
PREFÊITURA MUNICIPAL DE ALÍO ALEGRE OO PINDARÉ . MA
Av. João XXlll. S/N, Cent.o
CNPJ: 01.6í2.832/0001-21

CONTRATO N'216/2021 - PMAAP
PROCESSO N.079/2021

TERMO DE CONTRATO OE PRESTAçÃO DE
SERV|çOS FTRMADO ENTRE O MUNtCiptO
DE ALTO ALEGRE DO PINDARE, AÍRAVÉS
DA PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA
CONSTRUTORA COSTA R LTDA - EPP
PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
TECNICOS DE ÊNGENHARIA PARA
RECUPERAÇÂO E MANUTENÇÃO DE
ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS
POVOADOS DO MUNICíPIO DE ALTO
ALEGRE DO PINDARÉ/MA.

O MUNICíPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA. ATTAVéS dA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- PMAAP/MA, Sedlada na Av. Joáo XXIII.
S/N - Centro, Alto Alegre do Pinda.é/MA, CNPJ No 01.612.832/0001-21, doravante
designada CONTRATANTE, nêste ato representado respectivamente pelo Prefeito
Municipal Sr. FRANCISCO OANTAS RIBEIRO FILHO brasrleiro, casado, portador da
Cédula de ldentidade RG no 2011392-7, e inscrito no CPF sob o n 125.7A1313-87,
residente e domiciliado na Rua J P Almeida, no 351, Bairro - Rural, CEP no 65.398-000,
nesta Cidade, e por outro lado a Empresa CONSTRUTORA COSTA R LTDA - EPP, inscrita
no CNPJ sob o no'11749808/0001-92, com sedê na Rodovia BR n" 135, S/N, Bairro -
Centro, Dom Pedro/lúA, Telefone no (99) 3662-1602 I 199\ 98272-2663, e-mait.
!lrl§ll-LQrâcôsiaa cor ] ma coÍn. representada por procurador, conforme instrumento
de Procuração anexo ao processo licitaróío. SÍ ACÁC|O BARBOSA MOURA JÜNIOR
brasrleiro, portador da cédula de identidade RG n' 2094801 SSP/PI, portador do CPF no
006.905.783-42, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, submetendo-se as
partes às disposições constantes nos termos da Lei n" I666, de 21 de junho de 1993, da
Ler n' 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei de Direlrizes Orçamentárias vigente e do
Decreto no 7.983, de I de abril de 2013, aplicando-se também os procedimentos
determinados pela Lei Complemenlat 12312006 e na Lei no 8078, dê 1990 - Código de
Defesa do Consumidor, resolvem celêbrar o presente Contrato para execução de
determinada obra, tendo em vista o resultado da licitação procedida na modalidade RDC
Eletrônico n' 001,/2020 - CPL/PMAAP, oriunda do PÍocesso Administrativo n" 0791202'l
- Sec, Obras e Urbanismo, Adiudicação dalada de 0210712021 e Homologaçáo datada
de 02lO7l2i2'l. mediante as Cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA . OBJETO

í.í. O objeto do presente rnslrumento é a Contratação dê Empresa E§nêçi4l)Eada êm
Serviços Técnicos de Engenharia para recuperaçào e manutençâ{rke estradas
vicinais em diveEos povoados no Município dê Alto Alegre do\Píndâré/MA, que
será prestado nas condiçôes estabelecidas no Projeto Básico e demáis documentos
técnicos que se encontram anexos ao lnstrumento Convocatório do certame que deu
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í.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao lnstrumento Convocatório do Edital em
epígrafe e seus anexos, identifacado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição

2. CLÁUSULA SEGUNDA _ VIGÊNCIA

2.í. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, isto é, 09
(nove) meses, com inicio a partir da assinatura do contrato.

2.2. A vigência poderá ultrapassâr o exercício financeiío, desde que as despesas
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para Íins
de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n" 39, de
13t12/2011.

2.3. A exêcuçâo dos serviços seíá iniciâda a partir do recebimento da ordem de serviço
e durará 06 (sêis) meses, cujas etapas observarão o cronograma Íixado no Projeto
Básico.

2.4. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da
correspondente adequaçáo do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizaçáo da autoridade competente para â celebração do aiuste, devendo ser
formalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA _ DO VALOR DO CONTRATO

3.'l.O valor total da contratação e de RS 4.í14.220,9í (quatro milhões, cento e
quaiorze mil, duzentos e vinte reais e noventa e um centavos).

3.2. No valor acima estão incluÍdas todas as despesas ordinárias diretas e indaretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encârgos socrals
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxa§ de
licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto da contÍatação.

3.3. O valor acima é meramente êstimativo, de forma que os pagamentos devidos à

CONTRATADA dependerão dos quantitativos de seÍviços eÍetivamente prestados.

