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PREFEITURÂ Í{UNICIPAL DE ALTO ALEGRE OO PINDARÉ. MÂ
Át. Joi&, XXlll- S,ôi - (:êniÀ,

CNPJ: 01.61 2.162/0{Xtl -2 t

CONTRATO N' í922022. PI'AAP
PROCESSO No 09/u2022

ÍERMO OE CONTRATO DE PRESTAçÃO
DE SERVTÇOS FTR ADO ENTRE O
MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO
PINDARÉ. ATRAvÉs DA SECRETARIÂ
MUNICIPAL OE EDUCAçÁO, ESPORTE Ê
LAZER E A EMPRESA F. P. PROJETOS,
GERENCIAMENTO, SERVIçOS E
EMPREENDIMENTOS ÉIRELI, CNPJ NO
29.i45.5820001.25, NOS TERMOS
ABAIXO.

O iIUNIC|PIO DE ALTo ALEGRE Do PINoARÚMA, alravés da sua SEGRETARIA
UUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTES E LAZER, sediadê na Av. João )« t, S/N -
Cêntro, Allo, Á{eg.ê do pindaré/[IA, CNPJ Nô 06 O8S. j 97/OOO1-9S, doravaftê
designada CONTMTANTE. neste alo representado .espêctivamenle peto Secretano
dê Educação. Espode e Lazêr Sr. FúV|O OLIVE|RA VTANA ora;rlêrro, câsâdo,
portedo. da Cédula de ldêntidade RG no 14632612000$ e inscíto no CpF sob o no
@7 125 42345, rêsidente e domiciliado na Ruê J p Almeida, n" a531, gaino _ Ruá,
9!P_j:-q199j ory nêstâ Crdade e por outro rado â Empresa F. p. PROJETóa:
GERENCTAüENTO, SERVTçOS E EMpREENDTMENTOS Étnelr ,n""rn" Àá Cúpj
sob o no 29.485 582/0001-25, estabetecida Rua no 03 euadra n" Ot, N" Ot, C;h;b,
Anil IV, São Luís/[4A, CÊp no 65052-770, Têtefon€: (98) SeSZC_SS1a, à.mãit:
qlqêJl-3t_?lp-s-elúc_o!@gr.a'l con rêpíêsenteda oor ser, Sócio Administíador, o sr
JOSE RIBAMAR PINHETRO OA STLVA brasrteúo. cêsado ponador Oa ceduta Oe
identidadê RG n' 00495067076 DENATRAN ê do CpF n. 012.625.21?4A, dota;arúe
denomrnedâ stmplesmentê CONTRATADA submetendo_se as p"rt", as c,ráoi,J".
conslanles nos termos dê Lei ao 8.666 dê 21 de Junho dê 1993 da Ler dê ôirêt;zês
urçâmentaÍtas vtgente, apl,cando-se temoém os proc€dtmentos detemtnados Dêla Lêr
Complemêntêr 12at2o6 e na Lei n. 8078 de t99o - Códiqo oá oárlsa a.
Consumjctor resotvêm cetebrar o pÍesenre ContÍato para.re"rçã'o o" oÀt.,ÀÃ"Jã
oDra lenc,o em vista o rêsuttâdo oa lic,taÇão procêdrda na modattdado RDc n"ú1Di22 - CPUPMAAP, oriundâ do procesao Actministrativo o" 09ií2022 - Sec.lrunicipâl dê Educaçào, Espone ê Lazer Adjudicação a*a ae OiiãZOii iiiomologação datada de 0905/2022 .nedrânte as Clâusulas e coldiçôes seguintes.

I. CúusULA PRIMEIRA _ oBJETo

í.í. Oobjeto do presenle rnslrumento é a Contratação da Empre§a EspêcializadapaÍa 
_Ex€cução_de S€íviços Técnicos de Enóonhâria iara Coricfu.io ae(hístÍução de CÍechê na Sode do Municipio de Alto AlêqÍe do pindaré/MÀ

docoírêntê de Convênio com o Fundo Nacional de oãsenvotvimànú 
'aa

59y!:ça", 
- FNDE. q're será prestado nas condrÇões estaoerecroas no irlero

Basrco ê demats dooJmenlos técnrcos que sê ermntram anexos êo lnslrumento
!;onvoc€to1o do cenême quê deu oígem a esle Instrumento conÍatualr§-J à
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1.2. Estê Íermo de Coôtrato vincula-se
epígrafe e sêus anêxos, identíicêdo no
indêpendentêmênte de kanscriÉo.

ao lnstrumento Convocatório do Editel êm
preâmbulo acima, e à paoposta vencedora,

2. cúusul-A sEcuNDA - vGÊNcra

21. O prazo dê vigência dêstê Termo de Contrato é aquole fixado no Editel, isto é,
í2 (doze) Íno§6s, com início a parlir da assinatura do cofllrato.

2.2. A vigência podeÍá ullrâpassar o exercício Íinanc€iro, desde quê âs dêspêsâs
rêrêíentês à conlrâlãÉo sejam intêgralmenle empenhadês até 31 dê d6zembío,
para fins dê iôscriçâo êm restos a pagâí, conformê Oíiêntaçáo Normativa AGU n"
39, de 13h2m11

2.3. A axscução dos sorviços será iniciada a partir do recêbimento da ordem de
seMço ê durará 09 (nove) mesês, cujas êtapas observêíáo o cronograma íxado
no Píojeto Básico.

2.4, A prorrogaÉo dos píâzos de execuÉo ê vigência do contrato seíá precedjda
da conespondentê adêquaÉo do cronograma físico-financeiro, bem como Cle
justificaiiva o auloÍizaçáo da autoÍidade competêntê para a cêlebraÉo do ajuste,
c,evêndo ser íormalizada nos áutos clo processo adminislrativo.

