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PREFEIÍURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINOARÉ. MA
av. João xxut, s/N - c€ntro

CNPJ: 01.ó12.832/0001-21

CONTRATO N" 2731202í _ PMAAP
PROCÊSSO No 27712021

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO
DE SERVIçOS FIRMADO ENTRE O
MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO
PINOARÉ, AIRAVÉS DA PREFEITURA
MUNICIPAL E A EMPRESA PROJEPLAN
SERVICOS EIRELI, NOS TERMOS ABAIXO.

O MUNIC|PIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA. ATTAVéS dA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ. PMAAP/MA, Sediada na Av, João
Xxlll, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/IrA, CNPJ No 01 .6'12.83210001-21.
doravante designada CONTMTANTE, neste ato representado respectivamente pelo
Prefeito Municipâl Sr. FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO, brasileiro, casado,
portador da Cédula de ldentidade RG n. 2011392-7. e inscrito no CPF sob o n.
125.761 .313-e7, residente e domiciliado na Rua J P Almeida, no 351, Bairro - Rurat
CEP no 65 398-000, nesta Cidade, e por outro lado a Empresa PROJEPLAN
SERVICOS ElREL|, inscrita no CNPJ sob o no 30.052.887/0001-22. estabelecida Rua
ProÍetâ lsaias, no 1, Bâirro - Centro, Alto Alegrê do Pindare/MA, CEP no 65.398,000.
Telelone: (98) 8519-3803, e-mail: proieolanservicos@outiook com, representada por
seu Sócio Administrador, o S.. MATHEUS HENRIQUE SOUSA DA StLVA. brasileiro
poÍtador da cédula de identidade CNH n" 0670062559 DETRAN/MA. portador do CpF." O40 329.423-76 doravantê dênomtnada simplêsmente CONTRATAOA
,irmetendo-se as partes às drspostÇoes constantes nos termos da Lei no ú !,-,- a r .

de junho de '1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentê, aplicando,se também
os procedimentos determinados pela Lei Complementat 12312006 e na Lel no I C7B
Je 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o oresêiltê Ccntratn
.rara execuçáo de determinada obra, tendo em vrsta o resultâdo da lrc tacéo i fc.ê.-l '1.-

ra modalidade RDc n' 005/2021 - CPL/PMAAP, oriunda do Procêsso
Administrativo no 27712021 -sec. Municipal de Obras e [Jrbanismo, Adjudicação
dàlade de 111111202í, mediante as Cláusulas e condiçóes seguintes:

í. CLÁUSULA PRIiTEIRA - OBJETO

í.1. O objêto do presentê instrumento é a Contratâção de Empresa EsPecial
para Elaboraçâo dê Pro.ieto Técnico Executivo e Execução ds\Se
Técnicos de Éngenhada para recuperação dê EstÍadas Vicinais no
de Alto Alegre do Pindaré/MA, na árêa de atuação da 8u Superi
Regional da codevasf, no Estado do MaÍanhão, que será pr

encontram anexos ao lnstrumento Convocatório do certame que dêu origem a este
instrumento contratual.

'!.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrurnênto Convocatóri, cô EJ:lÊr '
-,,,9râíe e seus anexos. rdenbfrcado no preámblrlo acima. e à propo\l:' i, ';' '
independentemente de transcrição.
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2. cúUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.í. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, isto ê,

08 (oito) mesos, com início a partiÍ de essinatura do contrato.

2,2. A vigência poderá ultrapassar o exercicio Íinanceiro, desde que as despesas
reÍerentes à contratação sejam integrelmente empenhadas âté 3'1 dê dezembro,
para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n'
39. de 1311212011.

2.3- Cumpre frisar que a execução dos serviÇos previsto na meta no 02 do Projeio

Básico só será iniciada a partir da aprovaçáo do Projeto Executivo prevrsto na meta

n' 01, e terá duragão de 06 (§eis) ríêses, cujas etapas observarão o cronograma

fixado no Projeto Básico.

2.4. A prorrogação dos prazos dê execuÉo e vigência do contrato será precedida

da correspondente adequação do cronograma físico-ílnanceiro, bem como de
justificativa e autorizeçáo da autoridade competente para a celebração do ajuste,

devendo ser Íormalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA _ OO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor total da contratação e de R$ í.952.000'00 (um milhâo' novecentos e
cinquenta e dois mil reais).

