por dia de atraso ate o limite correspondente a 15
(quinz6} dias;^
b)ded,5o/?V{c*iricodec'iinosporcento),pordiadeatrasoapartirdo16°(decimosexto)dia,

ate o limite €orr:sporid6nte a 30 (trinta) dias; e
c) de 1,00/o (urn por cento), por dia de atraso a partir do 31 ° (trig6simo primeiro) dia, ate

o limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindira o
contrato corresponde:nte, aplicando-se a Contratada as demais sang6es previstas na Lei n°
8.666/93.

Paragrafo Segundo - Sera aplicada multa de 1,5% (urn e meio por cento) sobre o valor da

contratagao, quando a Contratada:
a) Prestar informap6es inexatas ou criar obstaculos ao acesso a fiscalizagao da Prefeitura
Municipal de Pago do Lumiar/MA, no cumprimento de suas atividades;
b ) Desatender as determinag6es da fiscalizagao do Municipio de Papo do Lumiar/MA; e
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c) Cometer qualquer infragao as normas legais federais, estaduais e municipais,
respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos 6rgaos competentes em razao da infrapao
cometida.

a

Paragrafo Terceiro - Sera aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da
contratagao quando a Contratada:
a) Executar os servigos em desacordo com o projeto basico, normas e t6cnicas ou
especificap6es, independentemente da obrigagao de fazer as correg5es necessdrias, as
suas expensas;
b) Nao iniciar, ou recusar-se a executar a correcao de qualquer ato que, por imprudencia,
negligencia impericia dolo ou rna-fe, venha a causar danos a Contratante ou a terceiros,
independentemente da obrigacao da Contratada em reparar os dinos Causados;
c) Praticar por agao ou omissao, qualquer ate que, por impqude¥cia, negligencia,
impericia, dolo ou rna-fe, venha a causar danos a Contratante ou a terceiros,
independentemente da obrigagao da Contralada em reparar os danos< causados.
<X¥^

Paragrafo Quarto - A aplicapao da penalidade de advertencia sera efetuada nos seguintes
Casos:

a) Descumprimento das obrigag6es assumidas contratualmente ou nas licitag6es, desde

que acarretem pequeno prejufzo ao Municipio de Papo do Lumiar/MA,
independentemente da aplicapfro de multa moratoria ou de inexecugao contratual, e do
clever de ressarcir o prejuizo;

a

b) Execucao insatisfat6ria do objeto contratado, desde que a sua gravidade nao recomende
o enquadramento mos casos de suspeusao temporaria ou declaragao de inidoneidade;
c) Outras ocorrentias que possan acanetar pequenos transtomos ao desenvolvimento das
atividades do Municipio de Papo do Lumiar/MA, desde que nao sejam passiveis de
aplicapao das sang6es de suspensao temporaria e declaragao de inidoneidade.
Para grafo Quinto - A suspensao do direito de licitar e contratar com o Municipio de Papo
do Lumiar/MA pode ser aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos
culposos prejudicarem o procedimento licitat6rio ou a execugao do contrato, por fatos
graves, cabendo defesa pr6via, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da data do recebimento
da intimagao. A penalidade de suspensao temporaria do direito de licitar e contratar com
o Municipio de Pago do Lumiar/MA mos seguintes prazos e situag6es:
a) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:
a.I) Atraso no cumprimento das obrigag6es assumidas contratualmente e na licitagao que
tenha acarretado prejuizos significativos para o Municipio de Pago do Lumiar/MA;
a.2) Execugao insatisfat6ria do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicagao da
sangao de advert6ncia.
b) Por 01 (urn) ano quando a Contratada se recusar a assinar o contrato dentro do prazo
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estabelecido pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA.
c) Por 02 (dois) anos, quando a Contratada:
c.1 ) Nao concluir os servigos contratados;
c.2) Prestar os servigos em desacordo com as especificag6es ou com qualquer outra
irregularidade, contrariando o disposto no Edital de licitagao, nao efetuando sua
substituigao ou corregao no prazo determinado pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA;

c.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizos ao Municipio de
Papo do Lumiar/MA, ensejando a rescisao do contrato ou frustragao do processo
licitat6rio;

c.4) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

c.5) Demonstrar nao possuir idoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Pago
do Lumiar/MA, em virtude de atos ilfcitos praticados;
c.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio pr6prio ou de terceiros, quaisquer
informag6es de que seus empregados tenham conhecimento em razao da execugao deste
contrato, sem consentimento previo do Municipio de Pago do Lumiar/MA.