4. CúUSULA OUARTA - DOTAçÁO ORçAMENTÁRIA \ \\ /\
1li u

4.1.As despesas para atender a esta licrtação estâo program€gr?- em dotação
orçamentária, na classificação abaixo: ]

0211OO SECRETARIA DÊ OARÁS E URAÁN/SMO

.- 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINOÂRÉ - MA
Av. Joâo Xxlll, S/N - Centro
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26 782 0260 2072 0000 CONSERVAçAO DE ESIRÁDAS y/C/NÁiS
3 3 90.39.00OUIROS SERVIÇOS DE TERCETROS - PESSOÁ JURIDiC

5. CLÁUSULA OUINTÂ - DO PAGÂMENTO

5.í. O pagamênto será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da âpresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento das atividades
executadas e dos mateiais emprêgados, através de ordem bancária, para crédito em
banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite dê
que trata o inciso ll do art. 24 dâ Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de
até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentaçâo da Nota Fiscal/Fatura, nos
termos do art. 5", § 3', da Lei no 8.666, de 1993.
5.3. A apresentação da Nota Fiscâl/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. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pêlâ Contratâda de acordo com os seguintes
procedimentos:

5-4.í.Ao final de cada etapa da execução contratual, conformê previsto no
Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição préviê das
atividades executadas no período, através de planilha e memória de cálculo
detalhada.
5.4.2. Uma êtapa será considerada efetivamente concluída quando as atividades
previstas para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executadas em sua totalidade
5.4.3. Juntamente com a primêira mediçáo, a Contratada devêrá apresentar
comprovação de matrícula da obÍa runto à Previdêncaa Social - CÉ1.

5.5. A Contratante terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados â partir dâ 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 conformidade das atividades
executadas, inclusive quanto à obrigaçáo de utilização de produtos e subprodutos
florestais de comprovada procedência legal.
5.6.A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de
qualquer das responsabiladades contratuais, nem implica aceitação definitiva das
atividades executadas.
5,7. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memóÍia de
cálculo detalhada.
5.8, O pagamento somente será eÍetuado após o 'atesto', pelo servidor compEtqnte da
Nota Frscal/Fatura apÍesentada pela Contraladâ. acompanhada 1Qo§j oemars
documentos exrgrdos neste rnstrumento contÍatual ilr t "
5.9. O "atesto da Nota Frscal/Fatura frca condicronado á verifrcação dáEoitlormrdade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as atividades'efetivamente
executadas, bem como às seguintês comprovaçôes, que deverão obÍigatoriamente
acompanhá-la:
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5.9.í, Do pagamento dâs contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Previdência Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao
mês da última notâ fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamentê
vinculados à execução contratual, quando não for possível a veriÍicação da
regularidade dos mêsmos no Sistema de Câdastro de Fornecedores da
Prefeitura Muni6ipal dê Alto Alegre do Pindaré, SICAF ou outro equivâlentê (guia
de.ecolhimento de comprovação do INSS e FGTS a partir dê 30 dias de
execução da obra);
5.9.2. Da regularidade fiscal. constâtadâ através de consulta "on-line" ao SICAF
ou outro equivalente, ou na impossibilidadê de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sítios elêtrônicos oficiais ou à documentaçâo mencionada
no artigo 29 da Lei n" 8.666, de 1993;

5.'Í0. O pâgamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor
competente, condicionado estê ato à verificaçâo da conformidâde da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relação âs âtividades efetivamente prestadas ê âos materiais
empregados.
5,íí. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a iiquidação da despesa,
como por exemplo, obrigação financejra pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrêstado até que a Contrâtada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo parc pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regulârizaçáo da situaçâo, não acarrêtando qualquer ônus para a
Contratante.
5,í2.Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
veriÍicada, sem prejuízo das sanções cabiveis, caso se constate que a Contratada:

5-í2.1. nâo produziu os resultados acordados,
5.í2.2. dêixou dê executar as atividades contratadas. ou não as executou com a
qualidade mínima exigida,
5.í2.3. deixou de utilizâr os materiais e recursos humanos êxigidos para a
execuçáo do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à
demandada.

5.'13. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
5.14.Antes de cada pagamento à contratada, poderá será realizada consulta ao
Sistema de Cadastro de Fornecedores de Alto Alegre do Pindaré (ou cadastro
equivalente ou certidões online) para verificar a manutençâo dâs condições de
habilitaÇão exigidas no edital.
5.í5. Constatando-se, junto ao Sistema de Cadastro de Fornecedores, a situação de

no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situaçâo ou, no mesmo prazo, ap
defesa. O prazo poderá ser prorÍogado uma vez, por igual periodo, a