3.2. No valor acima estão incluidas todas as despêsas ordinárias diretas e indiretas
dêcorrentes dâ execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos

sociais, trabalhistas, previdenciários, Íiscais ê comerciaas ancidentes' bem como

taxas de licenciamento, administração, frete seguro e oukos 0ecessários ao

cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estlmativo, de forma que

CONTRATADA dependeráo dos quantitativos de serviços

CLÁUSULA OUARTA - DOTAçÀO ORÇAMENTARIA

orçamentária, na classiíicação abaixo:

os pagamer\ s devidos à
eÍetivarnent stados

4.

A211OO SEÇREÍARIA DE OBRAS E URBANISMO
26 782 0260 2A72 0000 CO^./SERyÁÇAO DE ESTRADAS VICINAtS
3.3 90.39 00OUTROS SERVIçOS DE I€RCEiROS - PESSOA JURtDtC

5. CLÁUSULA OUINTA - DO PAGAMENTO

5.í.O pagamento será efetuado pela Contratante no pÍazo de 30 (trinta) dias,

contados da apresentaÉo da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamênto des

Contato tlo 272DA21-P I,AAP
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atividades executadas e dos mateiais empregados, através de ordern bancária,
para credito em banco, agência e conta correnie indicados pelo contratado
5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nâo ultrapassem o

limite de que trata o inciso ll do art.24 da Lei 8.666, de 1993. deverão s-or

efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da aprêsentê(io
da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5", § 3', da Lei no 8 666, de '1993.

5.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fâtura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco)
dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação
a quê aquêla se referir
5.4. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os
seguintes procedimentos:

5.4.í. Ao final de cada etapa da execuçáo contratual, conforrne previsto no
Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia
das atividades executadas no periodo, âtravés de planilha e memória de
cálculo detalhada.
5-4.2. U.r'a etapa será considerâda êfetivamente concluída quando as
atividades prêvistas para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro
estiverem executadas em sua totalidade.
5.4.3. Juntamente com a primeira medição. a Contratadâ úeverà
apresentar compíovaçâo de matrícula da obra junto à Previdência Soclal -
cEt.

5.5. A Contratante terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data
da apresêntação da medição, parâ aprovar ou rejeitar, no todo ou em partê, a
medição prévia relatadâ pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade
das atividades executadas, inclusive quanto à obrigaÇão de utilização de produtos
ê subprodutos florestais de comprovada procedência legal.
5.6. A aprovação da mêdiçâo prévia apresentada pêlâ Contratada não â exime de
quâlquêr dâs responsabilidadês contratuais, nem implicâ acêitaÇáo definitiva des
atividadês executadas.
5.7. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da
mediçáo definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de sêrviços e
de memória dê cálculo detalhada.
5.8. O pagamento somente será efetuado após o 'atesto",
competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada,
dos demais documentos exigidos nêste instrumento contratual.
5.9. O "âtesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à

pelo servidor
acomPanhadâ

conformidade da Nota Fiscal/Fatu.a aprêsêntada pêla Contratada
atividades efetivamente executadas, bem como às seouintes comprov
dêverão obrigatoriamente acompanhá-la

5.9,1. Do pagamênio das contribuições sociais (Fundo de
Tempo de Serviço e Prevrdência Social) e da regularidade
correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quant
aos êmprêgados diretamente vinculados à execução contratual, quando
não for possível a veriÍicaçâo da Íegularidade dos mesmos no Sistema de
Cadastro de Fornêcedores da Prefeitura Municipal de Alto Alêgre do

ção da

aonÍaro n ' 2721202I -PMAAP
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Pindare, SICAF ou outro equivalente (guia de recolhimento de
comprovação do INSS e FGTS a partir de 30 dias de execução da obra);
5.9.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta ,,on-line,, ao
SICAF ou outro equivaÍente, ou na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou a
documentaÇão mencionada no artigo 29 da Lei n" 8.666, de .!993;