3. cúusulA TERCE|RA - oo vaLoR Do coNTRÂTo

3.1. O valor total da contratação é dê R$ í.250.000,00 (um milhào, duzento8 e
cinquonla mil rcâis)

3.2. No valor acimâ estão incluídas Iodês as despêsas ordinárias dirêtas e indiretâs
decorrentês da êxecuçáo do obJêto, inclustve tribuios €y'ou impostos, êncargos
sociais, trabalhistas, previdênciários fiscais e comerciais incidentês. bem como
tâxâs de licenciamênto, âdministração, frête, sêOuro e outros nêcessários ao
cumprimênto intêgraldo obleto da contrataÉo.

3.3. O valor acima é meramento estimativo, do forma que os pagamêntos dêvidos à
CONTRATADA dêpênderão c,os quantÍlativos de sêrviços eÍêtivámente p.êslâcbs.

4. cúusuLA QUARTA- DorAçÃo oRçaMENTÁRta

4.í.As despesas pârê âender a esta licrtaÉo eíão progÍamadas em dotêção
orÇâmêntáÍia. na classifi cação abatxo

L.=rys

/b§ -- â
/,=d,s _à

,§§§s
/Et €à

Conrío ne 1922022 PíUMP



Processo nX

PREFEITUM UIIII({PÂL OE ALTO ÂLEGRE DO PINDARÉ. Â

^r. 
Joi, X!ütr. S4l - C6trc

CNPJ: 0r.612432ry[r-21

02 03 @ SECRETARIA DE EDUCAçAO ,ESPORTE E LAZER
12 122 @46 N12 W MANUT. E FUNC. DA SEC. tt JN|C_ DE EDUCAçÀO
3 3.90.39.00 OUI?OS SERy,ÇOS OE TERCEIROS - PESS OA JURID|CA

02 03 @ SECRETARIA DE EDUCAçAO .ESPORTE E L-AZER
12 3ô5 0013 2079 0W MANUÍENçAO DE RECURSOS CONvElVrrqOOS t ÁflUr. E
FUNC DE CRECHES
3.3.90 39. OO OUÍROS SERVTçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID|CA

5. CúUSULA QUINTA_ OO PAGAMENTO

5.í. O pag€mento sêrá efeluado pêla Contratantê no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da aprosêntaÉo da Nota Fiscal/Faturê contêndo o dêtâlhamênto daô
âtividadês exêcutadas e dos materiais êmpregádos, âtrâvés dê oÍdem bâncária,
paaa cédilo om banco, agência e conta corrento indicados pêlo contratado
5.2. Os pagamentos decorrenles de despesas cujos valores náo ultrâpâssem o
limite de que trata o inciso ll do an. 24 da Lêi 8.ffi, de '1993, dêvorão sêr
€Íêtuedos no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresêntação
dâ Nota Fiscâl/Fatura, nos termos do ert. 50, § 3o, da Lêi no 8.666, de 1993
5.3, A apresênlaÉo da Notê Fiscál/Fáurâ deveÉ ocorrêr no prazo dê 05 (cinco)
dias, clntado da dête final do período de adimplemenlo da pâÍcela dâ contrataçáo
a quê aquêla se rêferar
5.4.A Notiâ Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada dê acordo com os
seguintês procedrmentos.

5.4.1. Ao Íinal de cádâ etapa da execuçáo contratual. conforme píevsto no
Cronograma Físrco-Fnanceiro, a Conlratada apresentârá â mêdiÉo prévia
das atividades executadas no período, alravés de planilhâ e mêmóriâ de
cálculo delalhada
5.4.2. Uma etapê será considerada efetivamente concluída quando ês
atividadês previstas para aquela êtapa, no Cronogramã Físco_Finâncêrro,
êslivêrem executadas êm sua totalidade.
5.4.3. Juntamente com a primeira mediÉo, a Contraiâdâ d6vêrá
apíêsenlar comprovaÉo de matrícula da obra junto à Previdênciã Social _

cEt.
5.5. A Contralanto t6rá o prazo de 15 (quinze) dias Úteis, contados a partir da dâtâ
da aprêsêntaÉo da medição, para aprovâr ou rejeitar no lodo ou êm pârte, a
mediÉo prévia relâtada pela Contraiada, Lêm como para avaliaÍ â conformidade
das alividadês êxecutadas, jnclusive quanto à obrigaÉo de utilzação dê produtos

e subprodutos florêstais de comprovada procêdência legal
5.6. A âprovaÉo da mediÉo préviá aprêsêntada pela Coniratâda não a êxime dê
qualquer das responsabilidades conkêtuais, nêm implic€ acêitaÉo definitiva dâs
alividadês executâdas.
5.7. Após a aprovaÉo, a Contratada emjtirá Nota
mediÇáo definrtiva aprovada, acompanhada da planilh

Fiscál/Fatura

dê memóriâ dê cálculo dêtalhada.

no valor dâ
dê sêNiços ê
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5.8.O pagamenlo somente será efeiuado após o "atêsto", pelo sêrvidor
competente, da Nota Fiscal/Faturâ aprêsêntada pêla Conkalêda, acompanhada
dos demais documentos exigidos nêste rnstrumento conlrâtual.
5.9.O 'atesto' da Nota Fiscâl/Fatura flca condicionado à verificaÉo da
mnformidade da Notê Fiscal/Fatura aprêsêntada pele Contratáda com ês
atividadês êfetivamenlê exec{.riadas, bem como às seguintês comprovaçóes, quê
dêveráo obrigatoriamente acompanhá-la:

5.9.í. Do pagamenlo das coniribuiçóes sociais (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço ê Prêvidêncra Social) e da Iegularidade trabâlhista,
correspondentes ao mês da última nota fiscâl oLr íatura vencida, quanto
aos empregados diretâmentê vrnculados à exêcuÇão contrátual, quando
náo for possível a vêrificaÉo da regulandade dos mesmos no Sistêma de
Cadasiro de Fornecedores dê Prêfêiturâ Municipal de Alto Alêgrê do
Pindaré, SICAF ou outro equivalente (guia de recolhimento de
comprovêÉo do INSS e FGTS a partir dê 30 d€s de execuçâo da obra)l
5.9,2, Da regulârldâdê íiscêl, constatada através de consulta 'on-linê" ao
SICAF ou outro equivâlênte, ou na impossibilidade de acesso ao íderrdo
Sistêma, mediante consulta aos sitios êlêkônicos oficiais ou à
documentaçáo mencionada no artigo 29 da Lei n' I666, de í993;

5.10. O pagamento somênt6 será autorizâdo dêpois de efêtuado o "atestd pêlo
servidor competeôtê, condicionado esle ato à verificâção da conformidade da
Nota Fiscal/Falura apresentâda êÍn rêlaÇáo às atividados efetivâmentê pÍêstadas
ê aos materiais empregados.
5,1'í. Havendo erro na aprêseniação da Nota FiscauFatura ou dos documentos
periinentes à contrataÉo, ou, ainda circunstância que impeça a liquidaÉo da
dêspesa, como por êxemplo, obrigação finâncêÍa pendenle, dêcorrênlê de
penalidêdê imposla ou inadimplência, o pagamento íicará sobrestado até que a

Contralada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipólese, o pÍazo paÍa
pâgamento iniciaÊse-á após a comprovação da regularizâÉo da situaÉo, não
ãcaretando qualquer ônus pârê a Contralanle
5.í2. Sêrá efetuada a relenção ou glosa no pagâmento, proporcional à
Íregularidade vêrificada, sem prejuízo das sanções câbíveis, caso sê constate
que a contratada:

5.í2.í. não produziu os resultados aco.dados;
5.12.2. deixou de executar as aiividades contratadas, ou não as êxêcutou
com a qualidade mínima exigida,
5,'12,3. deixou de utiiizar os maleriais e recursos humanos exigidos para a
execução do serviço, ou ulilizou-os com quêli{iade ou quanitdâde inferior à
dêmândada

5.13. Sêrá considerada data do pagamento o dia êm que consiaÍ como êmiljda a
ordem bancária para pagamento
5.í4. Antês dê câda pagamênto à conkatadâ, poderá sêrá realizada consulta ão

Sistema de Cadaslro de Fornecedorês de Alto Alêgrê indâré {ou câdasiro
equivalente ou cêrtidôês online) pârâ vêrificar a m

habilitaÉo exigidas no edital.
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5.15. Constatando-se, junto ao Sislêma de Cadastro dê Fornecedo.es, a sduâçá)
dê irregularidâde dâ contratadâ, será providênciadâ sua advêrlénciâ, por escÍito,
parâ que, no prezo de 5 (cinco) dias, regularize suâ srtuação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defêsâ. O prazo podêrá sêr prorr€ado uma voz por igual pêriodo,
a cÍiténo da contratante
5.16. Náo havendo r6giJlanzaÉo ou sando a dêfesa considerada improcedenlê, a
conlraiante dêverá coínunicâí aos órgâos responsávêis pêla fiscalizaÉo da
íêgularidade íiscal quanto à rnadimplência da conlratada, bem como quãnto à
exislência de pagamento a sêr €foluado, para quê selam acionados os meios
pêrtinentes e ôecessáraos para garântir o rêcebrmeôto de seus cíéditos.
5.í7. Persistindo â irr€g{rlendad€, a conlralanle dev€Íá âdotâr es mêdidâ6
necessárias à roscisão contratual nos aúos do procêsso administrativo
conespondênte, âsseguÍada à cor{ratada a ampla d€fêsâ.
5,í8. Havendo a êfeliva execuÉo do objeto, os pagamentos seráo ÍeêlÉados
normalmêntê, até que se decida pela rescisâo do contrato câso a contratada náo
regulaízê sua situaÉo junto ao Srstema dê Cadaslro dê Fomec€dores dê Alto
Alegre do Pindaré ou câdastro êquivalente - rslo é, deve-sê manter as condiçóês
dê hâbilitaçáo do Edital, especralmênle a regularidade fiscal
5.í9. Somenle por motivo de economicidade, sêguÍançâ nacional ou outío
intercssê público de alta relevância, devidem6nte justificado, em qualquer caso,
pêla mâima autoridade dê contralante, não será rêscindrdo o contralo êm
exêcuÉo com a contrâlada iôadimplente no Sistema de Cadâstro dê
Fomecêdores de Alto Alegre do Pmdaré.
5.20, Quândo do pâgamento, será efêluada a rêlenÉo tributáriâ píevislâ na
legislaÉo aplicável, em espêcial a prsvista no êrtigo 31 da Lei n 8 212, dê 19s3.