§ua
da

coniratante.
5.16. Não havendo regulârização ou sêndo a dêfêsa considerada im nie, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela izaçào da
regularidade fiscalquanto à inadimplência da contratada bem como qua à existência
de pagamento a ser efetuado, pâra que selam acionados os meios perlinentes e
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5.í7. Persistindo a irregularidade, a contrâtante deverá adotar as medidas necessáías
à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
à contratada a ampla defesa.
5.í8, Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos seráo realtzados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratadâ náo
regularize sua situação junto ao Sistema de Cadastro de Fornecedores dê Alto Alegre
do Pindaré ou câdastro equivalente - isto é, devê-se manter as condições dê habiljtação
do Edital, especialmente a regularidade fiscal.
5.19. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse
público de alta relevância devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxtma
autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a
contratada inadimplente no Sistema de Cadastro de Fornecedores de Alto Alegre do
Pindaré.
5.20. Quando do pagamento, será efetuada â rêtenção tributária prevista na legislação
aplicávêI, em especial a prevista no artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1993.

5.20.í. A Contratada regularmenle optante peto Simples Nacional nâo soÍrerá a
retenção tributária quanto aos impostos e contribuiçôes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao t.atamento
tributário favorecido previsto na Lei Comptementar n. 123, de 2006.
5.20.2. Quanto ao lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (lSSeN), será
observado o disposto na Lei Complementar no 116, de 2003, e legislação
munacipal aplicável

5.2í. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorndo, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensaçâo financeira devida pela Contratante, entre a data do vêncimento e o efetivo
âdimplemento dâ parcela, é calculada mediantê a aplicaçâo da seguinte fórmula:
El\,il=lxNxVP.sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento ê a do efetivo pagamênto;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = lndice de compensação financeira = 0,000Í6438, assim apurado:

| = (TX) l= (6/100)/365 t= 0.00016438
TX = Percentual da tara anual = 60/0.

6. CLÁUSULA sEXTA - coNTRoLE E FIScALIzAçÃo DA ExEcUçÃo

6.'l.O acompanhamento e a fiscalização da execuçáo do contrato consrstem r na
verificaçâo da conformidade da prestação dos serviços, dos materiars, técntcaAle
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do àiub{p,/que
serão exercados por um ou mais representantes da Contratante, esl$bibixente
designados, na forma dos arts 67 e 73 da Lei n" 8.666, de 1993.
6.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificaçáo necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
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6.3. A verificação da adequaÇão da prestação contratada deverá ser realjzada com base
nos critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocâtório â que se vincula este contrato.
6.4. A fiscalizaÉo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem peÍda da qualidade na execução do serviço, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequaçâo contratual à
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de âlteraÉo dos valores
contratuais previstos no § 1o do artigo 65 da Lei no 8 666, de 1993.
6.5. A conformidade do mâterial/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos
serviços deverá ser verificada juntamente com o documênto da Contratada que
contenha â relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido nos projetos
e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincuÍa
este contrato, informando as respectivas quântidades e êspecificaçôes técnicas, tais
comoi marca, quâlidade e Íoímâ de uso.
6.5. O representante da Contratante deverá promover o registÍo das ocorrénclas
verificadas, adotando as providências necessárias ao Íiel cumprimento das cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1o e 20 do art. 67 da Lei no 8.666, de 1993.
6.7. O descumprimênto total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto às obrigaçóes e encargos sociajs e trabalhistas,
ensejará a aplicaÇão de sançôes administrativâs, previstas nêste Termo dê Contrato ê
na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratuá1, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei no I 666, de 1993
6.8. A fiscalizâÉo da execuçáo abrange, ainda, outras rotinas determinadas em
normatização específica.
6,9. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem íeduz a responsabitidade
da Contratada, inclusive pêrante tercêiros, por qualquer irregularidade, ainda que
íesultante de imperfeiçôes técnicas, vícjos Íedibjtórios, ou emprego de material
inâdequado ou de qualidâde inferior e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei no 8.666. de 1993.

7. CLÁUSULA SÉTIMA _ OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

7.í.Exigir o cumprimenlo dê todas es obrigaçõês âssumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão
especralmente designada, anotando em registro próprio as Íalhas detectadas, indicando
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveas:
7.3. Notificar a Contratada por êscrito da oconência
ou irregularidades constatadas no curso da execução
sua correção, certificando-se de que as soluçôes

dê evenluars imperteiçóqq, lathas
dos servrÇos, frxando ptqld ôara a

poÍ eta propostas 
sf'lrB ,","adequadas:

7.4.Paga| à Contratada o valor
cronograma f ,sico-f inanceiro;

rêsultante da prestação contratual, conforme
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PREFEIÍURA MUNICIPAL DÉ ALTO ALEGRE OO PINDARÉ. MA
Âv. João XXIlt, S/N -Centro
CNPJ: 01.6í2.832/0001 -21

