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PREFEIÍURA MUNICIPAL DE ALÍO ALEGRE DO PIt{DARÉ . A

av. João xxlll. s/N -(leílro
CNPJ: 01.612.812/0001-21

CONTRATO N' 276/202í - PMAAP
PROCESSO No 297/2021

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAçÃO
DE SERVIÇOS FIRMÂOO ENÍRE O
MUNICiPIO DE ALTO ALEGRE DO
PINDARÉ, ATRAVÉS DA PREFEITURA
MUNICIPAL E A EMPRESA
MEÍROPOLITAN CONSTRUCOES E

LOCACOES EIRELI - ÉPP, CNPJ n'
20.727.í 93/0001-94, NOS TERiIOS
ABAIXO.

O ÍIiUNIC|PIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, ATTAVéS dA PREFEITURA

MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- PMAAP/MA, SçdiAdA NA AV JOãO

Xxlll. S/N - Centro, Alto Alegre do Pindâre/lrA, CNPJ N' 01 .612'832|OOO1'21 
'

doravante designada CONTRATANTE, neste ato representado respectivamente pelo

Prefeito Municipal Sr. FRANCISCO DANÍAS RlBElRo FILHO, brasileiÍo, casado'
portador da Cédula de ldentidade RG no 2011392-7 ' e inscrito no CPF sob o no
'125761.313-87. residente e domiciliado na Rua J P Almeida, no 351, Bairro - Rural

cEP n'65.398-000, nesta Cidade, e por outro lado a Empresa METROPOLITAN

CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o no

20.727 lg3lOOO1-94, estabelecida Rua Sessenta e Seis, no 05, Sala no 11, Bairro -
Vinhais, São Luis/iilA, CEP no 65.074-520, Telefone: (98) 98493-7738, ê-meil:

metrooolitanlocacoes@qmarl.com, repre§entada por seu Sócio Administrador, o Sr

ÚõÀS SAMIR COSTA MOTÁ' brasileiro, portâdor da cédula de identidade RG n'

039180892010-9 SSP/MA e do CPF n" 057.7507'13-36, doravante denominada

simplesmente CONÍRATADA, submetendo-se as paÍtes às disposiçóes constentes

nos termos da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Dirêtrizes

Orçamentárias vigente, âplicando-se também os procedimentos determinados pela Lei

Complementar 1::312006 e na Ler no 1078, de 1990 - Código de Defêsa do

Consumidor, resolvem celebrar o presente Contrato para execução de determinâda

átra, tenoo' em vista o resultado da licitação procedida na modalidade- RDc n'
006/â021 - CPUPiíAAP, oriunda do Processo Administrativo no 297'202í - sec'
Municipal de Obras e lJrbanismo, Adjudicação datada de 1811112021' mediente as

Cláusulas e condições seguintes:

1. CúUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.'1. O obieto do presente instrumento é a Contrataçáo de Empresa Espêcializada

;;;" aü;-"çá àà eroleto ri-"i;-É;;",;i; e eieé'çao o; l:l'::l
iécnicos de Êngenharia'para implantâção de pavimentação- asÍáltica..n-S
Pàvoados Arapaiá e Auziàndia no Municipio de Alto Alegre-do Pindaré/ÍyA
que será presiaio nas condições estabelecidas no Projeto Básico e .deÍfis \
documentos técnicos que se encontram anexos ao lnstrumento Convocatórió/do

certame que deu oÍigem a este instrumento contratual
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Processo

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.í. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, isto é,
06 (seis) meses, com início a partir da assanatura do contrato

2.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro,
para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n'
39. de 13h212011

2.3. Cumpre frisar que a execuçâo dos serviços previsto na meta no 02 do Projeto
Básico só será iniciada a partir da aprovação do Projeto Executivo previsto na meta
nÔ 01, e terá duraçáo de 06 (seis) mes6s, cujas etapas observarão o cronograma
fixado no Projeto Básico.

2.4. A prorrogaçáo dos prazos de execução ê vigência do contrato será precedida
dâ correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de
justiÍlcativa e autorizaçáo da autoÍidade competente para a celebração do ajuste,
devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLÁUSULA TÉRCEIRA _ Dó VALOR Do coNTRÀTO

PRÉFEITURA MUNICIPÀL DE ÂLTO ALEGRE DO PINDARÉ. MA
Âv-.1ôão XXlll. S/N - Centro

CNPJ: 01.ó12.8.12/0001-21

í.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao lnstrumênto Convocâtório do Edital em
epigrafe e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição

3.'1. O valor total da contratação e de R$ 1.985.500,00 (um milhão, novecentos e
oitenta e cinco mile quinhentos reais).

