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CONTRATO

CONTRATO N" 2í51202í - PIUAAP
TERMO DE CONTRATO
FIRMAOO ENTRE O MUNIGiPIO
DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ
EAEMPRESAJF
CANINDÉ EIRELI, PARA
REALTZÂçÃO DE SERVTçOS DE
ENGENHARIÂ PARA
CONSTRUÇÃO DE 33
UNIDADES HABITACIONAIS
PADRÃO RESIDENCIAL NO
MUNICíPIO DE ALTO ALEGRE
DO PINDARÉ/MA.

O ÍUUNICíPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/IüA, ATTAVéS dA PREFEITURA
MUNICIPAL OE ALTO ALEGRE DO PINDA.RÉ- PMAAP/MA, §odiada na Av. João
XXlll, SiN - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ N.01 .612.832/0OO 1-2.1 , doravante
designada CONTRATANTE, neste ato representado respectivamente pelo prefeito
Municipal Sr. FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO, brasiteiro, casado, portador da
Cédula de ldentidade RG no 201í392-7, e inscrito no CPF sob o no 125.761.313-87,
residente e domiciliado ha Rua J P Almoida, no 351, Baino - Rurat CEp h" 65.398-OOO,
nesta Cidade, e por outro lado a Empresa J F CANINDE ÊlRELl, inscrita no CNPJ sob
o no 12.107.019/0001-10, lnscrição Estadual n. 12.33112-4, estabetecida Rua Américo
Goncalves, 185a, Sala 2, Aeroporto - Pinheiro/MA. CEP: 65.200{00, TeleÍone: (98)
8141-2605, e-mail: alissoncanindê@gmail.com, representada por seu Sócio
Administrador, o S.r. JUCIALISSON FONSECA CANIDE, brasileiro, portador da cédula
de identidade RG n'261543920035 SSP/MA, poÍtador do CpF n 031.724.673-92,
do.avante denominada simplesmente CONTRATADA, submetendo-se as partes às
disposiFes constantes nos termos dâ Lei n" 8.666, de 21 de juhho de 1993, da Lei n.
10.520, de 17 dejulho de 2002, da Leide Oiretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto
n" 7.983, de 8 de abril de 2013, aplicando-se também os procedimentos determinados
pela Lei Complementar 123/2006 ê na Lei nô 8.078, de 'Í990 - Código de DeÍesa do
Consumidor, resolvem celeblar o presente Contrato para execuçáo de delerminada
obra, tendo em vista o resultado da licitação pro@dida na modalidade RDC n. 003/2921
- CPUPMAAP, oriunda do Processo Administratlvo n. 083/202í . Sec. MÀíipal
de Obras e Urbanismo, Adludiçação datada de 29/062021, mediantê as ClárÁlas e
condições seguintes:

í. CLÁUSULÂ PRIMEIRA - OBJETO

í.í. O objeto do presehte instrumento é a Cohtratação de Empresa Especlallzada
em Seívlços de Engehharia para Cohstrução de 33 unidâdês hábltâclohals
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padráo rê3idencial no Município de Alto Alegre do PindaÉ/f,|A, quô s€rá
prestado nas condiçôes estabelecidas no Projeto Básico e domais documentos
técnicos que se encontram anexos ao lnsfumento Convocatório do Çertame que deu
ongem a êste instrumento contratual.

'1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao lnstrumento Convocatório do Edital em
êpÍgrafe e seus anexos, identiÍicado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora,
independentemente de transcriÉo.

2. CLÁUSULA SEGUNOA - VIGÊNCIÂ

2.1. O prazo de vlgênçia deste Termo de Contrato é aquele Íixado no Edital, isto é,
í2 (doze) rrleses, com início a partir da assinatura do contrato.

2.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dêzembro, paÍa
Íins de inscriçáo em restos a pagar, conÍorme Orientação Normativa AGU n" 39, de
13t12t2011.

2.3. A execução dos serylços será ihiciada a paíir do recebimento da ordem dê
serviço e durâÍá 09 (nove) meses, cujas etapas observarão o cronograma Íixado no
Projeto Bá6ico.

2.4. A prorogação dos prazos de execução ê vigência do contato será precedida da
conespondente adequação do cronograma ÍÍsiÇo-financeiro, bêm como de
justificaüva e autorização da autoridade competente para a colebração do âjuste,
devendo sorÍormalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.í. O valor total da contratação é de R$ 1.247.516,00 (um milhão e duzentos €
quarenta e sete mil e quinhentos e dezesseis reais).