5.20.'t. A Contratada regularmentê optântê pelo Simples Nacioml não
sofrerá a rêtenÉo tributáfla quanto aos impostos e contribuiçóês
abrangidos por aqugle Íegimê. No entânlo, o pagâmênto ficârá
condicionado à apros€ntação de compíovaÉo, poÍ meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamenio tribútário fsvorecido prêvisto ne Lêi
Complemênlar n. 123, de 2006
5.20.2. Ouanto ao lmposlo sobrê Sêrviços de OualqoeÍ Nalurêza (ISSQN)
seré observado o disposto na Lêi Complomentar no 116, dê 2003, ê
lêgislaÇão municigal apliével

5,21. Nos casos de evênluais atrasos de pâgamênto, dêsde que a Contraiadâ náo
tenhê concorrido, de alguma forma, para tanto, Íicê convêncionado quê ê taxa de
compensação financeira devida pela Conkatanlo, ênirê a datê do vêncimênto e o
efêtivo adimplemento da parcela, é calculada mêdÉntê a aplicâçâo da seguinle
fórmula

Contrãto n" 192/2022 PMAÂP
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EM=lxNxVP,sendo:
EM = Encargos moraiórios;
N = Número de dias enlre a data prevista paÍa o pagamenlo e a do efelúo
pagamênto,
VP= Vêlor dâ parcela a sêr paga
I = lndice de compensação financerra = 0,00016438, assim apLrrado:

I = (rx) t=(6/100)/365 l= 0,0001&38
TX = Percentual da taxa anLral = 6%.

6. cúusuLA sExra - coNTRoLE E FtscAltzAçÃo oA ExEcuçÃo

6.1. O acompanhamênto e a fisc€lizâçáo da exscuÉo do coniraio consisiem ná
veífrc€Éo da conformidade dâ presta€o dos sêrviços, dos maleriais, técnicas e
equipamentos empÍegados. de Íorma a âssegurar o peíeilo cumprimer{o do
ajustê, quê sêrão exercidos poÍ um ou mais rêpÍosenlantes da Contratante,
êspêcialmente designacbs, nê Íoíná dos ads 67 ê 73 da Lêr n'8 666, dê1993.
6.2. O representantê da Contralanle dêverá ter a qualiflcãÉo necessáíia pâra o
acompanhamênto e conlrole da êxecuçâo dos serviços ê do contrâto.
6.3. A verificsÇão da adequêÉo da preslação conlratada dêvêrá sêí realizâda
crom base nos critéÍios pÍêvistos nos prqelos e dêmais documentos técnicos
anêxos ao instrumento convoc€tório a que se vincúla êsle contrato.
6.4. A fiscalizaÉo do contrato, ao verificar que houve subdimensonêmenlo da
produlividâdê pactuada, sem perda da qoelidade na execuÉo do sêNiço dêvêÉ
comunicâr à aúoridade responsável para quê esla promova â adêquaçáo
conlratual à produ'tividade efelivamênte realizada, respeitando,se os limites dê
alteraÉo dos vâlores contÍatuais prêvistos no § 1' do ârtigo 65 da Lei no 8.666, de
1993
6.5. A conÍormidade do material/lêcnicâ/equipamento a ser úilizâdo na oxecuÉo
dos sorviços deveíá sêr vêrficêdê junlamente com o documento da Contíatada
quê contenha â rêlaçáo detalhada dos mêsmos, dê scordo com o estabelêcido
nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumênlo convocátóio a
que se vincula êste contrêto, rnformando as respeclivas quantidades e
espocificaçôês técnrcês, lais como: marca, qualidad6 6 forma de uso.
6.6. O rêprêsêntantê da Conlratânte deverá promover o registro dâs ocorênciâs
verificadas, adolando as providências nêcessárias ao fiel cLtmprimenlo das
cláusulas contraluars, coníoÍmê o disposto nos §§ 10 e 2o do art. 67 da Lei no
8.666. dê '1993

6.7. O descumprimento total ou parcial das obrigaçôês e responsabilidades
assumidas pêla Conkalada, sobreludo quanlo às obrigaçóes e ênc€.gos socÉis e
trabalhistas ensêjêrá a êplicãçáo de sanÉes êdminislrativas, paevislas neste
Termo de Contrato e na legislação vigente, podendo culminar em íescisáo
coniratual, confoíme disposto nos ar'tigos 77 ê 87 da féi no 8.ffi, dê '1993.

6.8, A fiscalzaÉo da exêcuÇão abrange. âinde. o
normalização especÍf icâ
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6.9,4 fiscêlizaÉo de qú6 irata esla cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidadê dê Contralada, inclúsive pêrante l€rceiros, por qualquêa
irrêgulaíidade, aindâ quê aêsullante de imperfeiçôes lécnicas, vícios redibitórios,
ou êmprego dê mêteÍial inadequâdo ou de qualidade infeaior e, nâ oconência
d€sta, não implica em corrêsponsabildadê da Conlratanle ou de seus agenles e
prêpostos, de corÍoÍmidade com o art 70 da Lêi n" I666, d€ 1993.