3.2, No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execuçáo do objeto, inclusive tribuios e/ou impostos, êncargos

taxas de licenciamento, administraÇã0, írete, seguro e outros necessá
cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devi
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efettvamente pres

4. CLÁUSULA OUARTA _ DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA

4.í. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotaÉo
orçamentária, na classaflcação abaixol

0211N SECREÍARIA DE OBRAS E URBANISMO
26 782 0260 2072 0O0O CONSERV,4ÇÁO DE ESrRÁDÁS v/CiruÁls
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ. MA
Av. João \XIll, s/N - Ceitro
C\PJ: 01.612.8J2/0001-2t

3.3.9039.OOOUrROS SERy/ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID\C

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGÀMENTO

5.í. O pagamento será eíetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento das
atividades executadas e dos materiais empregados, através de ordem bancáÍia
para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores náo ultrapassem o
limite de que trata o inciso ll do aí1 24 da Lei 8.666, de 1993, deveráo ser
eÍetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação
da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5", § 3", da Lei n'8.666, de 1993.
5.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco)
dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação
a que aquela se referir.
5.4.4 Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratâda de acordo com os

seguintes procedimentos:
5,4.1. Ao final de cada etapa da execução contratuâl, conforme previsto no

Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição píévia

das atividades executadas no período, através de planilha e memória de
cálculo detalhada.
5.4,2. üna etapa será considerada efetivamente concluida quando as
atividades previstas para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro'
estiverem executadas em sua totalidade.
5.4.3. Juntamente com a primeira mediçáo a Contratada deverá
apÍesentaÍ comprovação de matricula da obra junto à Previdência Social -
cEl.

5.5, A Contratante tetá o pzzo de 15 (quinzê) dias úteis, contados a partir da data
da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conÍormidade
dâs atividades executadas, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos

e subprodutos florestais de comprovada procedência legal.
5,6. A aprovação da mediÇão prévia apresentada pela Contratada náo a exime de
qualquer das responsabilidades contraluais, nem implica aceitação definitiva das/

atividades executadas.
5.7. Após a aprovação, a Contratada êmitirá Nota Fiscal/Fatura
medição deÍinitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição
de memória de cálculo detalhada.
5.8. O pagamento somente será efetuado após o "atesto",

competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada,

dos demais documentos exigidos neste instÍumento contratual.
5.9. O "atesto' da Nota Fiscal/Fatura Íica condicionado à veriflcação da

coníormidade da Nota FiscauFatura apresentada pela Contratada com as

atividades efetivâmente executadas, bêm como às seguintes comprovaçôes' que

deveráo obrigatoriamente acompanhá-la: 
t_ /1 ,llrlll

Pá!""' 1d' Í' lll; 
''11'
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Processo n1

PREFETTURA MUNtctpAL oE aLTo aLEGRE Do ptNDARÉ - MA
1r..,oào \\llt. S/\ _ ( e.lrô

CNP.I: 01.612.832/0001-21

5.9.í. Do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do
Tempo de ServiÇo e Previdência Social) e da regularidade trabalhista,
correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto
aos empregados diretamente vinculâdos à execuÇão contratual, quando
não for possÍvel a verificação da regularidade dos mêsmos no Sistema de
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura irunicipal de Alto Alegre do
Pindaré, SICAF ou outro equivalenle (guia de recolhimento de
comprovação do INSS e FGTS a paÍtir de 30 dias de execução da obra);
5,9.2. Da regularidade fiscâ1, constatada âtravés de consulta ,,on-line, 

ao
SICAF ou outro equivalente, ou na impossibjlidade de acesso ao reÍerido
Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no artigo 29 da Lej n.8.666, de 1993.