5.í0. O pagamento somente será autorizado depois de êfetuado o 'ateslo. pelo
servidor competente, condicionado este ato à veriíicaÇão da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação âs atividades eÍetivamente prestadas
e aos materiais empregados.
5.íí. Havendo erro na âpÍesentação da Nota Fjscal/Fatura ou dos documenlos
pertinentes à contrataçáo, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despêsa, como por exemplo, obrigaçâo financeira pendenie, deàorreÁte de
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medjdas saneadoras. Nesta hipótese, o pÍazo parc
pagamento injciar-se-á após a comprovação da reguÍarização da situaçâo, náo
acarretando qualquer ônus para a Contratante.
5.12.Será efetuada â retençáo ou glosa no pagâmento, proporcional à
irregularidade veriÍicada, sem preiuízo das sançôes ;bíveis, caso se constate
que a Contratada:

5.í2.í. náo produzju os resultados acordados;
5,í2.2. deixou de executar as atividades contratadês, ou não as exêcutou
com a qualidade minlma exigida;
5.12.3. deixou de utilizar os materiais e
execução do serviço, ou utilizou-os com

recursos humanos exigidos para a
qualidade ou quântidâde infêrior à

o dia em que constar como emitida a

demandada.
5.13. Será consrderada data do pagamenlo
ordem bancána para pagamento
5.í4. Antês de cada pagamênto à contratada, poderá será realizada consulta ao
Sistema de Cadastro de Fornecedores de Alto Alêgre do pindaré (ou cadastro
equiv€lente ou certidôes online) para verificar a mãnutenção das condiçôes de
habililação exigrdas no editât
5.í5. Constatando-se, junto ao Ststema de Câdastro de Fornecedorel
de irrêgularidade da contratada, será providenciada sua advertência, rito,
para que, ôo prazo de 5 (cinco) dias, regularize suâ situação ou, no mel
apresente.sua dêfesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igu

ptazc

a critério da contrâtante.
odo,

5.í6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada im ente,

::l]ftT]: deverá comunicar aos órgãos responsáveis peta fiscalizâção da
lêg:l^êriqad: fiscal quanto à inadrmptêÀcra da contratada L.rn 

"á.á 
-qJJo 

"êxrstencra de pagamento a ser êfetuado. paía que sejam acronados os mêtos
pertrnentes e necessários paía garanlir o recebtmenlo dsseus crêottoa
5.1/. Persrsttndo a irregulaídade, a contratante deverá adotar as medrdas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administralvo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

Co.rrato n" 27212021 pMAAp W
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5.í8. Hevendo a efetiva execuÉo do objeto, os pagamentos serâo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrâto, caso â contratada não
regularize sua sltuaÉo junto ao Saslema de Cadastro de Fomecedores de Alto
Alegre do Pindaré ou cadastro equivalente - isto é, deve-se mânter as condiçóes
de habilitaçáo do Edital, especialmente a regularidade fiscal.
5.í9. Somente por motivo de economicidade, segurançâ nacional ou outro
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso
pela máxima autoridade da contratante, nâo será rescindido o contrato em
execuÇão com a contratada inadimplente no Sistema de Cadastro de
Fornecedores de Alto Alegre do Pindare.
5.20. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributáía prevrsta na
legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1993

5.20.í.4 Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não
soÍrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficaíá
condicionado à apresentaçáo de comprovaçâo, por meio de documento
oficial, de quê faz jus ao tratamento trabutário favorecido previsto na Ler
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
legislaÇáo municipal aplicável.

5.2í. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido, de alguma Íorma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compênsaÉo financeira devida pelâ Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcelâ, é calculada mediante a aplicação da seguinte
Íórmula:
EM=lxNxVP.sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias êntrê a data prevista para o pagâmênto e a do efetivo
pagamento.
VP = Valor da parcela a ser pagâ.
I = lndrce de compensação financeira = 0.000'16438, assim apurado

r:(6/100)/365 l= 0,00016438
TX = Percentualda taxa anual= 6010

6. CLÁUSULA SEXTA - CONTROLE E FISCALIZAçÃO DA EXEC

6.í- O acompânhamento e a fiscâlização da êxêcução do
verificaçáo da conformidade da prestação dos serviços, dos ma
equapamentos emprêgados, de forma a assegurar o perfeito (y'um nto do
ajuste, que serão êxercidos por um ou mâis rêpresentantês da C tante,
êspecialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei no 8.666, de '1993