3.2. No valoracima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indir€tas
decorrentes da execuÉo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistrs, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como
taxas de licenciamento, administraçáo, ,rete, seguro e outros necessários ao
cumprimonto integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é mêramente estimativo, de Íorma que os pagamentos devidos
à CONIRATADA dependeráo dos quantitativos do serviços elgtivamênte
Prestados.
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4. CúUSULA QUARTA - DoTÂÇÃo oRÇAMENTÁRIA

4.1.As despesas para atender a esta licitação estáo programadas em dotaçao
orçamentária, na classificação abaixoi

02 11 OO SECRÊÍARIA DÉ OBRAS E URBANISMO
16 482 O19O 1028 0000 PROGRAMA DE CONSTRUÇÁO DE CÁSÁS
POPULARES
544 4.4.90.51.00

02 11 OO SECREÍARIA DE OBRAS E URBANISMO
15 451 0181 1027 0000 PAVTMENÍAçAO DE VIAS URBANAS
535 4.4.90.51.00

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.í. O pagamento será efeluado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da aprêsentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento das
atividades executadas e dos materiais empregados, através de ordem bancária,
para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado (Banco

do Bradesco: Aoência n' 1751: Conca conente n" 10694-1).
5.2. Os pagamentos deconentes de despesas cujos valores náo ultrapassem o
limite de que trata o inciso lldo art.24 da Lei8.666, de 1993, deverão ser erêtuados
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 Nola Fiscal/Fatura deverá oconer no prazo de 05 (cinco)
dias, contado da data Íinal do período de adimplemento da parcela da contrataÉo
a que aquela se refedr.
5.4. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:

5.,{.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conÍorme previsto no
Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medigão previa
das atjvidades executadas no período, através de planilha e memória de
cálculo detalhada.
5.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluÍda quando as
atividades previstas para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro,
estiverem executadas em sua totalidade.
5.,1.3. Juntamente com a primeira medigão, a Contratada deverá apresentat
comprovaçáo de matÍÍcula da obra junto à Previdência Social - CEl.

5.5. A Contratante terá o pIazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data
da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
mediçao prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conÍormidade

ConiEio no 21t2021fMAAP
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das atividades execuiadas, inclusive quanto à obrigaçáo de utilizaÉo de produtos
e subprodutos florestais de comprovada procedência legal.
5.6. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contrôtada náo a exime de
qualquer das rêsponsâbilidades cohtratuais, nêm implica aceitação deÍinitiva dâs
âtividades executadas.
5.7. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valorda medição
deÍinitiva aprcvada, acompanhada da planilha de medição de serviços o de
memória de cálculo detalhada.
5.8. O pagamento somente será eíetuado após o "atesto', pelo servidor
competente, da Nota FiscáUFatura apresentada pela Contratada, acompanhada
dos demais documentos exigidos neste insuumento contrâtual.
5.9. O "atesto' da Nota Fiscal/Fatura Ílca condicionado à verificaçáo da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as
atividades efetivamente executadas, bem como às seguintes comprovações, que
deveráo obrigatoriamente acompanhá-la;

5.9.í, Do pagamento das contribuiçóes sociais (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Previdência Social) ê da regularidade trabalhista,
corespondentes ao mês da Última nota fiscalou Íatura vehcida, quahto aos
emprêgados diretamente vinculados à exêcução contratual, quando náo for
possívela veriÍicação da regulaidade dos mesmos no Sistema de Cadastro
de Fomecedores da Prefeitura lVunicipalde Alto Alegre do PindaÉ, SICAF
ou outro equivalente (quia de recolhimento de comprovação do INSS e
FGTS a partir de 30 dias de execuçáo da obra);
5.9.2. Da regularidade ,iscá|, constatada através de consulta "on-line' ao
SICAF ou outro equivalente, ou na impossibilidâde de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oÍiciais ou à
documentaçáo mencionada no artigo 29 da Lei n' 8.666, de 1993;

5.10. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto'pelo
servidor competente, condicionado este ato à verifcaçáo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relação às atividades efeüvamente prestadas e aos
materiais empregados.
5.11. Havendo ero na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
Derlinêntos à contrataÇão, ou, âinda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, como por exemplo, obrigaÉo ílnanceira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento Íicará sobrestado até que a
Contratada pÍovidencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo paÍa
pâgamento iniciar-se-á após a comprovaçâo da regularizaÉo da situação, não
acaÍTetando qualquer ônus para a Contratante.
5.í2. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à

irregularidade veritcada, sem prejuízo das sanÇóes cabíveis, caso se constate que
a Cohtratada:

5.í2.í. náo produziu os resultados acordados;
5.í2.2. deixou de executar as atividades contEtadas, ou não as executou
com a qualidade mínima exrgida:
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5.í2.3. deirou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à
demandada.