5.'10. O pagamento somente seÍá autorizado depois de efetuado o ,atesto,, pelo
servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura âpresentada em relação às atividades efetivamente prestadas
e âos materiais empregados.
5.íí. Havendo erro na apresentaçáo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda. circunstância que impeça a liquidâção da
despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorreÁte de
penalidade imposta ou inadimptência, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medtdas saneadoras. Nesta hipótese, o ptazo para
pagamento iniciar-sê-á após a comprovação da regularizaçâo da situaçâo, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.
5.í2. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional â
irregularidade verificada, sem prejuízo das sançóes càbíveis, caso se constete
que a ContÍatada:

5.í2.í. não produziu os resultados acordados;
5.í2.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou
com a qualidade mínima exigida;
5.'12,3, deixou de utilizar os mâteriais e
execução do serviço, ou utilizou-os com

recursos humanos exigidos pâra a
qualidade ou quantidade inÍerior à

demandada.
5.13. Será consideradâ data do pagamento
ordem bancária para pagamento.

o dia em que constar como emitidã a

5.í4. Antes de cada pagamento a contratada. poderá será realizada cÀult
Sistema de Cadastro de Fornecedorês de Alto Ategre do pindare (ou cà\

:!:ll3l"!t" ou certidôes. online) para ve.ificar a manutenção das càn{rÇo
habilitaÇão exigidas no edital.
5.í5. Constatando-se, lunto ao Sastema de Cadastro de Fornecedores, a\rty'açáo
de irregularidade da contratada, sêíá provrdenciada sua advertência, poíYscrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situâção ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critérao da contratante.
5.í6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratantê deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quânto à

ao
sko

ConlÍato no 27612021,PMAAP
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PREFEITURA MUNICIPAL OE ALTO ALEGRE DO PINDÂRÉ. MA
Âv. Joío \\lII. S/À_ - C€nlro
( \P.r: 01.612.EJ2/ü|Ol-21

existência de pagamento a ser eÍetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento dê seus créditos.
5,'17. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à Çontratada a ampla defesa.
5.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada náo
regularize sua situação Junto ao Srstema de Cadastro de Fomecedores de Alto
Alegre do Pindaré ou cadastro equivalente - isto é, deve-se manter as condições
de habilitaçáo do Edital, especialmente a regularidade fiscal.
5.'19. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro
interêsse públaco de alta relevância, devidamente justiÍicado, em qualquer caso,
pela máxima autoridade da contratante, náo será rescindido o contrato em
execução com a contÍatada inadimplente no Sistema de Cadastro de
FornecedoÍes de Alto Alegre do Prndaré.
5.20. Quando do pagamento, será eÍetuada a retençâo tributária prevista na
legislação aplicável, em especial a prevista no aÍtigo 31 da Lei n.8.212, de 1993.

5.20.'l.A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional nâo
sofrerá a retençáo tributária quanto aos impostos e contribuições
abrangidos por aquele rêgime. No enlanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentagáo de comprovação, por meio de documento
oÍicial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na Lei
Complementar n. 123, de 2006.
5.20.2. Quanto ao lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN),
será observado o disposto na Lei Complementar no 116, de 2003, e
legislação municipal aplicável.

5.2í. Nos casos de êvêntuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto. Íca convencionado que\tafa de
compensação financeira devida pela
efetivo adimplemento da parcela, é
fóÍmulal
EM = lx N xVP, sendo:
ÉM = Encargos moratóriosl

Contratante entre a data do vencim eo
calculada mediante a aplicação da

N = Número de dias entre a data prêvistâ para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP.= Valor da parcela a ser paga.
I = lndice de compensaçâo financeira = 0,000'l&38, assim apurado:

| = (rx) l=(6/100)/365 l= 0.00016438
TX = Percentual da taxa anual = 670.

FrscALlzAçÃo DA EXECUçÃO6. CLAUSULA SEXTA _ CONTROLE Ê

6.'1. O acompanhamento e a fiscalizaçáo da execuçâo do contrato consistem na
veriÍicação da conformidade da prestaçáo dos serviços, dos materiais, técnicas e

ConlÍâlo n' 27612021 -PMAAP 'lt,rM
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PREFEIÍURA MUNICIPÂL DE ALTO ÂLEGRE DO PINDARÉ . MA
,\t. João \\lll. S/N - CeÍlro
( NPJ: 01.612.832/0001-2I

equipamentos empregados, de Íorma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente dêsignâdos, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei no 8.666, de 1993.
6.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o
acompanhamênto e controle da execução dos serviços e do contrato.
6.3. A verificação da adequação da prestação contratada deverá seÍ realizada
com base nos critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos
anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato.
6.4.4 fiscalizaçáo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na êxecução do seryiço, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação
contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteração dos valores contratuais previstos no § 10 do artigo 65 da Lei n'8.666, de