7.5. Efetuar as retenÇóes tributárias devidas sobre o valoÍ da fatura de serviços da
Contratada
7.6. Fornecer por escrito as inÍormaÇôes necessárias para o desenvolvimento dos
serviços objeto do contrato;
7.7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento,
7.8. Cientificar o órgão de representaçáo judicial da procuradoria Gerat do lvlunicípio de
Alto Alegre do Pindare - MA para adoção das medidas cabíveis quando do
descumprimento das obrigaçôes pela Contratada;
7.9. Ârquivamento, entre outros documentos, de projetos, .as built,,, especificaçóes
técnicas, orçámentos, termos de recêbimênto, conkatos e aditamentos, relatório; de
inspeções técnicás após o recebimento do sêrviço e notificaçôes expedidâs;
7.í0. Exigir da Contratada que providenciê a seguinte doCumentação como condiçâo
indispensávet para o recebimento deÍinitivo de objéto, ouando Íor o câso:

7.í0.í. "as buitt", elaborado peto responsávet poisua-xecuÇãI
7.10.2. comprovação das ligações deÍrnitrvas de energra, ágúa, telefone e gás,
7.í0.3.a reparação dos vicios veriflcados dentro 

-do 
p'razo de garantia do

serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratanie no art. 69 da Lei no
8.666/93 e no art. 12 de Lei no B.O7Blgó (Código de Defesa do Consumrdor).

8. CLÁUSULA OITAVA _ DAS OBRIGAçOES DA CONTRATADA

8.í. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a atocação dosempregados necessários ao perfeito cumprimento das cráusuras contratuais, foínecendo
: yli]li"ido os materiais. equipamentos, ferramentas e utensitios àã qr"rio"o" 

"quantidade compatíveis com as especficaçôes contidas nos piojàios e oemaisdocumehtos técnicos ânexos ao instrumentá convocatório a !,ie 's-e vincuta estecontrato, bem como na sua proposte;
8,2. Reparar, corrígir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, noprazo ftxado pelo Íiscal do contrato, os serviços efetuajos em que ie veiificarem vicios,defeitos ou inconeções resultantes da execuçáo ou do" ,ur"n"ii 

".pi"gãoo",8.3. Manter os empregados nos horárjos predetermrnados pela Contrãi"n-t"'
8.4. Responsabitizâr-se pelos vícios e danos decorrentes oá ài""üã"'oo objeto, deacordo com os artigos j4 e j7 a 27 , do Códrgo de Oefesa Oo CóniuÀ]ããr (Lei n. 8.078,de '1990), ficando a contratante auronzad; a descontâr á" tàianiiJ]r."t"0", 

"""oexigidâ no eddar. ou dos pagamentos devidos à contrateda o váioi càirÃponcente aosdanos soÍridôs'
8.5. tJtilizaÍ empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a seremexecutados, em conformidade com. as normâs e dêtêrminaçóes em vigor; i

v.r.^t/,s§ç rcr d uurrrraLanrej quanoo tor o caso, a relação nomrnal dos e0lpregados
:T g1:i:|.^l?T ",9âo 

para a execuçáo das atividaoes contrat"O"r, 
-- -\,

8.6. Apresentar os empregados devidamente iaen ticaàái por riàio aã",r"r,". 
"tdÀ 

a"provê-los com os Equipamentos de proteção lndividual- Epl: - -- _,-" -' 1."V'
l;l: l*:::ir::^9:lll"t-"I§ -11tu9 -Íó|. ,o 

caso, 
.a reraçáo nom.nar dos eFpresadosrpreg

.r.;l: I:,10^"1":!l,,r3"se 
por todas as ôbrisaçôes i,;Á;Ái;;, ;;;i" pievií6n"ia,i"",