5.13. Será considerada data do pagamento o diâ em que constar como emitida â
ordem bancária para paqamento.
5.'14. Antes de cada pagamento à contratada, poderá será realizada consulta ao
Sistema de Cadastro de Fomecedores de Alto Alegre do PindaÉ (ou cadastro
equivalente ou certidôes online) para verificar a manutençâo das condiçóes de
habilitação exigidas no edital.
5.15. Constatando-se, junto ao Sistema de Cadasúo de Fomecedores, a situação
de inegularidade da contratada, será providenciâda sua êdvertência, por escnto,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize §ua situaÉo ou, no mesmo prazo,
apresente §ua defesa. O prazo poderá sêr pÍoÍÍogado uma vez, por igual período,
a critério da contratante.
5.16. Não havendo regularizagão ou sendo a defesa considerada improcedente, a
conkatante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela frscalizaçáo da
regulaídade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à
existêhcia de pagâmento a ser êfêtuâdo, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necêssádos para garantir o recebimento de seus créditos.
5.17. Persisündo â inêgularidadê, a contratahte deverá adotar as medidas
necêssárias à rescisáo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à c,ontratada a ampla defesa.
5.'18. Havendo a eÍetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada náo
regulaíze suâ situaÇão junto ao Sistema de Cadastro de Fomecedores de Aho
Alegre do Pihdaré ou cadastro equivalente - ísto é, devese manter as condiçóes
dê habilitâção do Edital, especialmente a rêgulâádade fiscal.
5.19. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro
interesse público de alta relevância, devidamente justiÍicado, em qualquer caso,
pela máxima autoridade da confatante, náo será rescindido o contrato em
execuÉo com a contratada inadimplente no Sistema de Cadastro de Fomecedores
de Alto Alegre do Pindaíé.
5.20. Ouando do pagamento, será eÍetuada a retençáo tributária previ§ta na
legislação aplicável, em especiala p.evista no artigo 3'1 da Lei n.8.2'12, de 1993.

5.20.í. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional nào
soÍrerá a retenÉo tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos
por aquele Íegime. No entanto, o pagamento Íicará condicionado à
apresentação de comprovaçáo, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributário favorecido previsto na Lei ComplemenÍat n.123,
de 2006.
5.20.2, Quahto ao lmposto sobre Serviços de Quâlquer Natureza (ISSON),

será obseryado o disposto na Lei Complêmentar n' 1'16, de 2003, e
legislação municipal aplicável.

5.21. Nos casos de eventuajs atrasos de pagamento, desde que a Contratada náo
tenha conconido, de alguma Íorma, para tanto, ílca convencionado que a taxa de
compêhsâÉo Íinanceira devida pela Contratante, entre a data do vehcimento e o

cont.álo n' 215/2021+MMP
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eÍetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
EM=lxNxVP,sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP.= Valor da parcela a ser paga.
| = lndice de compensaçáo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (rx) r=(6/100)/365 l= 0,0001M38
TX = Percentual da taxa anual = 6o/o.

6. CúUSULA SEXTA - CONTROLE E FISCALIZAçÃO DA EXECUçÃO

6.1. O acompanhamento e a fiscalizaÉo da execugão do contrato consistem na
veriÍicaÉo da conformidade da prestação dos servjços, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de Íorma a asseguraro peíeito cumpímento do ajustê,
que serâo exercidos poÍ um ou mais representantes da Confatante, especialmênte
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n" 8.666, de i993.
6.2. O .epresehtante da Contratante deverá ter a qualificaçáo necessáÉa paÍa o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
6.3. A veriÍicaÇáo da adequação da prestação contratada deverá ser realizada com
base nos critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatóio a que se vincula este contrato.
6.4. A Íiscalizaçáo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produúvidadô pâctuada, sem perda da qualidade na êxêcução do sêNiço, deverá
comunicarà autoridade responsávelpara que estia promova a adequação contratual
à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos
valores @ntratuais previstos no s '1. do artigo 65 da Lei no 8.666, de 1993.
6.5. A conforajdade do material/técnica/equipamenlo a ser utilizado na execução
dos serviços deverá ser vefiÍicada juntamente com o documento da Conuatada 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 esto contrato, inÍormando as respectivas quantidades e especiícações
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
6.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das oconências
verificadas, adotando as providências necessárias ao Íiel cumpdmento das
cláusulas contratuais, conforme o dispqsto nos ss 