1993.
6.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução
dos serviços deverá ser veriÍicada iuntamente com o documento da Contratada
que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido
nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a

que se vincula este contrato, inÍormando as respectivas quantidades e
especiíicaçôes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

6.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências
veriÍicadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das

cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 10 e 2o do art 67 da Lei no

8.666. de '1993.

6.7. O descumprimento total ou parcial das obragaçóes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e

trabalhistas, ensejará a aplicâção de sançÕes administrativas, previstas neste

Termo de Contrato e na legislaÇâo vigente, podendo culminar em rescisão

contratual, confoÍme disposto nos ârtigos 77 e 87 da Lei n'8.666, de'1993
6.8. A fiscalizaÇão da execuÇão abrange, ainda, outras rotinas determinadas em

normatizaÉo esPecífica.
6,9.A Íiscalização de que trata esta cláusula não exclui uza

uerresponsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por\
irregularidade, ainda que resultante de imperíeiçôes técnicas, vícios red

ou emprego de material inâdequado ou de qualidade inferior e, na

desta, não implica em corresponsâbilidade da contratante ou de seus
prepostos, de conformidadê com o art. 70 da Lei n'8 666' de '1993.

S,

ntes

7. CLÁUSULA SÉÍMA _ OBRIGAçÔES DA CONTRAÍANTE

7.í. Exigir o cumprimento de todas as obrigaÇôes assumidas pela Contratada, de

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7,2. Exetcü o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou

comissáo especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas

detectadas. indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados

ContÍãto no 27612021-PMAAP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÂLTO ALEGRE DO PINDARÉ. MA
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eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos â autoridade
competente para as providências cabíveis;
7.3. NotiÍicar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeiÉes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, Íixando
ptazo pata a sua correÉo, certificando-se dê que as soluçóes por ela propostas
sejam as mais adequadas;
l.4.Pagar à Contratada o valor resultante da prestação contratual, conforme
cronograma Íisico-f inanceiro;
7.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
Contratada;
7.6. Fornecer por escrito as informaçôes necessárias para o desenvolvimento dos
serviços objeto do contrato;
7.7. Realizat avaliações periódicas da qualidade dos serviÇos, após seu
recebimento,
7.8. Cientiflcar o órgão de representação judiciat da procuradoria Gerat do
lvlunicipio de Alto Alêgrê do Pindaré - lrA para adoÇâo das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
7.9. Arquivamento, êntrê outros documentos, de projetos, ,as built",
especmcaçôes técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e
adatamentos, relatórios de inspeçôes técnicas após o recebimento do serviço e
notif icações expedidas;
7.í0. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como
condição indispensável pâra o recebimento definitivo de objeto, glaldg_elljê§g:

7.í0.í. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução,
7.í0.2. comprovâçâo das ligações definitivas de energia, água, telefone e
gás;
7.'í0.3. a repaÍaçáo dos vÍcios verificados dentro do prazo de garantia do
serviço, tendo em vista o direjto assegurado à Contratante no art.69 da Lei
no 8.666/93 e no art. 12 da Lei nô 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumador).

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a al
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas con
fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensl
qualidade e quantidade compatíveis com as especiÍicaçôes contidas nos proj
e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório q q
vincula este contrato, bem como nâ sua proposta;
8.2, Reparar, conigir, remover ou substituir, às suas expensas, no tot
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços eíetuados em
verificarem vicios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
mateÍiais empregados;
8.3. l\ranter os empregados nos horários predetermrnados pelâ Contratântei
8.4. Responsabilizar-se pêlos vícios e dânos decorrentes da execução do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27 , do Código de Defesa do Consumidor (Lei