U

Paragrafo Sexto - A declaragao de inidoneidade sera proposta pelo agente responsavel

pelo acompanhamento da execugfo contratual ao Secrefario Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo ou ao Prefeito Municipal se constatada a rna-fe, agao maliciosa e
premeditada em prejuizo do Municipio, evidencia de atuagao com interesses escusos ou
reincidencia de faltas que acarietem prejufzos ao ente ptiblico Contratante ou aplicag6es
sucessivas de outras sang6es administrativas,
a) A declarapfro de inidoneidade implica proibigao de licitar ou contratar com a

Administragao Ptiblica, en'quanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate
que seja promovida a reabilita¢ao, perante o Secretario da Infraestrutura, ap6s ressarcidos
os prejuizos e decoind6 a:prazo de 02 (dois) anos.
b)Adealaiapao,deiriidoneidadeparalicitarecontratarcomtodaaAdministragaopdblica
sera aplicada a Cchtratrda nos casos em que:
b.I ) tenha soirido c6ndenapao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b.2) praticar atos ilfcitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b.3) demonstrar nao possuir idoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Paco
do Lumiar/MA, em virtude de atos ilicitos praticados;
b.4) reproduzir, divulgar ou utilizar em beneficio pr6prio ou de terceiros, quaisquer
informap6es de que seus empregados tenham tido conhecimento em razao de execucao

deste contrato, sem consentimento pr6vio do Municipio de Pago do Lumiar/MA, em caso
de reincidencia;
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b.5) apresentar ao Municipio de Pago do Lumiar/MA qualquer documento falso, ou
falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitagao, ou no curso da
relagao contratual;
b.6) praticar fato capitulado como crime pela Lei n° 8.666/93.
c) Independentemente das sang6es a que se referem os paragrafos primeiro, segundo e
terceiro, o licitante ou contratado esta sujeita ao pagamento de indenizapao por perdas e
danos, podendo ainda o Municfpio de Papo do Lumiar/MA propor que seja
responsabilizada:
c.I ) civilmente, nos termos do C6digo Civil;

a

c.2) perante os 6rgaos incumbidos de fiscalizagao das atividades Contratadas ou do
exercicio profissional a elas pertinentes;

c.3) criminalmente, na forma da legislagao pertinente.

Paragrafo S6timo -Nenhum pagarnento sera feito ao executor dos segivigos que tenha sido
multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

Paragrafo Oitavo - As sang6es serao aplicadas pelp Municipio Contratante, facultada a
defesa pr6via da interessada, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
com excegao da declaragao de inidoneidade, cujo prazo de defesa 6 de 10 (dez) dias da
abertura de vista, conforme § 39 do art. 87 daA Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Nono - As multas admiristrativas previstas neste instrumento, nao tern carater
compensat6rio e assim, o seu pagamentp rfeo eximira a Contratada de responsabilidade
por perdas e danos decorrentes das infrag6es cometidas.