.1. e 2. do art. 67 da L6i no 9.666,
de 1993.
6.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações ê responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigaçóes ê encargos sociats e
trabalhistas, ensejará a aplicaçáo de sançôes administrativas, previstas neste
Íermo de Conkato e na legislaÉo vigente, podendo culmihar em rescisáo
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei no 8,666, de 1993.
6.8. A fiscalizaçáo da execuçáo abrahge, ainda, outras rotinâs determinadas em
normatizaçáo espêcífr câ.

Conr6to nq21í?021.PMA^P



PREFEÍTURÂ MUÍ{ICIPÂL DE ALTO ALÉGRE DO PINOARÉ .MA
Av. Jono Xr(ltr, Sr{ - Ccntro

CNPJ: 01.óU.432/0001_21

6.9. A Íiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
inegularidade, aínda que resultante de impeíeições técnicas, vÍcios redibitórios, ou
emÉrêgo de material inadequado ou de qualidâdê inferior e, na oconência desta,

náo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e

prepostos, de conÍormidade com o art. 70 da Lei no 8 666, de 1993.

7. CLÁUSULA SÉTIIUA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATÂNTE

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigaçóes assumidas pela Contratada, dê

acordo com as cláusulas contrâtuais e ôs termos de sua proposta;

7.2. E\ercü o acompanhamento e a fiscalizaçáo dos seNiços, por seNidor ou

comissão especiâlmente desighada, anotando em rêgistro próprio as Íâlhas

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

eventualmente envolvidos, encamihhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;
7.3.'lrlotiÍcar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais impeíeiçoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da exocução dos serviços, Ílxando
prazo para a sua coneção, certiflcando§e de que a§ soluçóes por êla propostas

sejam as mais adequadas:
l.i, eagar à Contratada o valor resultante da prestação Çontratual, conforme

Conbatada;
7.6. Fornecer por escrito as inÍormaçóes necessárias para o desenvolvimento dos

serviços objeto do contrato;
7.7. Realizár âvaliações periódicas da qualidade dos serviÇos' após seu

receblmenlo:
7.8. CientiÍicar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do

Município de Alto AÉgre do Pindaré - [,'lA para adoçáo das medidas cabíveis

quando do descumprimento das obrigaçóes pêla Contratada:
i.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos,'as built", especificaçóes

técnicas, orçamentos, termos de recêbimento, contratos e aditamehtos' rêlatórios

de inspeçôe; técnicas após o recebimento do serviço e notiÍicações expedidas;

Z.tO. àxigir da Contratâda que providencie a §eguinte documentaÉo como

condição indispensável para o recebimento deÍniüvo de objeto, q!ê!dqbI-q_qe§g:
- 

7.10.í. "as built', elaborado pelo responsável por sua exeqlçáoi
7.í0.2' comprovaçáo das ligações dellnitivas de energia, água, telefone e

gás;
,.10'3. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do

serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art 69 da Lei

n" 8.'666/93 e no art 12 da Lei no 8.078i90 (Código de Defesa do

Consumidor).

cronograma Íísico-Ílnanceiro;
7.5. Efetuar as retençóes tributárias devidas sobre o valor da Íatura de serviços da