6.2. O repíesentante da Contratante deverá ter a qualiflcação necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato

| = (rx)

nsistem na
técnicâs ê

Conlíato no 27212021-PMAÂP $
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6.3.4 verificação da adequação de prestação contratâda deverá ser realizada
com base nos critérios prêvistos nos projêtos ê demais documentos técnicos
anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato
6.4. A Íiscalização do contrâto, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequaÇão
contratual à produtividade eÍetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteração dos valores contratuais previstos no § 10 do artigo 65 da Lei no 8.666, de
1993.
6.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizâdo na execuçáo
dos serviços dêverá ser veriticada juntamente com o documênto da Contrâtada
que contênha 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, informando as respectavas quantidades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
6.6. O representante da Contratante deverá promover o rêgistro das ocorrénc as
verificadâs, adoiando as providências necessárias ao fiel cumpriment(, das
cláusulas contratuats, conforme o disposto nos ss 10 e 20 do art 67 da Lei n.
8.666. de '1993

6,7.O descumprimento total ou parcial das obrigaçôes e responsabtl dades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigaçõês e encargos sociais e
trabalhistas, ensejará a aplicaçáo de sanÇôes administratavas, prcvistas neste
Termo de Contrato e na legislação vigente, podendo culminar em rêscisâo
contratual, coníorme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei no E.666, de 1993.
6.8.A fiscalizaçáo da execuçâo abÍange, ainda, outras rotanas determinadas em
normatizâÇão espêcíf ica.
6.9. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vÍcios redibitórios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrêncla
desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou dê seus agentes e
prepostos. de conÍormidade com o ârt 70 da Lei no I666, de 1993

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Exiglr o cumprimento de todas as obrigaçôes assumidas pelâ)
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

ntratada, de

"1,2. Exercet o acompanhamento e a fiscalizaÇão dos sêrvtços. por
comissão especialrnênte designarla, anotando em registro própl
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nomê

àau

talhas
ados
idadeeventualmente envolvidos, encaminhando os apontame

competente paía as provdêncras cabíveis;
7.3. Notiíicar a Contratada por escrito da ocorrência de êventuais impeíeiçôês.
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços. ftx;ndo
ptazo para a sua coreção, cerlaficando-se dê que as soluÇões por ela propostas
sêjam as mais adêquadas;

Folhas

Contralo no 27212021,PÀIAAP u
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7.4. PagaÍ à Contratada o valor Íesultante da prestaçâo contratuâ1. conforme
cronograma fisico-financeiro;
7.5. Efetuar as retençôes tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
Contratada;
7.6. Fornecer por escrito as inÍormaçôes necessáraas para o desenvolvimento dos
serviços objeto do contrato;
7.7, Realizat avaliaçôes periódicas da qualidade dos serviços, após seu
recebimento;
7.8. Cientificar o órgáo de Íepresentaçâo judicial da Procuradoria Geral do
Municipio de Alto Alegre do Pindaré - LrA para adoção das medidas cabíveis
quando do descumprimento das obrigaçôes pela Contratadâ;
7.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, 'as bullt ,

especiÍicaçôes técnicas, orçamentos, têrmos de recebimento, contratos ê
aditamentos, relatórios de inspeçóes técnicas após o recebimento do seíviço e
notif icaçóes expedidas;
7,10. Éxigir da Contratada que providencie a seguinte documentaçâo como
condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, ggêldgjglglasqi

7.í0.í. "as built', elaborado pelo rêsponsável por suâ execução;
7.í0.2. comprovaçâo das ligaçôes definitivas de eneÍgia, águâ, têleíone e
gás;
7.í0.3. a reparação dos vícios verificados dentro do prâzo de garantia do
serviço, tendo em vista o direito âssegurado à Contratante no art 69 da Lei
no 8666/93 e no art 12 da Lei n" 8.078/90 (Código de Defe!ê ao
Consumidor)

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAçOES DA CONTRATADA

8.'1. Executar cada uma das íases do empreendimento, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimênto das cláusulas contratuais,
íornecendo e utilizando os materiais, equipamentos ferramentas e utensílios de
qualrdade e quantidade compativeis com as especificaçôes con\das nos projetos

a que se

8,2. Reparar, corrigir, removêr ou substituir, às suas expensas,

e demais documentos técnicos anexos ao instrumento conv
vincula este contrato, bem como na sua proposta;

total ou em
em que sepaÍe, no prazo fixado pêlo fiscal do contrato, os serviços

verificarem vicios, defeitos ou incorreçôes resultantes
materiais empregados;
8.3. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Cont
8.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos dêcorrentes da execução do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de DeÍesa do Consumidor (Lei
no 8078, de'1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o
valor côrrêspondente aos danos sofridos;
8.5. Utilizar empregados habiltados e com conhecimentos básicos dos ser,/icos ã
serem executâdos em confoÍmidade com as normas e determinações eúr vrgur.