7. CúUSULA SÉnirA - OBRTGAçOES OA CONTRATANTE

7.í. Exigir o cumprimenlo de todas as obrigaçôes assumidEs pelâ Coôlratada, dê
âcordo com as cláusulas conlratuais ê os termos d€ suà proposta;
7.2- Exet@t o âcompanhâmenlo ê â fiscálizâÉo dos sêrvços, por servidor ou
comissáo êspêcialmer*ê designada, anotando em registro próprio as falhas
dêtêcladas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos ompregados
êvêntualmente envolvidos. enc€minhando os apontamentos à autoaidade
@mpêtenle para as píovdêncrâs câbívêrs
7.3. Notificar â ContÍatada por escÍiio da ocoÍrência de eventuais imperíeiçôês,
falhas ou iríêgularidadês constatêdas no curso dâ execuÉo dos selviços, fixándo
prazo para a sua correÉo, cêrtificândo-se de que as soluçóês poí êlâ propostâs
sejêm as mais adêquadas:
7.i1. Pagar à Coôkatada o valo. rêsúliante de preslaÉo contratual, coríorme
cronograme Íísico-tinancêjro,
7.5. Efêtuer es rêtenções trrbutáriês devidas sobre o valor da fatura de serviços da
Contralâda;
7.5. Fomecer poa escnto as mformaçóes necessárias para o desenvolvimento dos
sêrviços objeto do contrato;
7.7, RealizeÍ avaliâçôes pêriódicês da qualidade dos seNiÇos, ápós sêu
recêbimento;
7.8. Ciênlficâr o órgáo de representaçáo judic€l de P.ocuradoria Ge€l do
Município de Alto Alegre do PindaÉ - l\4A para adoÉo das medidâs cabívêis
quando do dêscumprimento das obrigações pêla Contratada;
7.9. Arquivamênto êntrc outrcs documenlos, de prolelos, 'as buili',
espêcificâÉes lécnlcas, orçamentos, termos de rêcebimento, contÍatos ê
aditamêntos, relêtóaios de rnspeçóês têcnicas eÉs o recêblmênto do serviço e
notíicâÇôês expêdidas;
7.r0. Exigir da ContÍatada quê providenciê a sêguinte documentaçâo como
condiçáo indispênsável para o recebimenlo definitivo de obleto, ouando for o caso:

7.10,í. "as built", êlaborado pelo responsável por sua êxêcuçáo;
7.10.2, comprovaÉo dás ligêçõês dêfinitivas de enêÍgja, água, têlêfone ê
gás;
7.í0,3. a reparaÉo dos vícios verificados dentío do prazo de gâÍantia do
serviço, tendo em vista o direiio assegurado à C no art 69 da Lêi
no 8.666/93 ê no at1 12 da Lei nô 807
Consumidor)

Contato no 19220?2 PMMP
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8. cúusulA orrava - DAs oBRtGAçÕEs DA ooNTRATADA

8.1. Executar câda uma das fases do empr6endmento com a âlocáçáo dos
êmpÍegados necessários ao perferto cumprimento dâs cláusulas contratuai§,
foÍnecêndo e utilizahdo os maleriais, equipamêntos, fênâmenlas ê ulênsílios dê
quâlidade e quantidade compativeis com as espêcificaçôes contidas nos proietos
ê dêmais docLlmentos técnicos anexos ao instrumento convocêtórto a que se
vincula este contrato, bem como na sua proposla;
8.2. RepaÍar, corrigií, remover ou substrluir, à§ suas expensas, no total ou em
parte, no prazo íixado pelo fiscál do contrato os sêrviços efetuados em que se
vêríicârem vícios, defeitos ou inconeçôos rêsultantês da execução ou dos
maleriais emprêgados;
8,3. Manter os empregados nos horános prêdeterminados pela Contratante:
8.4. Responsêbilizêr-sê pêlos vÍcios ê danos dêcorrenles da êxêcuçáo do otjelo,
de acordo com os artigos 14 e 17 a27, do Código de Defêsa do Consumidor (Lêi
h" 8.078, de 1990), ficando a Conkatante aulorrzada a descontaí da garantia
prestada, caso êxigada no editâl, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o

valor conêspondentê aos danos soíridosi
8.5. Utilizar êmpregados habalitados e com conhêclmentos básicos dos serviços a

sêrêm êxecutados, êm @nformidade com ês normas e dêtorminaçõês em vagoÍ;

8.6. Aprêsentar os emprêgados devidamênte identificados Por mêio de crachá,
além dê provê-los com os Equipamentos de ProlêÉo lndividuaí' EPl,
8.7. Apresentar à Conkatante, quando for o cêso, a rêlação nominal dos
empaegados que adentrarão no órgão paíâ a êxecuÉo das atividades
conlrelâdes:
8.8. Responsabilizêr-sê por todas as obngaÉes trabalhastâs, sociâis,
prêvidenciárias, tributárias e as demais previstas na legislaÉo êspecíficâ, cuja
inâdimplência náo lrânsfêre rêsponsabilidadê à Contrêtêntê;
8.9. Atendeí às solicitaçóes da Contrâtantê quanto à substituiÉo dos êmpaegados

âlocádos, no prazo fixado pela fiscáltzaçáo do contrato, nos casos em que ficaÍ
constatado desdhpÍimento das obrigaçóes relâtivas à execuÉo do sêÍviço'
conformê descrto nêste instrumênlo @ntrêliral
8.í0. lnstruir sôus empregados quanto à necessidade de ac€iar as Normas
lntêrnâs dê Contrâtante:
8.í1. lnstruir seus emprogados a ro§pêito clas atividades a sêrem

dêsêmpenhadas, alertando-os â não executarêm atividades náo abrangidas pelo

contÍato, dev6ndo a Contratada rêlâtaÍ à ConlÍâtante toda e qualquer oconência
nêstê senlido, a fim dê êv[âr desvio dê íunÉo;
8.í2. Relatar à Contratante toda ê qualquer inêgularidade vêriíicêda no deconer
da exêcuÉo do êmprêendimênto, inclusive a alteíaÉo de supervisores da obra;
8.13. Náo permitir a utilizaÉo dê qualquer trabalho de mênor dê dêzesseis ânos,