que se
ou dos
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PREFÊITURA MUNICIPAL DE ÂLTO ALEGRE DO PINOARÉ , MA
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no 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;
8.5. Utilizar empregados habilitâdos e com conhecimentos básicos dos serviços a
Serem executados, em conformidade com aS normas e deteaminaçÕes em vigor;
8,6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio dê crachá,
além de provê-los com os Equapamentos de ProteÇão lndividual - EPI;
8.7. Apresêntar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos
empregados que adentrarão no órgão para a execuÇão das atividades
contÍatadas:
8.8. Responsabilizar-se por todas as obrigaçôes trabalhistas, sooats,
previdenciáriâs, tributárias e as demais previstas na legislação espêcíÍica, cura
inadimplência não transfêre responsabilidadê à Contratante;
8.9. Atender às solicitaçôes da Contratante quanto à substituição dos empregados
alocados, no $azo Íi\ado pela fiscalizaÇão do contrato, nos casos em que Íicar
constatado descumprimento das obrigações relativas à execuçáo do servtço,
conforme descrito neste instrumento contratual;
8.í0. lnstruir seus êmpregados quanto à necessidade de acatar as Normas
lnternas da Contratante:
8.íl.lnstruir seus empregados a respêito das atividades a sêrem
desempenhadas. alertando-os a nâo executarem atividades não abrangidas pelo
contrato, devendo a Contratada rêlatar à Contratante toda e qualquer ocorrêncta
neste sentido, â Íim de êvitar desvio de função;
8.í2. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da execução do empreendimento, inclusive a alteraÇão de supervisores da obra,
8.í3. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendjz para os mâiores de quatorze anos; nem permitií a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insâlubre;
8.14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condiçôes de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
8.í5. GuardaÍ sigilo sobre todas as informações obtidas em
cumprimento do contrato,
8.16. lvlanter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de
de serviço para representá-la na êxecuÇão do contÍato com câpacidade'
tomar dêcrsóes compatíveis com os compromissos assumidos;
8.í7. Cumprir, além dos postulados lega,s vigentes de ámbito federal,
municipal, as normas de segurança da Contratante;
8.í8. lnstruir os seus empregados, quanto à prevençâo de incêndios nas árêas da
Contratantei
8.í9. Prestar os serviÇos dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendagóes aceitas
pela boa técnica, normas e legislaçãol

ncta
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8.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no ptazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorÍência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
8.2í. Prestar todo esclarecimento ou informaçáo solicitada pela Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
8.22. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não
estêja sendo exêcutada de acordo com a boa tecnica ou que ponha em risco a
segurança de pessoas ou bens de tercerros.
8.23. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos
respectivos órgãos, se necessário Íor, a fim dê que náo venham a ser daniÍicadâs
as redes hidrossanilárias elétírcas e de comunicaçào.
8,24. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, Íenamentas, e
tudo o que Íor necessário à execução dos serviços, durânte â vigência do
contrato.
8.25. Providenciar iunto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotaçôes e Registros de
Rêsponsabilidade Técnica refêrentes ao objeto do contrato e especialidades
pe(jnentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.6.496177 e 1237812010):
8.26. Obter junto ao lrlunicípio, conforme o caso, as licenças necessárias e
demais documentos e autorizaÇôes exigiveis, na forma da legislação aplicável;
8.27. Cedet os direitos pâtrimoniais relalivos ao projeto ou serviço técnrco
especialazado, para que a Administragão possa utilizá-lo de acordo com o previsto
neste Projeto Básico e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n" 8.666, de
1993i
8.28. Assegurar à CONTMTANTE:

8,28.í. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre âs eventuais adequaçóes e atualizações que vierem a ser
realizadas, logo após o recebimento de cada parcêla, de forma
permanente, permitindo à Contíatante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos Sem limitaçóes;
8,28.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas e
técnicas, da documentaÇão produzida e congêneres, e de todos as
produtos gêrados na execuçáo do contrato, inclusive aqueles p
por terceiros subcontratados, Íicando proibida a sua utilizaçáo
exista autorização expressa da Contratante, sob pena de m
prejuízo das sançôes crvrs e penais cabivêis.