ou dos

Cônrraro no 27212021 PMAAP $
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8.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá,
além dê provê-los com os Equipamentos de Proteçáo lndividual- EPI;
8.7. Apresentar à Contratante, quando for o caso. a relação nominal dos
empregados que adentrarão no órgão para a execução das atividades
contratadas;
8.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais
prêvidênciárias, tributárias e as demais previstas na legislaçáo especíÍlca. cuia
inadimplência não transÍere responsabilidade à Contratante;
8.9. Atender às solicitaçôes dâ Contratante quanto â substituiçáo dos empregados
alocados, no prazo Íixado pela fiscalização do contrato, nos casos em quê Íicar
constatado descumprimento das obrigaçôes relativas à execução do serviço,
conforme descrito neste instrumento contratual;
8.í0. lnstruir sêus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas
lntêrnas da Contratante.
8.1't.lnstruiÍ seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, aleíândo-os a não exêcutarem atividades não abrangidas pelo

contrato, devendo a Contratada relatar à Contratânte toda e qualquêr ocorrêncla
neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
8.'12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da execuçáo do empreendimento, inclusive a alteração de supervisores da obra,
8.í3. Não peÍmitiÍ a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatoze ânos; nem permitir â
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;
8.14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidâde com as
obragações assumidas, todas as condiçóes de habilitação e qualiÍicação exigidas
na licitação;
8.íS.Guardar sigilo sobre todas as informaçóes obtidas em decorrência do
cumprimento do contrato,
8.'16. lranter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestaÇão

de serviÇo para representá-la na execuçáo do contrato com capacidade para
tomar decisões compatíveis com os compromis6os assumidos;
8.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurança da Contratante,
8.í8, lnstruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndio reas da
Contratantê;
8.19. Prestar os serviços dentro dos parâmetros
íornecendo todos os materiais, equipamentos e
qualidade e tecnologia adequadas, com a obsêrvância
pela boa técnica noímâs e legislação;
8.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no 9ràzo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
8.21. Prestar todo êsclârecimento ou informação sohcitada pela Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos à êxecução do empreendimento

e rotinas belecidos.
utensílios
as reco

ntidade,
aceitas
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8.22. Paralisar, por determinaçâo da Contratante, qualquer ahvidade que não
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurança de pessoas ou bens de lerceiros
8.23. Adotar as providências e píecauçôes necessárias, inclusive consulta nos
respectavos órgãos, se necessário for, a fim de que nâo venham a ser danificadas
as redes hadrossanitárias, elétricas e de comunicaçáo.
8.24. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, íenamêntas, e
tudo o que Íor nec€ssário à execução dos serviços, durante â vigência do
contrato-
8.25. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de
Responsabilidade Técnaca referentes ao objeto do contGto e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.37A1201O],
8.26. Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias ê
demais documentos e autorizaçóes exagiveis, na íorma da legislação aplicável,
8.27. Ceder os direitos patrimoniais relativos âo projeto ou serviço técnrco
espeoalEado, para quê a AdminiStÍação possa utilizá-lo de acordo com o prevrsto
nêste Projeto Básico e seus anexos, conforme artigo 1'11 da Lei n'8.666. de
1993i
8.28. Assegurar à CONTRATANTE:

8.28.'l.O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos.
iôclusive sobÍe as eventuars adequações e âtualizaçõês que vreren'r a ser
realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitaçôes;
8.28.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificaçôes
técnicâs, de documentaçáo produzida e congêneres, e de todos os demats
produtos gerados na execução do contrato. inclusive aqueles produzidos
por terceiros subcontratados, ílcando proibida a sua utilização sem que
exista autoÍização expressa da Contratante, sob pena de multa, sêm
prêjuízo das sançôes civis e penais cabíveis.