êxcêto na condiçáo dê âprcndiz para os majorês dê
utilizaÉo do kabalho do menoí de dezoito anos êm
insalubre;

anos, nêm permitir a
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8.'14 Ma êr durante toda a vigênoa do contralo, êm crmpatibilidadê com as
obngaçôes assumidas, lodas as condiçôes de habilitaÉo e qualficêÉo exigidas
na licitaçá),
8.í5. Guardar sigilo sobre todâs âs informâçóes obtidâs êm deconôncie do
cumprimento clo conlralo,
8.16. Mantêr preposto aceito pela Coniralante nos horários e locáis dê prêstação
dê sêíviço parâ rêprêsêntá-la na êxecuçáo do conkalo com capacidade para
tomaÍ decisôes compativeis com os compíomissos assumic,os,
8.17. Cumprir, âlém dos postulados legais vigentês de àmbito fedêral, estadual ou
municipal, as normas de seguranÉ da Contratanle'
8.Í8. lnstruir os sous empregados, quanio â prevenção d6 incêndios nâs áíêaô da
Contratantel
8.í9. Preslar os servços deniro dos parámêtros e rot nas estabelecidos,
fomecendo todos os malêriais, equipamentos e ulensilios em quantidâde,
quahdade e tecnologia edequâdas, com â observánciâ às recomendaçôes aceitas
pela boa témicã, norma§ e legislaÇão.
8.20. Comunicâr ao Fiscal do contrato, no üazo de 24 (vinlê e quatro) horas,
quahuêr ocoíência anormal ou acidente que se veríique no local dos serviços.
8.2í. PrêstaÍ todo esclârecimento ou informaÉo soliotada pêlâ Contrâtante ou
por seus prepostos, garantindo-lhe§ o acosso, a qualquêr lempo, ao locâl dos
kabalhos, bêm como aos documenlos relativos à execuÉo do êmpreendimento.
8,22. PatalisaÍ, por delerminaçáo da Contralante, qualquêr âtividêde que não
esteja sendo exocutadâ dê acordo com a boa técnicê oú quê ponha em íi§co a
segurança de pessoas ou ben§ dê têrcêiíos.
8.23. Adotar as providências ê precauçóes necessárias, inclusive consulla nos
rêspectivos órgâos, se necessáno for. a fim de que não venham a ser danificadas
as rêdes hdÍossan áías elélnc€s e dê comuncãÉo
8.24. Promoveí a guarda manutenÉo e vigilância de materiâis, fenamentas, e
tudo o que Íor necessáio à êxecuçéo dos servrços, duranle a vigência do
coniÍêrto.
8.25. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotaçôês e Registros de
Responsêbiiidade Técnica referentes êo obieto do contrato e espêcialidades
pêrtinentês, nos temos des noÍmas pertinentês (Leis ns. 6 49d77 e 12.3782010),
8.26. Obtêr junto ao l\4unicÍpio, corformê o caso, as licençás nêcêssárias e
demais documentos e autorizáçóos exigívêis, nâ íorma dê lêgislação apliévêl;
8.27. Cêdêí os dirêitos patrimoniais rêlativos ao prq€to ou sorviço técnico
especializado, para que a Administra€o possa utilizá-lo de acordo com o previsto
neste Projeto Básico e seus anexos, @nforme artigo 111 da Lei n'8.666, de
1993;
8.28. Asseguraí à CONTRATANTE:

8.28.1. O direito de píopriedade inteleclual dos produtos desenvolvidos,
inelusive sobre as êvênluais adêquaçôes e atualEaÉês que viêrcm a ser

/,=-a- § ,
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realizêdas, logo aÉs o rêcebimento dê c€dl pârcelâ, de forma
pêrmanenle, permitindo à Contratante distri
mêsmos sem limitâçóês;
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8.28.2. Os diredos autorais da solução, do proi6to de sLlas êspêcíicâçóês
técnicas, da documêntação produzida e congêneres, e de todos os demais
ptodutos gerados na êxêcução clo contÍato inclusive aqueles produzidos

por têrceiros subconlratados ficândo proibida a sua utilÉaÉo sêm que

êxista autorizaÉo €xpressa dâ Contratante, sob pêna dê multa, sêín
preiuízo das sançóes civis e penaas cabíveis

8.29. Promover a organizaÉo técnÉa e admanistraiiva dâs atividadês, de modo a

conduzi-las eficáz ê eíiciêntemênlê, de acordo com os documentos e

espêcíicaçóes que integram ou fundamênlam o Projêto Básico e este CorÍrato,
no prazo determinâdo.
A.ú. Conduz,í os irabalhos com êstritâ ob8eívàncre às norma6 da lêgi8lação

perlinêntê, cumprindo as detêrminações dos Poderês Públicos, mantêndo semprc

irmpo o local dãs serviços e nas melhorês condições de segurança higienê e

drscrplina.
8,3íl Submeter prevramenle. por esctilo à Contralânle pâía anáhse e aprovaçáo

quaasquêr mudançâs nos métodos exêcLriivos que fujam às êspecficaçÕes do

memorial dêscÍitivo.
8.32. ElaboÍar o DiáÍio de Obra, ncluindo diariamente' pelo Engênheiro preposto

resDonúvel âs trÍoÍmaÇóes sobre o andamenlo clo empÍeendimento tals como

nú,íàro de tunc'onanoi, de eqr,p"terto. condrções cl€ tíabalho, condçôes

mêtêoíolóoÉás. serv'Ços execulados r6grslÍo de oc(rràncras e oulros fatos

relacronadãs. bem como os comJnrcêdos á Flscafizaçáo e s uação das alivldades

em relaÉo ao cíonograma Prêvislo
i.rr. nét"."r, às suãs expensas, os lrabalhos executados em desacordo coín o

;;i;b"i;,d; no inslÍumento mnt.atual' no Projelo Básico e seus anêxos' bêm

comà substituir aquetes realizados com maleriais defeiluosos ou com vicio§' pêlo

ói"rá àà os t"in"ol 
"nos, 

contado da datá dê emrssáo do Termo de Rêcebimênto

Definitivo.
õ.í ôuserrar as airetrizes, críérios ê procedimentos pare a gêstão dos rosíduos

a" -n"trr"ao ovrl estabelecdos aa RêsoluÉo no 307' d€ 0'07/2002 com as

âltêracóes da RêsoluÇáo n 44812012 do Conselho Nacional dê Mêio Amblenle _

õõHãf"U, ã"ro,." ánrgo 4'. §§ 2' ê 3'. de lnslíuçáo NormatNâ SLTUMPOG n'
1. de 19/01/2010, nos sêguirÍes lermos* 