tributárias e as demajs previstas na teg-rslãçao especiirca, ;";-;;;ã;;Ã#';:;
transfere responsabilidade à Contratante; I
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8.9. Atender às solicitaçóes da Contratante quanto à substituição dos empregâdos
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em quê Íicer
constatado descumprimento das obrigaçôes relativas à execuçâo do serviço, conforme
descrito neste instrumento contratual;
8.í0. lnstruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas lnternas da
Contratante:
8.1í.lnstrulr seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a náo executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, â Íim de
êvitar desvio de funÉo;
8.í2. Relatar à Contrâtante todâ e qualquer irregularidade vêrificada no decorrêr da
execução do empreendimento, inclusive a alteraÇáo de supervisores da obra;
8.í3. Não permitir a utilização de qualquer tÍabalho de menor de dezesseis anos, exceto
na condição de âprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizaçáo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
8.14. Manter durante loda a vigência do contralo, em compatibílidade com as
obrigaçóes assumidas, todas as condiçôes de habilitação e qualificaçáo exigidas na
licitaçâo;
8.í5. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do contrato;
8.í6. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de
serviço para representá-la na execuçâo do contrato com cápacidade para tomar
dêcisões compativeis com os compromissos assumidos;
8.í7. Cumprir, além dos postulados legais vagentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurança da Contratantei
8,í8. lnstruiÍ os seus empregados, quanto à prevenÉo de incêndjos nas áreas da
Contratante;
8.í9. Prestar os serviços dentro dos parâmêtros e rotinas estabelecidos, Íornecendo
lodos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e
legaslação,
8.20. Comunicar ao Fiscal do contrato. no ptazo de 24 (vinte e quako) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se veriÍique no local dos serviços.
8.2í. Prestar todo esclarecimento ou inÍormação solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acêsso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos. bem
como aos documentos relativos à execuçáo do empreendimento.
8.22. Paíalisar, por determinação da Contratante, quâlquer atividade que nâo esteja
sendo executada de acordo cont a boa técnica ou que ponha em risco a segurança áe
pessoas ou bens de terceiros.
8.23. Adotar as providências e precauçôes necessárias, InÇlusive Çonsulta nos
respectivos órgãos se necessáno for. a ttm de que não venham a ser oànrlcadas as
redes hrorossanttalas. eléktcas e de comunicaÇáo. . \ \
8.24. PromoveÍ a guarda. manutenÇáo e vrgrtáncra de materiars. fenam{ntL5.L tuOo o
que íor necessáío á execuÇão dos serv,ços. durante a vtgêncta do conkâlo
8.25. Provrdenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR ãs Anotações er Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e êspe;lalidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Lçis ns. 6.49617 e 12379j2010\:

'.th pásinàBdels

_s_
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8.26. Obter junto ao [4unicípio, coníorme o caso, as licenças necessárias e demais
documentos e autorizações exigivels, na forma da lêgislação âplicável;
8.27. Ceder os direitos patrimoniais relatjvos ;o projeio ou serviço técnico
especaalizado, para que a Administração possa utilizá_lo de acordo com o previsto neste
Projeto Básico ê seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n. g.666, de 1gg3;
8,28. Assegurâr à CONTMTANTE:

8.28.í. O direito de propriedade intelectuâldos produtos desenvolvidos. inclusivê
sobre as eventuais adequaçôes e atualjzaçóes que vierem a ser realizadas, tog;
após o recebimento de cada parcela, de lorma permanente, permitindo à
Contratante distribuir, altêrar e utilizar os mesmos sêm limitaÇôes;'
8.28.2. Os direitos autorais da sotuçáo, do projeto, de iuas especiÍtcaçôes
têcnicas, da documentaçâo produzida e congêneres, e de tod;s os demaisprodutos gerados na execução do contrato, Àclusive aqueles produzidos por
terceiÍos subcontratados, ficando protbrda ê sua utilizâçâo sem que exrsta
autorização expressa da Contratante, sob penâ de mutã, sem prejuízo dassanções ctvis e penais cabiveis.

8.29. Promover a orgânizaÇão técnica e administrativa das atividades, de modo aconduzi-las eficaz ê eficientemêntê, de acordo com os documentás e êsiecificaçôesque rntegram ou fundamentam o proleto Bastco e este ContÍato. no piazo Oáe,r,naoo.
8.30. conduziÍ os trabaÍhos com estrita observáncra ás normas oá-rJiÃãçã p"n,n"ntu,
cumprindo as determinaçôes dos poderês públicos, mantendo semfie-t,nipo o tocat aos
servrços,e nas melhoíes condtções de segr.rrança. hrgiene e drsciplrnã.
8.3'1. Submeter prevramênte, por escritó, à õontrãtante, p"r" 

"nàli". 
e aprovaçáo,quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificãçôes oo memonat

descritivo
8.32. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsável, as informâções sobre o andamento ao unjpruenàiÃento, tr," 

"orno,!lT"ro,.d9 funcionários, de equipamentos, condições de trabath;, condrçõesmeteorológicas' serviços executados, registro de ocorrências à outros Íatosrelacionados, bem como os comunicados à Êiscalização e situaçáá Oas 
"iirio"a"" ",relação ao cronograma previsto.

8.33, Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com oestabelecrdo no instrumento conkatual, no p.ojeto Básico 
" ".r" "nàro", 

bem comosubstituir aqueles realizados com materrais defeltuosos ou com vic,os, puiã'p."ro o" OS(cinco) anos, contado da data de emissáo do Termo de Recebimentoóãtnitrio.
8.34. observar as diretrizes, crjtérios e procedjmentos para a girtãã ;o;'r.L"ioro, o"construçâo civil estabelecidos na Resolução n" 307, de 05/07/2-002, com as atteraçõesda ResoluÉo n. 449t2012, do ConsetÁo Nacional de tr.leio nÃiiànie 

--. 
COrunurn,conforme artigo 4', ss 2'e 3., da tnstruçâo Normativa SlfylirÉOc il,-ãe $rc1ti€10.