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÓES DÂ CONTRATADA

cÕnlrálô no 215/2021-PMMP
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8.1. Executar cada uma das Íases do empreendimento, com a alocaÉo dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,
fomecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferÍamentas e utensílios de
qualidade e quantidade compatíveis com as especificações contidas nos projetos e
demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocâtório a que se vincula
este contrato, bem como na sua proposta;
8.2. Reparar, conigir, removerou substituir, às suas expensas, no totalou em pade,
no prazo fixado pelo Í]scal do conkato, os serviços efetuados em que se verificarem
vÍcios, deÍeitos ou inconeções resultantes da execuÉo ou dos matenais
empregados;
8.3. Manter os empregados nos horários predetermihados pela Contratante;
8.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorentes da execução do objêto,
de acoído com os adigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
n' 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à ContGtada, o valor
coirespondente aos danos soÍridos;
8.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos seryiços a
serem executados, em conformidade com as normas e determinaçóes em vigor;
8.6. Apresentar os empregados devidamente idehüÍicados por meio de crachá,
além de provê-los com os Equipamentos de Proteção lndividual - EPI;
8.7. Apresehtar à Contrêtante, quando Íor o caso, a relaçéo nominal dos
empregados que adentraráo no órgão para a execução das atividades contratadas;
8.8. Responsabilizar-se por todas as obrigaçóes trabalhistas, sociais,
previdenciáÍias, tributárias e as demais previstas na legislação especíÍca, cula
inadimplência náo transfere responsabilidade à Contratantê;
8.9. Atendêr às solicitações da Contratante quanto à substituiçáo dos empregados
alocádos, no prazo Íixado pela Ílscalização do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumpÍimento das obrigâçóes relatjvas à execuÉo do serviço,
conforme descrito neste instrumento conratual;
8.10. lnstruirseus empregados quanto à necessidade de acataras Normas lntemas
da Conkatante;
8.11. lnstruir seus emDregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertahdo-os a náo executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo
a Contlatada relatar à Contratante toda e qualquer oconência neste sentido, a fim
de evitar desvio de funçáo;
8.12. Relatar à Confatante toda e qualquer inegularidade verificada no decorrer da
execuÇáo do empreendimento, inclusive a alteraçáo de supervisores da obrai
8.13. Náo permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a

utilização do trabalho do mênor de dezoilo ahos em trabalho nolumo, perigoso ou
insalubre;
8.14. Mântêr durante toda a vigência do cohbato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condiçóes de habilitaÉo e qualificação exigidas
na licataçao;
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8.í5. GuaÍdaÍ sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do cohtrato;
8.'16. Manter preposto aceito pelâ Contratante nos horários e locais de prestação
de serviço para representá-la na execuçáo do contrato com capacidade para tomar
decisóes compatÍveis com os compromissos assumidos;
8.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de segu.ança da Contratante;
8.18. lnstruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da
Contratahte;
8.19. Prestar os serviços dentro dos pârâmetros e rotinas estabelecidos,
Íomecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quanüdade,
qualidade e tecÍrologia adequadas, com a observância às recomendaçóes aceitas
pela boa técnica, normas e legislação;
8.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocoÍÉncia anormal ou acadente que se verifque no locâl dos serviços.
8.21. Prestar todo esclarecimento ou inÍormação solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garanündo-lhes o acesso, a qualquêrtempo, âo locâldos trabalhos,
bem como aos documentos relatavos à execução do empreendimento.
8.22. Paralisar, por determinaçáo da Contratante, qualquer atividade que não esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança
de pessoas ou bens de terceiros.
8.23. Adotar as providências e precâuçóês nêcessárias, inclusive consulla nos
respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas
âs rêdes hidrossanitárias. elétricâs e de c!munrcâção.
8.24. Promovera guarda, manutenÉo e vigilância de materiais, ÍerÍamentas, e tudo
o que ÍoÍ necessádo à execução dos serviços, durante a vigência do conbato.
8.25. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotaçóes e Registros de
Responsabilldade Tácnica reÍerôntes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertjnentes (Leis ns. 6.496,177 e 12.378no1o1;
8.26. Obterjunto ao Município, conforme o caso, as licenças necessádas e dêmais
documehtos e autorizaçóes exigíveis, na forma da legislação apliciávêli
8.27. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico
especializado, para que a Administraçáo possa utilizá-lo de acoÉo com o previsto
neste Projeto Básico e seus anexos, conforme artigo 1'11 da Lei n" 8.666, de 1993;
8.28. Assegurar à CONTRAIANTE:

8.28.í, O direito de propriedâde intelectual dos produtos desehvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequaÇóes e atualizaÇões que vierem a ser
realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma pernanonte,
permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitaçóes;
8.28.2. Os direitos auto.ais da soluçáo, do proieto, de suas êspêcilicaçóes
técnicas, da documentagão produzida e congêneres, e de todos os demais
produtos gerados na êxecução do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ícando proibida a sua utilizaçáo sem que exista
autorizaçáo expressa da Contatante, sob pena de multa, sem prejuÍzo das
sançôes civis e penais cabíveis.
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8.29. Promover a organizaçâo técnica e administrativa das atividades, de modo a
conduzi-las eficaz e eÍcientemente, de acordo com os documentos e
especiÍicaçóes que integram ou fundamentam o Projeto Básico e este Contrato, no
prazo deteminado.
8.30. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislaçáo
pertinente, cumprindo as determinaçóes dos Poderes Públicos, mantendo sempÍe
limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e
disciplina.
8.31. Submeter previamenle, por escrito, à Contratante, para análjse e aprovação,
quaisquer mudanças nos métodos êxecutivos que fujam às especifcâçóes do
memorial descriüvo.
8.32. ElaboraÍ o DiáÍio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como,
número de funcionários, de equipamentos, condições dê trabalho, condições
meteorológicas, serviços execuiados, registro de oconências e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados à Fiscalizaçáo e situação das atividades
em relação ao cronogÍama provisto.
8.33. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contGtual, 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 emissão do Termo de Recebimento
DeÍinitivo.
8.34. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos Íesíduos
da construção civil estabelecidos na ResoluÉo no 307, de 05/07/2002, com as
alteraÇões da Rêsoluçáo n. 44812012, do Conselho Nacional dê Meio Ambiente -
CONAIúA, confome artigo 4', §§ 2'e 3', da lnstrução Normaúva SLTI/MPOG n' '1,

de l9/01/2010, nos seguintes termos:
8.34.í. O gerenciamehto dos resÍduos originários da contratação deveÉ
obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Resíduos da ConstÍução Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Resíduos da Construçáo Civil apresentado ao órgão
competente, conÍorme o caso:
8.34.2, Nos termos dos artigos 3' e 10" da Resoluqão CONAI,IA n" 307, de
O5l07l2OO2, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação
ambientalmente adêquada dos resíduos da construçáo civil originários da
contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

8.34.2.1, resÍduos Classe A (íeuúlizáveis ou recicláveis como
agregados): deveráo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agrêgados, ou encaminhados a aterros de rêsíduos classe A de
reservação de material parâ usos futuros;
8,3i1.2.2. resÍduos Classe B (recicláveis para ou[as destinaçóes):
devêrão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de
armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagão ou reciclagem íutura;
8.3i1.2.3, resíduos Classe C (para os quais não foram desenvotuidas
tecnologiâs ou aplicações economicamente viáveis que permitam a
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sua reciclagem/recuperaçáo): deverão ser armazenados,
transportados e desünados em conformidade com as normas técnicas
específicas;
8.34.2.4. rêsíduos CIasse D (perigosos, contaminados ou prêJudiciais
à Obras e Urbanismo): deveráo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
e§PecíÍicas.

8.3,í.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos
originários da contratação em atenos de resíduos sólidos urbanos, áreas de
"bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei,
bem como em áreas não licenciadas;

8.35. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
8.35.í. Qualquer instalaçáo, equipamento ou processo, situado em local
fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfêra, por emissáo pontual ou
Íugitiva, utilizado na execuçáo contratual, deverá respeitar os limites
máximos de emissão de poluentes admitidos na ResoluÉo CONAMA n"
382, de 2611212006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o
tipo de fonte;
8.35.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissâo de ruídos não
poderá ulúapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-
10,151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associaçáo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-'10.152 - Níveis de Ruído para conforto
acústico, da Associaçao Brâsileira de Normas Técnicas - ABNT, nos têrmos
da Resolução CONAMA n' 01, de 08/03/90, e legislação conelata;
8.35.3. Nos termos do artigo 4', § 3', da lnstrução Normativa SLTIiI/POG
n' 1, de '19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual,
âgrêgados reciclados, sempre que existir a oÍerta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inÍeÍor em relação aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos
conespondentes;