8.29. Promover a organização técnica e administrativa das atividades, d odo a
conduzi-las eficaz e eficiêntemente, de acordo com os docum

idos
que

S

e
especificaçôes que integram ou fundamentam o Projeto Básico e estê Contrato,
no prazo determinado.
8.30. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação
pertinente, cumprindo as determinaçôes dos Poderes Públicos, mantendo sempre
limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, hrgrene e
disciplina.
8.3'1. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e apÍovaçâo,
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do rrl

memona, descflttvo
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8.32. Elaborar o Diário dê Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsável, as informaçóês sobre o andamento do empreendimento, tais como,
número de funcionários, de equipamentos, condiçôes de trabalho, condições
meteoÍológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situaçáo das atividadês
em relaçáo ao cronograma prêvisto.
8.33. Refazer, às suas expensas, os trabalhos êxecutados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Básico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vícios, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissáo do Termo de Recebimento
Deíinitivo.
8.34. Observar as diÍetrizes, critérios e procedimentos paÍa a gestâo dos residuos
da construção civil estabelecidos na Resolução no 307, de 05/07/2002, com as

altêraÇôes da Resolução n. 44812012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conformê artigo 4", §§ 2" e 3", da ln§trução Normativa SLTUMPoG n"

1, de 19/01/2010. nos segurnles lermos:
8.34.í. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá
obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de

Gerenciamento de ResÍduos da Construçáo Civil, ou do Proleto de

Gerenciamento de Residuos da Construção Civil apresentado ao órgão

competente, conforme o caso;
8.34.2. Nos termos dos artigos 3" e 10' da Resolução CONAMA n' 307' de

O5lO7t2OO2, â CONTMTADA deverá providenciar a destinação
ambientalmente adequada dos residuos da construção civil originários da

contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes pÍocedimentos:

8.34.2.í, resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como

agregâdos): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma dê

aóreóados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de

reservação de material para usos futuros,
8.34.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinaçóes):
deverão ser reutilizados, reciclâdos ou encaminhados a áreas de

armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a

sua utilização ou reciclagem futura;
8.34.2.3. residuos Classe C (para os quais náo Íoram desl

tecnologias ou aplicaÇóes economicamente viáveis que per

sua reciclagem/recuperaçáo)l deverão ser a

transportados e destinados em conformidade com
técnicas específicas,
8.34.2.4. residuos Classe
à Obrâs e Urbanismo)l
reutilizados e destinados

D (perigosos, contaminados ou preiudiciais

deverão sêr armazenados, transportados,
em conformidade com as normas técnicas

específicas.
8.34,3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os residuos

originários da contratação em aterros de residuos sólidos urbanos, áreas

de-'bota fora". encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por

Lei, bem como em áÍeas não licenciadas;

ConlÍáto n" 27612021-PMAÀP
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8.35. Observar as seguintes diretrizês de caráter ambiêntal:
8.35.1. Qualquer jnstalaÇão, equipamento ou processo, situado êm local
fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou

fugitiva, utilizado na execuçáo contratual, deverá respeitar os limitês
máximos de emissão de poluentes admitidos na Resoluçáo CONAMA n'
382, de 2611212006, e legislaçáo correlata, de acordo com o poluente e o
tipo de fonte;
8.35.2. Na execução contratual, conÍorme o caso, a emissão de ruídos não

poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-

i0.15'1 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto de

comunidade, da Associaçáo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou

aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto

acústico, da Associaçâo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos

termos da Resoluçâo CONAMA n' 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

8.35.3. Nos termos do artjgo 4', § 3', da lnstrução Normatava SLTI/MPOG

n" 1. de 19i01i2010, deverão ser utilizados, na execução contratual,

agregados reciclados, sempre que existir a ofeía de tais materiais,

cãp"iidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados

naturais, inserindo-se na planilha de íormação de preços os custos

correspondentes;
8.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuçáo dos serviços, por

uso indevido de pâtentes registradas em nome de terceiros. por danos resultantês

de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação,

defeitos ou incorreçôes dos sêrviços ou dos bens da Contratante, de seus

funcionários ou de têrceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra

8.37, Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados

pela Íiscalizaçáo e sob suas custas- os testes, ensaio§, exames e provas

necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a

serem aplicados nos trabalhos, conforme procêdimento previsto no Projeto Básico

e demais documentos anexo§;
8.38. Providenciar, conforme o caso, as ligaçôes deÍinitivas das\ilidaÉs
;;;;;"t";;p.l"i" (ásua, essoto, ga",' 