8.29. Promover a organização técnicâ e administrativa das atividades de modo a
conduzi-las eflcaz e eficientemente. dê âcordo com os documentos e
especiÍlcaÇões que integÍam ou fundamentam o PÍojeto Básico e este Contrato,
no prazo determinado.
8.30, Conduzar os trabâlhos com estrita observância às normas legrslação
pertinente. curnprindo as deteÍminaçôes dos Poderes Públicos.
limpo o local dos serviços e nas melhores condições de
disciplina.
8.3'1. Submeter previamenle, por escrito, à Contratante, para analrse e âêrováÇáo
quaisquêr mudanças nos métodos executivos que fujam às especificâÇôes do
mêmorial descritivo.
8.32. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariâmente, pelo Engenheiro preposto
responsável, as informações Sobre o andamento do empreendimenio. tais coryro.
númeÍo de funcionários, de êquipâmentos, condiçóes de trabalho, condiçóes
meteorológicas, serviços executados, registro de ocoírências e outros fatos

higiene e
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relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades
em relação ao cronograma previsto.
8.33. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no PÍojeto Básico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais deíeituosos ou com vícios, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do lermo de Recebimento
Definitivo.
8.34. Observâr as diretÍizes, critérios e procedimentos para a gestão dos residuos
da construção civil estabelecidos na Resolução nó 307, de OS|O7|2OO2, com as
alteÍaçóes da Resolução n. 44812012, do Conselho Nacional de ireio Ambiente ,
CONAMA, conÍorme artigo 4", §§ 2'e 3', da lnstruçáo Normativa SLTI/IrPOG n'
1. de 19i01/2010. nos segurntes termos.

8.34,í. O gerenciamento dos resíduos origináraos da contratação dêverá
obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipat de
Gerenciamento de Resíduos da Construçáo Civil, ou do projeto de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apíesentado ao órgão
competente, conforme o caso;
8.34.2. Nos termos dos artigos 3'e 10" da Resolução CONAI,A n" 307, de
O5lO7l2O02, a CONTMTADA deverá providenciar a destinação
ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da
contratação. obedecendo. no que couber, aos seguintes procedtmentos

8,34.2.1. residuos Classe A (reutitizáveis ou recrcláveis 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 outras destinaçôes)l
deveráo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de
armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a pêríritir a
sua utilização ou reciclagem futura;
8.34.2.3. íesíduos Classe C (para os quais não forâm desenvotvrdas
tecnologias ou aplicaÇôês economicamente viáveis que permitam a
sua reciclagem/recuperâção): deverâo ser armazênâdos.
transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas específicas;
8.34.2.4. resíduos Classe
à Obras e Urbanismo):
reutilizados e dêstinados
específicas

D (perigosos, contaminados ou diciais
deverão ser ârmazenad Portados.
em coniormidade com as as técnrcas

8.34.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá di oS resíduos
originários da contratação em aterros de resíduos só anos. areas
dê "bota fora", êncostas, corpos d água, lotes vagos e
Lei bem como em áreas náo licenciadas.

8.35. Observâr as seguintes diretrizes de caráter ambientall

areas tegidas por

8.35.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, srtuado êm locat
Íixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou
Íugitiva, utilizado na execução contratuat, deverá respeitâr os limites

páginã 10 dê 15
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máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n"
382, de 2611212006, e legislaçâo coírelâtâ, de acordo com o poluente e o
tipo de fonte;
8.35.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emlssão dê ruídos náo
poderá ultrapassaÍ os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-
'10.151 - Avaliaçâo do Ruido em Áreas Habitâdas visando o conforto da
comunidade, da Associaçáo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-ío152 - Níveis de Ruído para conforto
acústico, da Associação Brasile{ra de Normas Técnicas - ABNT. nos
têrmos da Resoluçáo CONAIrA n' 01, de 08/03/90, e lêgislação correlata;
8.35.3. Nos termos do artigo 4', § 3", da lnstrução Normativa SLT|/MPOG
n' 1, de 19/0'l/20'10, deverão ser utilizados. na execução contratual
agregados reciclados, sempre que existir a oferla de tais mateíats
capacidade de suprimento e custo inferior em ÍelaÇão aos agregados
naturais, insêrindo-se nâ planilha de formaçáo de preços os custos
correspondentes;