8.36. Rêspohder por qualquêr acidentê de trabalho na execução dos serviços, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de caso Íortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação,
defeitos ou incoreçóes dos serviços ou dos bens da Contratante, de sêus
funcionários ou de terceiros, ainda que oconidos 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, ensaios, exames e provas
necessárias ao controle de qualidade dos matenais, serviços e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conÍoÍme procedimento previsto no Projeto Básico
e dêmais documehtos ahexos:
8.38. Providenciar, conforme o caso, as Iigaçóes deÍinitivas das utilidades previstas
no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefohe, etc.), bêm como atuarjunto
aos órgáos Íederais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos
para a obtenção de licenças e regularização dos serviç!s e atividades concluídas
(ex.: Habite-se, Licehça Ambientalde Operação, etc.);
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8.39. Ouando não for possível a veriÍlcação da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fomecedores - SICAF, a empresa contratada cujos empregados
vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregarao setor responsável
pela fiscâlizaÉo do contrato os seguintês documentos: 1)prova de Íegularidade
relativa à Seguridade Sociali 2) cartidáo conjunta relativa aos tributos federais e à
Dívida Ativa da União; 3) certidóes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicÍlio ou sedê do conbatado,
conforme exigido no instrumento convocatódo; 4) Certidão de Regularidade do
FGTS - CRF; e 5) Certidáo Negativa de Débitos Trabathistas - CNDT;
8.40. Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais enos/equÍvocos
no dimensionamento da proposta.
8.41. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual,
após a assinatu€ do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial,
devidamente registrada em Atâ, para dar início à exeqJçáo do seNiço, com o
esclarecimento das obrigaÉes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsáveis pela elaboração do Projeto Básico, o gestor do contrato, o Íiscal
técnico do contrato, o íiscal adminisúalivo do contrato, os técnicos da área
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que execulaÉo os
serviços contratados.
8.42. Deve manter as condiçôes de Habilitação, em especial o art. SS da Lei
8.666i93.

9. CúUSULA NONA - DA SUBCONTRATAçÃO

9.1 É permitida a. subcontratação parcjal do objeto, respoitadas as condições e
obÉgaçoes estabelecidas no prcjeto Básico e na proposta da contratada,

IO. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANçÔES ADMINISTRATIVAS

10.1. Cometê infração administrativa nos termos da Lei no g.666, de 1993 a
Contratada quê inexecutar total ou parcialmehtê qualquer das obdgaçóeE
assumidas em deconência da conkatação; ensejaro retardamento da execuçãô do
objeto;ftaudar na execuÉo do contBto; comportar-se de modo inidóneo; cometer
Íraude Íiscali ou não mantiver a proposta;
10.2. A Conbatada que cometer qualquer das inftações acima discriminadas ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civile criminal, às seguintes sanções:

í02.í. advertência por fahas leves, assim entendidaã aquelas iue não
acarretêm prejuízos signiÍicativos para a Contratante;
102,2. multa moratória de até 0,3% (zero vírgula três Dor cento) Dor dia c,ê
atraso injustiÍicado sobre o valor da parcêla ihadimplida, ate o lmite de 30
(tfinta)diasi

10,2.2.1, em se tratando de inobservância do prazo Íixado para
apresentaçáo da garantia (seja para reÍorço ou por ocasião de
p.onogaÉo), aplicar_seá multa dê 0,07% (sete centásimos poÍcento)
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do valor do contrato por dia de auaso, observado o máximo de 2%
(dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizará a Administraçáo contratante a promover a rescisâo do
contratoi
'10.2,2.2. as penalidades de multa deconentes de Íatos diversos serão
consideradas independenles entre si.

í0.2,3, multa compensatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total
do conttato, no caso de inexecuçáo total do objeto;

10.2.3.í. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no
mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma
proporciohal à obrigação inadimplida;

10.2.i1. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgá0,
entidade ou unidade administrâtiva pela quala Administração Pública opera

e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
10.2.5. declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratrar com a
Administração Pública, enquanto perduiarem os motivos determinantes da
puniÇáo ou até que seja promovida a reabilitação perante a própÍia

autoridade que aplicou a penêlidade, que será concedida sempre que a

Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e após

decorÍido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior;
10.3. A aplicaçao de multa não impede que a Admini§traçáo rescinda

unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.
10.4. A recusa injusüfcada da Adjudicataria em assinar o Contrato, após

devidamôhte convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administraçao'
equivale à inexecução total do contrâto, sujeitando-a às penalidâdes acimã

estabêlecidas.
10.5. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicaÉo da multa

10.6. Ta;bém fica sujeita às penalidades do art. 87, lll e lV da Lei n" 8 666, de
'1993, a Contratada que:

í0,6.1. tenha soÍrido condenaçáo derinitiva por praticar, por meio dolosos,

Íraude íiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.6.2. tenha praticado atos ilícitos visando a Írustrar os objetivos da

licitaÉo;
í0.6,3. demonstre náo possuir idonêidado para contratar com a

Administação em virtude de atqs ilícitos praticados.
'10.7. A aplicação ae qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que a§segurará o contraditório e a ampla defesa observando§e o

procedimento p;evisto nã Lei n" 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei no 9 784,

de 1999.
'Í0.8. A autoridade comDetehte, na aplicação das sançóes, levará em consideraÉo
a gravidâde da conduta do inÍrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano

causado à Administraçáo, observado o princípio da proporcionaiidade'