8.34.í.O gerenciamento dos resíduos originários da contrataçâoq do{erá
obedecer ás drrekizes técnrcas e procedrmenlos do pÍooÍama üoai\i.ri\t"
Gerencramenlo de Resjduos da Construção Civrt. o-u dã.ilM ã;
Gerenciamento de Resíduos da Construçáo Civit apresentioó.-,aó--ãrgãã
competente, conforme o caso;
8.34.2. Nos termos dos artigos 3" e
05/07/2002 a CONTRATADA deverá

da Resolução CONAMA n" 307. de
enciar a destinâção ambientalmênte
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adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

8.34.2.í. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados):
deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material
Para usos futuros;
8.34.2.2. residuos Classe B (recicláveis para outrâs destinaçôes); deveráo
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento
temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou
reciclagem lutura;
8,34.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicaçôes economicamente viáveis que permitam a sua
reciclagem/recuperaÇão)r deverão ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicâs especificas,
8,34,2.4. resÍduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à
Obras e Urbanasmo): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados
e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

8.34.3, Em nenhuma hipótesê ã Contratada poderá dispor os residuos
originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áÍeas de
"bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei,
bem como em áreas não licenciadasi

8.35, Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
8.35.í. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissâo pontual ou fugitiva,
utilizado na execuÉo contrâtuâ|, devêrá respeitar os limites máximos de
emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n' 382, de 2611212006.
e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo dê fonte;
8.35.2. Na execuçáo contratual, conforme o caso, â emissão de ruídos não
poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pelâ Norma NBR-10.151 -
Avaliação do Ruído em Áreas Hâbitâdas visâôdo o conÍorto da comunidâdê, dâ
Associaçâo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-I0.152 - Nivers de Ruído para conforto acústico, da Associação B.asileira
de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da ResoluÇão CONAMA n" 01, de
08/03/90, e legislação correlata;
8.35,3. Nos termos do artigo 4", § 3', da lnstrução Normativa SLTI/MPOG n" 1,
de 19/O1|2O1O, deverâo sêr utilizados, na execução contratual, agregados
rêciclados sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relaçáo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formação de preços os custos coÍrespondentes;

8.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso
indevido de patentes Íegistradas em nome de terceiros, por danos resultântes !e caso
fortuito ou de força maror. por qualquer causa de oeskurÇão danrfrcaçáq.. defe\os ou
rncorreçôes dos servrços ou dos bêns da Contratanle. de seus tuncioiibr\os ou de
terceiros, ainda que ocorridos êm via púbÍcâ junto à obía. .., \L'\-
8.37, Realizar, conforme o caso, por mero de laboÍalórios previamente aprbvados pela
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao
controle de qualidade dos materiais, serviços e,equipamentos a serem aplicados nos
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trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Básico e dêmais documentos
anexos;
8.38. Providenciar, conforme o caso, as ligaçóes deíinitivas das utilidades previstas no
projeto (água, esgoto, gás, enêrgia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
órgãos federais, estaduais e municipais e concessaonárias de serviços públicos para a
obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licença Ambiental de Operação, etc.),
8.39. Quando não for possível a verifrcação da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores - SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço
sejam regidos pela CLT deverá entÍegar ao setor responsável pela fiscalização áo
contrato os seguintes documentosr 1) prova de regularidade relativa à Segúridade
Sociali 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à DÍvida Ativa dâ Unjão; 3)
ceÍtidões que comprovem a regularidade peíante as Fazendas Estadual. Distrital e
Municipal do domicílio ou sêde do contratado, conforme exigido no instrumento
co.nvocatório; 4) Certidão de Regutaridade do FGTS - CRF; e S) óertidão Negativa de
Débitos Trabalhistas - CNDTi
8.40, Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais êrros/equivocos no
dimensionamento da píoposta
8.41. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após
a assinatura do contrato. a contratada deverá paúicipar de Íeunião inicial, devtdamentê
registrada em Ata, para dar início à execuçâo do sêrviço, com o êsclarecimento das
obrigaçôes contratuais, em que estejam presentes o; técnicos responsáveis pela
elaboraçáo do Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscai técnico do contÍato, o ítscal
administrativo do contrato, os técnicos dâ área requisitante, o preposto da êmpresa e osgerêntes das áreas que execUtarâo os serviços contratados
8.42. Deve manter as condiçôes de Habiljtaçâo, em especial o art 55 da Lei 8.666/93

9. CLÁUSULA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO

9.í. E permitidâ a subcontratação parcial do
obrigaçôes estabelêcidas no projêto Básico ê na

objeto, respeitadas as condições e
proposta da contratada

í0. CLÁUSULA DECIMA - DAS SANÇÓES AOill|NISTRATIVAS

í0.í. Comele jnfração administratlva nos termos da Lei no 8.6m, de 1993 a Contratâdaque rnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
9:::l'-"l.c i d? contrâtaÉo; ensejar o retaràamento da execuçãd;;;uÊr" r.5ro1. 