8.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruiçáo, daniÍicação,
deÍeitos ou incorreçóes dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus
funcionárics ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.
8.37. Realizar, conforme o caso, por meio de laboÍatórios previâmente aprovados
pela fiscalizaçáo e sob suas custas, os têstes, eôsaios, exames e provas
necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a
serêm aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Proleto Básrco
e demais documentos anexos;
8.38. Providenciar, conforme o caso, as ligaçôes definitivas das utilidades
previstas no projeto (água, esgoto. gás energia elétrica. telefone etc.), berr como
atuar junto aos órgãos federâis, êstaduais e municipais e concessronárias de
serviços públicos para a obtençáo de licenças e Íegulârização dos seNjços ê
atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc )i
8.39. Quando não for possivel a verificação da regularidade no Srstema de
Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada cujos empregados
vinculados ao serviço sejam regidos pêla CLT deverá entregar ao setor
responsável pela fiscalizaçáo do contrato os segurntes docr_Lmentos \ll prova de
regularidade relativa à Seguridade Sociat; 2) certidão conjunta relativa bo! kibutos
federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem (]uiaridade
perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicí sede do

dão de
histas -

CNDT;
8.40. Serão de exclusiva responsabilidade da
erros/equivocos no dimênsionamento da proposta.
8.4í. Em se tratando de atividades que envolvam serviÇos de natureza inteiectual,
após a assinâtura do contrato, a contratada deveaá participar de reunrão inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar início à execuçâo do serviço, com o

contratado, conforme exigido no instrumento convocatório; 4)
Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certjdáo Negativa dê Débitos

contratada eventuais

o
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esclarecimento das obrigaçóes contratuais, em que estelam presentes os técnicos
responsávei§ pela êlaboração 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 condições de Habilitaçáo, em esPecial o art. 55 da Lei
8.666/93.

9, CúUSULA NONA _ DA SUBCONTRATAÇÂO

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

IO. CLÁUSULA DÉCtMA _ DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS

í0.í.Comete infração administrativa nos termos dâ Lei no 8.666, de 1993 â
Contratada que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigaçõês
assumidas em decorrência da contratação; ensejar o íetardamento da execução
do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo;
cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta;
10.2. A Contratada que cometer qualquer das infraçôes acima discriminadas ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sançóes:

'10.2.'1. âdvertência por faltas leves, assim entêndidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
10.2.2. multa moratória de até 0,3olo (zero virgula três por cento) por diâ dê
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30
(trinta) dias;

10-2-2.1. eín se tratando de inobservância do prazo fixado para
apresentaÉo da garantia (seia para reforço ou por ocasião de
pÍorrogaÇão), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete cêntésimos por
cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de
2% (dois por cento), dê modo que o atraso superior a 25 (vintê ê
cinco) dias aulotizatá a Administração oontratante a promover a
rêscisão do contrato:
10.2.2.2. as pênalidades dê multa decorrentes de fatos diversos
serão consideradas independentes entre si.

í0.2.3. multa compensatória de até 10 o/o (dez por cento) sobre o valor total
do contrato, no caso de inexecuçâo total do obletol

í0.2.3.1. em caso de rnexecuçáo parcial. a multrêompensatóra no
mesmo percentual do subitem acima, setâzaplicada de forma
proporcional à obÍigação inadimplida;

í0.2.4. suspensão de lictar e rmpedrmento de co\tratar com o órgáo
Pública

opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
í0.2.5. declaraÉo de inidoneidadê para licitar ou contratar com a

Administraçáo Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantês da

entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração

$
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punição ou até que seja promovida a reabilitaÇão perânte a própna
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos câusados e após
decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anteriori

í0.3.4 aplicaÇão de multa não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.
10.4.4 recusa injustiÍicada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após
devidamente convocâda, dentro do prazo estabelecido pela Administraçáo,
equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima
estabelecidas.
10.5. A aplicaÉo de qualquer penâlidade náo exclui a aplicaçâo da multa.
10.6. Também Íica suieita às penalidades do art. 87, lll e lV da Lei no 8.666, de
1993, a Ccntratada que:

í0.6.1. tenha sofrido condenação deÍinitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude Íiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.6.2. tenha praticado atos ilícitos visandg a frustrar os objetivos da
licitaçáo;
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 rea{zar-se á ern
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla deíesa
observando-se o procedimento previsto na Lei n" 8 666. de '1993, e
subsidiariamente na Lei no 9.784. de 1999.
10.8. A autoridade competênte, na âplicâção das sanções, levará em
consideração a gravidade dâ conduta do inÍretor, o caráter educativo da pêna
bem como o dano causado à AdministraÇão, obseNado o pnncípio da
proporcionalidade.
'10,9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante seráo deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na DÍvida Ativa da União e
cobrados judicialmente.