10.9. As multas devidàs e/ou preiuízos causados à Contatantê seráo deduzidÔs

dos valores a serem pagos, ou Íecolhidos em favor da União, ou deduzidGs da

garahtia, ou ainda, quanão for o caso, §erão inscritos na DÍvida Ativa da União e

cobrados judicialmentê.
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10.9.í. Caso a Contratante determine, a multa doverá ser recolhid a no pezo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade competente.

10.10. As penalidades seráo obrigatoriamente registradas no SICAF.
10.11.4s sançôes aqui previstas são independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulatjvamênte, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.

1í.cúusuLÂ DÉctMA pRt E|RA - Do REGTME DE ExEcuçÃo E DAS
ALÍERAçÔES

1 í.1 . Eventuais alteraçóes cohtratuâis reger-se-áo pela disciplina do art. 65 da Lei no

8.666, de 1993.
11.2. O contrato será realDado pot execuçáo indieta, sob o tegime de empreitada
por preço global.
11 .3. O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alte@çáo em seu quantitativo ou
prcço deverá apresentat preço unitário inferior ao preço de reteÉncia da
Administraçào Pública divulgado poí ocasião da licitaçÀo, mahtida a
propotcionalidade entre o preço global contratado e o preço de referência, Íessalvada
a exceçáo prevista no subitem anteriot e respeitados os limites do p/evi§tos no § í'
do art. 65 da Lei n" 8.666, de 1993.

í2. CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS VEDAçÔES

12.1. É vedado à CONTMTADA:
12.í.{. Caucionar ou utilizar este Termo de contrato parâ qualquer
operação Ílnanceira:
í2.1.2, lntenomper a execuçáo dos serviços/atividades sob alegaçáo de

inadimplemento por parte da CONTMÍANTE, salvo nos casos previstos

em lei.

13. cLÁusuLA DÉctMA TERCEIRA - Do RECEBIMENÍo Do oBJETo

13.1. disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto

Básico. anexo do lnsuumento Convocatório.

í4. cúusuLA DÉclMA QUARTA - RESclsÃo

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
previstas no aÍt.78 da Lêi no 8.666, de 1993, com as consequências indicâdas no

art. 80 da mesma Lei, sem preiuizo da aplicação das sançóes previstas no Termo

de Rêferência, ânexo do Edital.
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14.2. Os casos de rescisão conúatual seráo formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
14.3. A CONTRATADA reconhec€ os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisáo administrativa prevista no art. 77 da Lei n'8.666, de '1993.

14.4. O termo de rescisáo, sempre que possível, deverá indicar:
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente

cumpridos em relaÇão ao cronograma físico-Ílnanceiro, atualizado;
14.1.2. Relação dos pagamentos lá efetuados e ainda devidos;
11.1.3, lndentações e multas.

14.5. No caso de obras, o náo pagamento dos §alários e demais verbas trabalhistas,

bem como pelo não recolhimento das contribuiçôes sociai§, previdenciárias e para

com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos

empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato

será causa de rescisão por ato unilatelal e escrito da contratante.

í5. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRAÍANTE, segundo as

disposiÉes contidas na Lei n'8.666, de 1993 e demais normas Íederais aplicávei§

e, àubsldiariamente, segundo âs disposiçóes contidas nâ Lei no 8 078, de 1990 -
Código de Defesa do Cónsumidor - e normas e princípios gerais dos contrâtos'

CúUSULA DÉCIMA OUINTA - PUBLICAçÃO

16.'1. lncumbiÉ à Contratante providenciara publicaÉo deste instrumento' por

eitrato, no Diário OÍicial do Município, no prazo previsto na Lei no 8 666, de 19s3'

cúUSULA OÉCIMA SEXTA - FORO

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorerem da execução deste

Termo de Contrato será o dâ Comarca de Santa Luzia/MA, responsável por Alto

Alegrê do Pindaé/MA.

16.

17.

Contrato Íoi lavrado em
em ordem, vai assinado

Àegre do P rélMA, 01 de iulho de 2021.

Con!Élo no 21í2021PIüA^P
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