ã.ri. ô g","n"ã."nto clos resrduos orqnários da contrâtação deverá

oLJecer ãs Oiretrizes témicas e procedimêntos do Programa Munic'Palde

Grr"*i"-"nto de Residuos da Construção Civrl' ou do Píolelo cb

GeÍenclamenlo dê Residuos da ConstruÇão CNil apÍesenlado ao oÍgao
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8.34.2.2. resíduos Classe B (íeciclávêis para oútras destinaçóês):
deverão ser reulilizados, reciclados ori êncâminhados a áreas d6
armazenamento temporário sendo disposlos de modo a pêrmitir ã
sua utrlizeção ou rêciclêgem íutura,
8.34.2.3. resíduos Classe C (pêre os qúais nào foram dêsênvolvidás
tecnologias ou aplicâçôes economicamênte vrávêis quê p€rmilam â
sua reciclagem/recuperaÉo): dêveráo sêr aÍmezemdos,
transportados e destinados om corÍormrdade com as noímâs
tá)nicâs específicâs,
8.34.2.4, resíduos Classe D (perigosos, contamrnados ou prqudiciais
à Obras o Urbanismo): dêv€íão ssr ermezêne<los, tÉn8poÍtados,
reuiilizados e desiinac,os em coríormidade com as normas lécnicas
especííicas

8,34.3. Em nenhuma hiútese a Contíatada podêrá dispor os resídlos
oÍiginános dâ contrataÉo êm ateros dê resíduos sóhdos uíbanos, árêês
de 'bota fora', encostes, corpos d'água, lotês vagos e árêas protegidas poÍ
Lea, b€m como em áreas náo licenciadasl

8,35. Observar as seguintes diretrizes de caráld ambiental
8.35.í, Qualquêr instalâção, êquipamento ou procêsso, situado êm locâl
fixo, que libere ou emúa maténa pare a atmosí€re. por êmrssão ponlual ou
Íugitiva, utilizado na êxêcuÉo contralual doveÍá rêsp6ilar os limitês
máximos dê emrssáo de poluênlês adm[idos na ResoluÉo CONAMA n'
3A2, de 261122006, e legislaÉo correlatâ, de âcordo com o poluenlê ê o
tipo dê fonlêi
8.35.2. Nâ execuçáo contratual, conform€ o cáso, â êmssão de ruídos náo
podêrá ultrapassâr os niveis considêrados ac€itáveis pêla Norma NBR-
10.151 - AvaliaÉo do Ruído em Areas Habiladas visando o conforto da
comunidade, da AssociaÉo Brasilêira dê Normas Íécnicas - ABNT, ou
aqueles estabêleodos na NBR-10.152 - Nívêis dê RuÍdo para conforto
acústico, da Associaçáo BrasilêÍa dê Normâs Técnicâs - ABNT, nos
teÍmos da ResoluÉo CONAMA n'01, dê 08/03/90, e lêgislaÉo conelata;
8.35.3. Nos teÍmos do anigo 4', § 3", da lnslruÉo Normaliva SLTI/MPOG
n" 1, de 19/0'1/2010, dovêrão sêr utilizados, na exêcuÉo contratual,
agregados reciclados, sempÍê quê existií a ofêrta dê tais mêtêriais,
capacidade de suprimênto ê custo iníêrior em rêlação êos agregados
natutais inserindo-sê nê planilha de foamação dê paeços os cuslos
conospondêntes;

8.36. Responder por qualquer acidênte de lrabalho na êxêcução dos sêrviços, por
uso indêvido dê palentes regiskadas êm nome dê lercêiros, por danos rêsultantês
de caso fortuito ou de força maior, por qualquêr causa de destruiÉo, dânficâÉo,
dêfeitos ou incorreções dos geNiços ou dos bêns da Contratántê, de seus
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íuncionários ou de terceiros, êinda quê ocorridos êm vra pública junto à obaa

8.37. Reahzar, conformê o caso, por mêio de I previamênte aprovados
pela írscêlzêÉo e sob suas custas os gnsaios êxamês e provas
necêssárÉs ao controle de qualidadê dos m
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ê equipamênlos a



Folhas n'