""s^ewuvev vv uv,,.,dru. iwullrpurlar-se oe mooo tntooneo cometer kaude fiscal lou não
mantrver a proposta: f-] ,\ --
10.2.A Conkatada que cometer qLalquer das infÍaçôes acima drscnrntÀ&s Ícará
sujerta. sem prejUizo da responsabilidade crvtl e crimrnal, às sequrntes sanàFs.

í0.2.1. advertência por faltas teves assrm entend'ídas aqueàdl que não
acaíretem prejuizos significativos para a Contratante;

Página 11de 15



PREFEITURA IIiIJNICIPAL DE ALÍO ALEGRE OO PINDARÉ. À.tA
av. João xx , s/N - cêntro
CNpJ: 01.6í2.832/000í-2.1

í0.2.2. mutta moratória de até 0,3% (zero virgula kês por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o vator da parceta inadimplida, ate o timite de 30 (trinta)
dias;

10,2.2.1. em se tratândo de inobservância do prazo lixado para
apresentação da gârantiâ (seja parâ refoíço oU poí ocasião deprorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sele centésrmos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por
cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autonzará a
Administração contratante a promover a resôisao ao contiato;
10.2.2-2. as penalidades de multa decorrentes de fatoi Jiversos serào
consideradas independentes entre si.

'í0.2,3. multa compensatóriâ de até íO o/o (dez por cênto) sobre o vator total doconkato, no caso de inexecução total do objetoi
í0.2.3.í.em caso de inexecuçáo parcral, a multa compênsatória, nomesmo percentual do subitem acrma será apliceda de forma proporcional
à obngaÇão rnadimptida;

í0.2.4. suspensáo de ltcttaí e tmpedimento de contratar com o órgão, enttdadeou unidade administrativa peÍa quat a Aomrnistràçao ÉJür,ã"''o'J"r" u 
"tr"concretâmente pelo prazo de até dors anos

í0.2.5. declaraÇão de inidoneidade para lrcrtar ou contratar com a AdministraçâopúbÍica, enquanto perdurarem os rnorro" o"turÃinàniJ" à" 
-prn-ç!ã 

o, u,. qruseja pÍomov,da a íeabitrtaÇâo perante a própria autol.,o".ae [iã apr,co, apenalidade. que será concedida sempre qr"- 
" ã"tat"oã"'ressarcir acontratante peros pre1Uízos causados e apó" a"ãriJo Jüà)ããã penatidade desuspensáo do subitem anterior:

í0.3. A aprrcâção c,e murtâ náo rmpede que a Administração re§cinda uniraterarmente oContrato e apltque as outras sançôes cabrvers.
'10.4. A recusa rniustúicada da Adrudrcatária em asstnar o Contíato. após devdâmenteconvocada dentro do prazo esta'betecido petê Admrnrstração. equJiã-j,nerucuçaoto^taldo conkato. suje[ando-a ás penatidades acrma estaúá;;;;," '-* "
ru.c. A âprrcaçáo de qualqLtêr penaltdade nào etclur â aplicacão da multe10.6. Também frca suierta às oenat,o".ies oo arr. az liã vi?L"l i];"s,ã06 de 1993 aConlralada que

.'10.6.í. 
tenha.sofrrdo condenação deÍinitiva por praticar, por meio dolosos, fraudetscât-no recolhimento de quâisquer trrbulos;

í0.6.2. tenha praticado atos ilicios vrsand; a fruslrar os obJetivos da ljcttação:í0.6.3- demonstre não possuir idonerdade p"r." 
"àntr.àtãi,ãàr,ii"Àai,n,"nroaoem virtude dê atos rlicitos prattcados.

í0.7.A aplicação de qualquêr áas oenalidades previstas rêalizar_se_á em processoadmrniskatrvo que assegurará o cóntraditório 
"'" ".pr" aátÃ"--oü"."í"noo-"" oprocedimenro prevjsto na Ler n" 8 666, ae rgga, e suosioiãriaÀã"jã-rJiãi'# s.zs+, o"

í0.8.A autondade competente. na áoticaçáo das sançôes levará em consrderai\o a

3:X'"ff :: lã#H[:,::"*1"JàJ" :1r:* ""Í:*1"""-:,]:J":,11i#"ilüi,if§."";
::X'."::",i",-'::1i:.:"^[:T:]r^"^:1,",.,,;,*;ffi;ff;;il::ü
xi. j:=ii*:llfi,t"""f:,lxl;:::,tff í,r"*:,{fl :":"r";,hH""vatorês a serem pagos, ou recothidos em tavor,ái ú"É;,';.,ã;,.,;;;üüHà::
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ainda, quando íor o caso, serão inscritos na Dívida Atjva da União e cobrados
ludicialmente.