"Ãàrgiããiáti"", 
telefone, etc ) o\ fmo

atuar junto àos órgão! Íederais, estaduars e munrcipais e concessioúrlí! de

ierviçós púotrcos p;ra a obtencão de licenças e regulanzação dos íerv/
ativid;de; concluidas (ex. Habite-se. Licenca Arrbiental de OperaÇão egl
8.39. Quando não for possivel a verificação dâ regularidade no SisYema de

óãã".tro o" Fornecedores - SlcAF, a empresa contratada culos empregados

viÀcutaoos ao serviÇo sejam regidos pela CLT deverá entregar ao sêtor

resoonsável oela fiscalizaÇão do conkato os seguintes documentos 1) prova dê

regulandade ;elatrva à Seguridade Socral: 2) certrdáo conjunta íelativa aos.tributÔs

íeãerais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a rêgularidede

peiante as Fazendas Estadual, Drstrital e l,unicipal do domicilio ou se-de do

ãonir"trOo, confoÍme exrgrdo no rnskumento convocatório; 4) Certidão de

n"Julurioro" do FGTS - õRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -
CNDT

Folhas n

8.r bl,c
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8.40. Seráo de exclusiva responsabilidade da
erros/equívocos no dimensionamento da proposta

contratada eventuais

8.ilí. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual,
após a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial,
dêvidamente regastrada em Ata, para dar início à erecuçâo do serviço, com o
esclarecimênto dâs obrigações contratuais, em que estêjam presêntes os técnrcos
responsáveis pela elaboraçâo do Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da área
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os
serviÇos contratados.
8.42. Deve manter as condiÇôes de Habilitação, em especial o art. 55 da Lei
8.666/93.

9. cúUSULA NoNA - DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e
obrigaçóes estabelecidas no Projeto Báslco e na proposta da contratada.

10. CLÁUSULA DÉCIMA _ DAS SANçÓES ADIIllINISTRATIVAS

í0,í.Comete infração administrativa nos termos da Lei n" 8.666, de 1993 a
Contratada que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações
assumidas em decorrência da contrataçáo; ensejar o retardâmento da execução
do objeto; fraudar na êxecução do contrato, comportar-se de modo inidôneo;
cometer Íraude fiscal; ou não mantiver a proposta;
í0.2. A Contratada que cometer qualque. das infraçôes acima discriminadas Íicará
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal às seguintes sanções:

í0.2.'1. advertência por Íaltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem preluízos significativos para a Contratânte;
10.2.2. multa moratória de ate 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de
(trinta) dias,

10,2,2.'l- em se tratando de inobservância do prazo
apresentação da garantia (seja para reforço ou por
prorrogagão), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete

la

cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o
2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 2
cinco) dias aútotizaíá a Administraçáo contratante a promover a

rescisão do contrato;
10.2.2.2. as penalidades de multa decorrentês de fatos diveÍsos
serão consideradas indêpêndentes entre si.

10,2.3. multa compensatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total

do contrato, no caso de inexecução total do obieto;
í0.2.3.1. em caso de inêxecução parcial, a multa compensatória, no

mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma
proporcronal à obrigação inadimplida;

de
por

cento) por dia de

cô.t.âto no 27612021-PMAAP
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í0.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão,
entidade ou unidâde administrativa peta qual a Adminisúação pública
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
í0.2.5. declaração de intdoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquânto perduÍarem os motivos determinantes da
punição ou âté que sêja promovida a reabilitaÉo peÍante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que seÍá concedida sempre que a
Conúatada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados e após
decorÍido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior;

í0.3.A aplicação de multa não impede que a Administraçâo rescinda
unilateralmente o Contrâto e aplique as outras sanções cabíveis.
10.4.4 recusa injustificada da Adjudicatária em assinâr o Contrato, após
devidamente convocada, dêntro do prâzo eslâbelecido pelâ Administraçâo,
equivale â inexecuçáo total do contrato, sujeitando-a às penalidades actma
estabelêcidâs
10.5. A aplicação de qualquer penatidade não exctui a apticação da multa.
í0.6. Também fica sujeita às penatidades do art. 87, lll e tV da Lei no 8.666. de
1993, a Contratadâ que:

í0.6.'í. tenha sofrido condenâção definitivâ por praticar, por melo dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quâisquer tributos;
í0.6.2. tenha praticado atos ilícitos visando ê Írustrar os objetivos da
licitação;
í0.6.3. demonstre náo possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilicitos praticados