a

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO
0 Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:
I -Administrativamente, mos seguintes casos:
a) Nao cumgivimento de clausulas contratuais, de especificag6es, dos detalhes executivos
ou de prazos;

b) Cumprimento irregular de clausulas contratuais, de especificag6es, dos detalhes
executivos ou de prazos;

c) Lentidao no seu cumprimento, levando ao Municipio de Pago do Lumiar/MA a
comprovar a impossibilidade da conclusao da obra, do servigo ou do fomecimento, nos
prazos estipulados;
d) Atraso injustificado no infcio das obras, servigos ou fomecimentos;

e) A paralisagao das obras, dos servigos ou do fomecimento, sem justa causa e pr6via
comunicagao ao Municipio de Papo do Lumiar/MA;
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I) A Subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associapao do licitante contratado a

outrem, cessao ou transferencia total ou parcial, bern como fusao, cisao ou incoxporagao
do licitante contratado, que nao 6 admitido pelo Municipio de Pago do Lumiar/MA;
g) Desatendimento as determinap6es regulares das autoridades designadas para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como a de seus superiores;
h) Cometimento reiterado de faltas na execugao do objeto contratado;
i) Decretapao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil em condig6es que, a juizo

da Prefeitura Municipal de Papo do Lumiar/MA, ponham em risco a perfeita execugao
das obras e servigos;

j) Dissolugao da sociedade Contratada;
k) Alterapao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura do liGitante contratado

que, a juizo da Secretaria da Infraestrutura, prejudique a execugao do Cdrifrato;
I) Raz6es de interesse do servigo pdblico de alta relevincia e amplo corihecimento,

u

justificadas e determinada pela Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA e exaradas
no processo administrativo referente ao Contrato;
in)Supressaodeobraseservigosqueacarretemmodificag6esdovaloririicialdoContrato
alem do limite imposto ao contratado;
n) Suspensao de sua execugao, bbr ordem escrita do Municipio de Pago do Lumiar/MA
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade ptiblica, grave

perturbagao da ordem intema ou guerraf ou ainda por repetidas suspens6es que totalizem
o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigat6rio de indenizap6es pelas
sucessivas e contratrfulmente imprevistas desmobilizap6es. E assegurado ao licitante
contratado, ness£§ caso§; `o direito de optar pela suspensao do cumprimento das
obrigag6es assuinidas; ate que ^seja norrmalizada a situagao;
o) Atraso superior{ti §0}{noventa} dias dos pagamentos devidos pelo Municipio de Papo
do Lurfuar/MA, em raza6 da execu¢ao do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo
em caso;de calanidad6 ptiblicaj grave perturbagao da ordem intema ou guerra, assegurado
ao licitante, contrata¢o;vx{^b direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas

obrigag6es, ate que seja normalizada a situagao;
p) Nao liberagao,< jelo Municipio de Papo do Lumiar/MA, de area ou local para execugao
dos servigos, nos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar

pela suspensao do cumprimento de suas obrigag6es, ate que seja normalizada a situagao;
q) Ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovado, que seja
impeditivo da execucao do Contrato.
r) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sang6es penais
cabfveis.

11 - Amigavelmente pelas partes.

Ill - Judicialmente.
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Paragrafo Primeiro - A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de
autorizapao escrita e fundanentada da autoridade competente.
Paragrafo Segundo - No caso de rescisao administrativa embasada em raz5es de interesse
do servigo phblico, prevista nas letras "1", "in", "n", "o", "p" e "q", do inciso I sem que

haja culpa do licitante contratado, este sera ressarcido dos prejuizos que houver sofrido,
regularmente comprovado, tendo ainda direito a:
I - Devolugfo da garantia prestada;
11 - Pagamento devido pela execugao do Contrato ate a data da rescisao;
Ill -Pagamento do custo de desmobilizagao.