í0,9.1. Câso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunjcaçáo
enviada pela autoridade competente.

'10.10. As penalidades seráo obngatonamente regrstradas no SICAF'10.íí,. As sanções aqur previstas são independ;ntes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulatúamente, sem preju2o àe outras medidas
cabiveis.

Ií. CúUS-ULÂ DÉCIMA PRIMEIRA - DO REGIME DE EXECUçÃO E DASALTERAçÕES

1ít1.-Eyen! ?is atteraçôes contratuais reger-se_ão peta disciplinâ do art. 65 da Lei no8.666, de 1993.

l1?. O c:!1t!ato será reatízado por execuçáo indireta, sob o rcgime de empreitada porpreÇo unitário.
11.3- O serviço adicionado ao conlrcto ou que sofra alteraçào em seu quantttativo oup:::i^!"::11_"p:*ntar prcço u.niràtio tnrenoÍ ao preço ae rererencÀ- Aa Admnishaçàot'uD ca otvutgacto pot ocasíáo da lt:it?ção, mantida a üoporcionatidade entre o preço
glo.bal contrutado e o preço de referé;cia. ressatvada 

" "r".jàà 
jiiv-ista no suOiten

anterior e respeitados os timites do prcwstos no s í" do art. 65 dà Lei n e.666. de l ggs

12, CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS VEDÂçÔES

í2.í. É vedado à CONTRATADA:
12,'|..1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
í2.í,2. lnterromper a execução dos serviços/atividâdes sob ategação dejnadimplemento por pârte da CONTRATANfg, satro nos àsos prevrstos êm lêj

í3. CúUSULÂ DÉCIiIA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

í3.1. disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no projeto Básico,
anexo do lnstrumento Convocatório.

14. CLÁUSULA DECIMA QUARTA _ RESCISÃO

14.1. O presente Termo de Conlrato poderá ser rescindido nas hipóteses tvrstasno aí. 78 da Ler no 8.666. de í993. com as consequêncies inaicaA'as no t#Iõãã
1:"fli}?.;:i, 

prelurzo da aplrcação das sançôes pievisras 
"" 

r"i\H"r.F;.
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14.2. Os casos de Íescisáo contratual serâo Íormalmente motivados, assegurândo-
se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
14.3 A CONTRÁTADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em câso de
rescisão administrativa prevista no art 77 da Lei n'8.666, de 1993.
14.4. O termo de rescisão, sempre que possívê|, deverá indicar:

14.4.1. Balanço dos eventos contrâtuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado;
14.4 2 Relação dos pagamentos já efetuedos e ainda devidos;
14 4.3. lndenizaçóes e multas

14.5. No caso de obras, o não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com
o Fundo de Garântia do Tempo de Serviço (FGTS), êm rêlaÇão aos empregados dâ
contíatadâ que efetivamentê partaciparêm da êxecução do contrâto será causa de
rescisáo por ato unilateral e escrito da Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA _ DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRÂTANTE, segundo as
disposiçôes contidas na Lel n.8.666, de 1993 e demãis normas fedêrais aplicáveis e,
subsidjariamente, segundo as disposiçôes contidas na Lei no 8.078, de 1990 - Código
de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

cLÁUSULA DÉcIMA SEXTA _ PUBLIcAçÀo

16.1. lncumbirá à Contratante providenciar a publicaÉo deste instrumento, por
extralo, no Diário OÍicial do lúunicípio, no prazo previsto na Lei no 8.666, de 1993.

cúUSULA DÉcIMA SÉTIMA - FoRo

16.

,17.

17.1. O Foro paía solucionar os
dê Contrato será o dâ Comâíca de
Pindaré/MA

Para firmeza e validade do pactuado,
(três) vias de igual teor, que, depois
contraentes.

I

litígios que decorrerem da execução deste Termo
Santa Luziâ/MA, responsável por Alto Alegre do

AS RIBEIRO FILHO
Alto Alegre do Pindare (NIA)

op
de

resente Têrmo de Contrato foi lavrado em três
[doF achado em ordem, vai assinado pelos

l\
to 

+lêdrê do Pindarê/MA, 06 de Julho de 2021.

PeIa CONTRATANTE

*



PREFEITURA MUNICIPÂL DE ALÍO ALEGRE OO PINOARÉ . MA
av. Joáo /ülll, s/ - centro
CNPJ: 01.6í2.832/0001-21

CNPJ na 11.749 80ü0001-92

TESTEMUNHAS:

'1.

2. cpr, adl cc8 (\jr r4

ACACIO BARBOSA MOURA JUNIOR
CONSTRUTORA COSTA R LTDA _ EPP

Pá8ina 15 de 15
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