10.7.4 aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurârá o contraditório e a ampla defesa
observando-se o procedimento previsto na Lei no 8.666, de 1993. e
subsídiariamente na Lei no 9.784. de 1999
'10.8.4 autoridade competente, na aplicação
consideração a gravidade da conduta do infrator, o
bem como o dano causado à Administração,
proporcionalidade.

das sançôes, levará em
caráter educativo da ppna,
observado o princípid da

í0.9, As multas devidas e/ou prejujzos causados á Contíatânte serão de\lzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uniào ou deduzidÀJa
garantia ou âinoa quando íoÍ o caso. seíão inscítos na Dívida Ativa dê úiiáo e
cobrados judicialmente

í0.9.í. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no
prazo máximo dê 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicação enviada pela autoridade competente.

í0.10, As penalidades serão obrigatoriamente registrâdâs no SICAF.
10.íí.As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativêmente, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis

Conlraio no 27612021,PÀI AP

*,



Processo nl
R u blicà.

PREFEITURÂ MUNICIPÀL DE ALTO ÂLEGRE DO PINDARÉ, MA
Á!. Joto XXIIt. S/\ - Cenúo

CNPJ: 01.612.E32/0001-21

íí.CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do REGIME DE ExEcUçÃo E DAS
ALTERAçÔES

'l'1.í. Eventuais alteraçôes contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei
no 8.666, de í993.
11.2. O contrato será realizado por execuçáo indireta, sob o regime de empreitada
por preço global.
1'1.3. O seviço adicionado ao contrato ou que sofra atteração em seu quantitativo
ou preço deverá aprcsentar preço unitário inÍerior ao preço de reíetência da
Administraçáo Pública divulgado pot ocasjâo da lícitaçáo, mantida a
proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de rcÍeréncÊ,
ressalvada a exceção prevista no subitem anterior e respeitados os limites do
previstos no § 1o do aft. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

í2. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS VEDAÇÔES

í2.í. E vedado à CONTMTADA:
12.í.í. Caucionar ou utilizar este Íermo de Contrato parâ qualquer
operação financeira.
í2.í.2. lnterromper a execução dos serviços/atjvidâdes sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTMTANÍE, salvo nos casosirevistos
em lei.

I3. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

í3.í. disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista
Básico, anexo do lnstrumento Convocatório.

14. CLÁUSULA DECIMA QUARTA - RESCISÃO

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas
prevrstas no art. 78 da Lei no 8.666, de 1993, com as consequências indi
art.80_da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no
de ReÍerência, anexo do Edital
14.2. Os casos de rescisão cont.atual serão formalmente
assegurando-se â CONTRATADA o direito à prévia e ampta defesa.14.3. A CONTMTADA reconhece os direitos da CONTMTANTE em
de rescisão administrativa prevista no art.77 da Lei no 8.666. de ,l993
14.4 O termo de rescjsão, sempre que possÍvel, deverá indicar:

no Pro]eto

ados,

caso

-14.4.1. Balanço dos êventos contratuais já cumpÍidos ou parcialmente
cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizadoi
14.4.2. Relação dos pagamentosjá efetuados e ainda devidos:
14 4.3. lndenizações e muttas.

14.5. No caso de obras, o não pagamento dos salários e demais verbas
trabalhistas, bêm como pelo não recolhimento das contribuições sociats,
previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),

Conlralo no 27612021-PMÁAP
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em relaÇão aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execução do contrato será causa de rescisão por ato unilateral e escrito da
contratânte.

cúUSULA DÉcIiilA QUINTA - DoS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos seráo decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei no 8.666, de 1993 e demais normas federais
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposiçôes contidas na Lei n'8.078,
de'1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos
contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA _ PUBLICAçÀO

16.'1. lncumbirá à Contratante providenciar a publicação deste in§trumento,
por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei no 8.666, de
1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉflMA - FORO

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste
Termo de Contrato será o da Comarca de Santa Luzia/MA, responsável por Alto
Alegre do Pindaré/MA.

't6.

PaÍa Íifií\eza e validade do
êm três (três) vias de rgual
assinado pelos contraentes.

pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado
teor, que, depois de lido e achado em ordêm. vai

. 23 de Novembro de 2021.

METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI
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