a

^

Paragrafo Terceiro -A rescisao administrativa elencada nas alineas3!'a',I; "b", "c", "d", "e",

podera acarretar as seguintes consequencias, aplichveis segundo a ocorr6ncia que a
justificar, sem prejuizos das sang6es previstas:
I - assungao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato pr6prio do Municipio de Pago do Lumiar/MA;
11 - ocupacao e utilizagao, mos termos da legislagao vigente, do local, instalapao,
equipamentos, material e pessoal empregados na execugao do Contrato, necessdrio a sua
continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliapao na
forma do inciso V do art. 58, da Lei n° 8.666/93 e suas alterag5es;
Ill - execugao de garantia contratual, para ressarcimehto o Municipio de Pago do
Lumiar/MA dos valores das multas e indenizap6es a ela devida;
IV -retengao dos cr6ditos decorrentes do Contrato ate o limite dos prejuizos causados ao
Municipio de Pngo do Lumiar/MA.
Paragrafo Quarto - A aplicacao das medidas previstas nos incisos I e 11 do paragrafo

anterior fica a crit6rio da Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA, que podera dar
continuidade as obras e serviSos por execugao direta ou indireta.
Paragrafo duinto - 0 presente Contrato podera ser rescindido, ainda, pelo Municfpio de
Pago do Lumiar/MA, se a Contratada transferir a terceiros, no todo ou em parte, a
execugao das obras e servigos contratados.
Paragrafo Sexto- Nao poderao ser invocados como motivo de forga maior ou caso
fortuito, senao aquele previsto no Art. 393 do C6digo Civil Brasileiro.
Paragrafo S6timo - A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com
as consequ6ncias contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
Paragrafo Oitavo - Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos
autos do processo, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - D0 RECEBIMENT0 DOS SERVICOS
Concluidos os servigos, ap6s comunicapao formal por escrito do adimplemento total da
conclusao pelo contratado, a Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar/MA procedera ao
recebimento provis6rio do objeto, pela Fiscalizacao, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da comunicapao escrita ao contratado.

Paragrafo Primeiro - 0 Municipio de Papo do Lumiar/MA recebera os servicos em carater
definitivo em prazo nao superior a 90 (noventa) dias do recebimento provis6rio. Durante
o periodo compreendido entre o recebimento provis6rio e o recebimento definitivo, ficara
a Contratada obrigada a efetuar reparos que, ajuizo da Contfalthte se fizerem necessalios
quanto a qualidade e seguranga do objeto.

Paragrafo Segundo - Encerrado o prazo fixade no paragrafo anterior, o objeto sera
recebido definitivamente por uma comissao designada para tal fin, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequagao do objeto aos
termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei rf 8.666/93 e suas alterag6es,

u

sem prejuizo das sang6es civis.

CLAUSULA VIGESIMA TERCRIRA - DOS CASOS 0MISSOS
Os casos omissos e os qup:;se tomarem controvertido§ serao decididos pela Lei n°

8.666/93, garantido fr Contritada ^o contraditorio e anpla defesa de seus interesses.

cLAusuLA vlGrislriA QUARTA . DA EFlcAclA
A validade deste instfumento decorrera de sua assinatura, tomando-se eficaz a partir da
publifapyap, em extrato;\ ha Impredsa Oficial, que sera providenciada pela Prefeitura
Municipal dE Papo dti Lumiar/MA nos termos do paragrafo ti nico do art. 61 da Lei de
Licitag6es a Condatos Administrativos.

CLAUSULA viGESIMA QUINTA - DA CISAO, INCORPORACAO 0U FUSA0
Em havendo a cisao,^ incoaporapao ou fusao da Contratada, a aceitagao de qualquer uma
destas operap6es ficara condicionada a analise por esta Administragao Pdblica
Contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de
insucesso na execugao do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogagao contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - D0 FORO
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Fica eleito o foro da Cidade de Pago do Lumiar/MA, com renincia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dtividas ou litigios oriundos
da execugao deste ajuste.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, 6 lavrado
o presente Instrumento em 03 (tres) vias de igual teor, que, depois de lido e achado
conforme, 6 assinado pelos representantes legais da parte Contratante e Contratada e pelas
testemunhas abaixo nomeadas.

Paco do Lumiar, MA, _ de

a

MARcos ANTONlo slLVA FERREIRA

PANORAMA EnmREENDIMENToS E
SERvi€OS EIRELI

Secretario Municipal de Educacao
SI.(a) Representante Legal

Testemunhas:
Nome:

Nome:

A
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