'10.9.í. Caso a Contratante determine. a multa deverá
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contâr da data do
comunicação enviadâ pela autoridade competente.

ser recolhida no
da

10.'10. As penâlidadês sêrão obrigatoriamente registradas no SICAF.
10.'lí.As sançôes aqui previstas são independentes entre si, pod
aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem
outras rnedidas cabíveis

íí.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA _ DO REGIME OE EXECUçÃO E DAS
ALTÉRAÇÔES

1í.í. Eventuais alteraçóes contratuais reger-se-ão pela disciplina do aÍt 65 da Lei
n'8.666. de 1993.
'11.2. O contruto seÍá rcalizado por execução indireta, sob o regime de entprcitacla
por preço global.

o
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'l'l-3. O seNiço adicionado ao contrato ou que sofrc alteração em seu quantitativo
ou preço deverá aprcsentar preço unitário ínferiot ao preço de referência da
Administrução Pública divulgado poÍ ocasião da lícitaÇáo, mantida a
prcporciona dade entre o preço global contratado e o preço de refêÉncia.
rcssalvada a exceção prevista no subitem anteriar e respeitados os ,7rlles úo
prevlslos ro § 1Ô do aft. 65 da Lei n" 8.666, de 1993.

12. CLÀUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ DAS VEDAçOES

í2.í. É vedado à CONTMTADA:
'12.1.í. Caucionar ou utilizar êste Termo de Contrato pâra qualquer
operaÇão financêira
12.'1.2. lnterromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos
êm lei

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA _ DO RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1. disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquêla previsia no Projeto
Básico, anexo do lnstrumento Convocatório.

14. CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA _ RESCISÃO

14-1. O presente Têrmo de Contrato podeÍá ser rescindido nâs hipóteses
prêvistas no art. 78 da Lei no I666, de 1993, com as consequências rndicâdâs no
art. 80 da mêsma Lêi, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo
de Referência, anexo do Edital.
14.2. Os casos de rescisão contratual seráo formalmente motivados,
assêgurando-se à CONTRATADA o direito à prévia ê ampla defesa.
14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso
de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n'8.666 de 1993
14.4- O termo de rescisão, sempre que possível. deverá rndicar'

14-4.1. Balanço dos eventos coniratuais já cumpridos ou parcialmentê
cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizadoi
14.4.2. Relaçáo dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.4.3. lndenizaçôes e multas.

içóes soci3is,
previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do T -de ServiÇo (FGTS),
êm relaçâo aos empregados da contratada que efeti participarêrn da

14.4.4. 14.5. No caso de obras, o não pagamênto dos sa
trabalhistas, bem como pelo não recolhimênto das

execução do contrato será causa de rescisão por ato
contratante.

os e demais verbas

le êscrito cia
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cúUSULA DÉGIMA OUINTÂ _ DOS CASOS OiIISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pêla CONTR-ATANTE, sêgundo as
disposiçõês contidas na Lei nó 8-666, de 1993 e dêmais normas federais
aplicáveis ê, subsidiariamente, segundo as disposiçóes contidas na Lei n' 8.078,
de '1990 - Código de Dêfesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos
contratos.

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

'16.1. lncumbirá â Contratante providenciar a publicação deste instrurÍlento,
por extrato, no Diário Oficial do l\,Iunicípio, no prazo previsto na Lei nô 8.666 de

1993.

cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIiIA - FORO

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da exêcuÇão deste
Têrmo de ContÍato será o da Comarcâ de Santa Luzia/lvA, responsável por Alto
Alegre do Pindare/MA.
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Pa.a lÍmeza e validade do
em três (três) vias de igual
assinado pelos contraentes.

pactuado, o Prêsente
teor, que, dêpois de

Termo de Contrato foi lavrado
lido e achado em ordêm, vai

, '16 de Novembro de 2021.
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