Processo

PREFEITURA iIUNICIPAL DEALTOALEGRE DO PINDARÉ. MA
Ár'. JoÃo XXItr.8,,li - C-61ú

CNPJ: 0l-612.&lZflnl-2r

serem aplicados nos trabalhos, conformê procedimento previsto no PÍojeto 8á§ico
ê demars documentos anexos,
8.38. Providênciar, conforme o c€so, as ligações definrtivas das utilidades
previstas no projêto (água, esgoto, gás, energia êlétricã, têlefone etc.), bem como
êtuaÍ junto aos órgâos federais, êstêduais e municipais e concêssionárias dê
serviÇos públicos paía a obtenÉo de licênÉs e regulêrizaÉo dos serviços ê
atiúdadês concluídas (ex : Habite-se, Licença AmbÉntal de Opêração, etc.);
8-39. Quando não for possÍvêl a vedficêçáo da regulâridade no Sistemê de
Câdâstro dê Fornecêdorês - SICAF, a emprêse contralada cuios empíêgados
vinculados ao serviço sqam regidos pela CLT deverá entregar âo setor
responsável pêla fiscelizaÉo do contrato os seguintes documêntos: 1) prova de
regulandâdê Íelaliva à Seguridadê Socral, 2) certidão conjunla Íeláiva aos tributos
fedeÍais e à Dívda Aliva da Uniáo; 3) cêrtidõês que comprovem a regularidãdê
peranto as Fazendas Estadual, Distrital ê Municipal do domicílio ou sêdê do
conlíalado, corforme exigido no ínstrumento convocâtóÍio, 4) Cêrtidáo de
R€gularidade do FGTS - CRF; ê 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhi§tas -
CNDTi
8./O. SêÍáo de exclus,va rêspoôsabilidade da contratâda evontuais
eÍÍoíequívo@s no dimensionamênto da proposta
8.4'1. Em sê tíatando de atrvidadês quê envolvam sêrviço§ de naiureza intelêctual,
após â âssinatura do contrâto, a contÍatada devêÍá pêrticipar de reuniáo inicial,
dêvidamênle íegislrada em Atâ, paía dar início à execuÉo do sêrviço, com o
esclarecimento das obrqaçóês coniratuais, em que estejam prêsenles os técnicos
responsávêis pela êlaboraÉo do Projelo Básico, o geslor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o íiscál administralivo do contráo, os lácnicos da árêe
requisitanle. o preposto da empresê e os gerentes da§ áíeas que executaráo os
serviços contralêdos.
8.42, O€ve mênter as condiçôes de HabililaÉo, em êspeoal o art 55 da Lei
8.666/93.

9. CúUSULA NONA - OA SUBCONTMTAçÃO

91 É permitida a subcontrataÉo parcial do objeio, rêspêiladas as cándiÉes e
obrigâções estabelêcidês no Píojelo Básico e na proposta da contratada

ro. cLÁusuLA DÉo A - oas saNçÓEs ADMINISÍRAnVAS

Lei n'8.666 de 1993 a
qualquer das obrigaÇóes

í0.1. Comete inÍraÉo adminislrêtrva nos termos da

Conkatada que inêxecutâr total ou parcialmênie

assumrdâs em decoÍêncra da contÍalaÉo. ensê,al o

do objelo; fraudâr na execuÉo do contralo. compo
cometeí fíaude fiscal; ou nà) mantiver a proposta;
10.2. A ContÍatada que comeler qualquer das

da execuçáo

s1§=u
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10.3. infraçôes acima discriminadas Íicêrá sujêitê, sem prejuizo da
respohsabilidadê cival e criminal, às sêguintês sênÇões:

í0.3.1. êdver!êncja por faltas levês, êssrm entendidas aquêlas qu6 não
acânelêm prejuízos signiíicátivos parê a Conlratante;
10,3.2. multa moratóriâ de âté 0,3% (zêro virgulâ três por cênto) por dÉ dê
atraso injustficêdo sobre o valor da parcelâ inadimplida, até o limite de 30
(trinta) diasi

10.3.2.1. êm sê katêndo dê inobsêrvância do prazo fixâdo para
apresentaÉo da garantia (sejê pâra reíoÍço ou poí ocásião de
pronogaçáo), aplicaí-sê-á multa de 0,07% (sête centésimos por
c€nlo) do valordo contrato por dia de atre6o, obsêrvâdo o máximo dê
20ó (dois por cento), de modo que o atraso supêrior ê 25 (vintê ê
cinco) dias aulorizará a AdministraÉo contratantê a promovêr a
rêscisão do contrato;
10.3,2.2, as pênalidêdes de mulla decorêntês dê fatos divêrsos
sêíão consideradas indepêndêntes entre si.

í0.3.3. multa compensató.ia de até 10 % (dez por cento) sobrê o valor tolal
do contrato, no caso de inexecuçáo total do obieto;

10.3,3,í. em caso de inexecuÉo pârcial a multa compensatória, no
mêsmo pêrcêntual do subitêm acima, será aplicêda de Íoíma
proporcional à obrigaÉo inadiÍnplida,

í0.3.4. suspênsáo clê licilar e impedimenlo de contrataí com o órgão,
entidade ou unrdade administrativa pela qual a AdministraÉo Públicâ
operâ ê âtua concretamenle, pelo prazo de alé dois anos,
10.3.5. dêclaraÉo dê inidoneidadê para licttaÍ ou contratar com a
AdministrêÉo Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puniÉo ou até que seja promovida a reabilitaÉo peranle a própria

autoridacle que aplicou a penalidadê, que será concedida sêmpre que a
Contrateda ressarcÍ a Contratante p€los prêluízos causâdos e após
decorrido o prazo da penalidado dê suspensão do subrtem aôleriorl

10.4.4 aplicâÉo de mulla não impede quê a Administração rêscinda
unilaiêrêlmênte o Conkalo 6 aplique âs oulras sançóes câbívers
í0.5. A rêcusa injustíicâda da Adjudicatária em assinar o ContÍâto, âÉs
devidamênte @nvocade, dêntro do prazo êslabelecido pelâ Administração,
equivale à inêxecução total do conlrato suieitando-a às penâlidades acima
estâbêlecidas
í0,6. A eplicáÉo dê qualquer penalidadê não exclur a aplicâçá) dâ muha
10,7- Também íic€ sujeita às penalidadês do ârt. 87, lll e lV da Lei n' 8.666, de
1993, a Contratada quo

í0.7.1. tênha sofrido condênaÉo dofinitiva por pÍalicar, por mêio dolosos,
fraude íiscâl no recolhimento dê quaisquêr trtbutos;
10.7.2. tênha pralicado atos ilícitos visando a fruslrar os objelivos da
lcitaÉo
'10.7.3. demonslre não possuir i para contratar com a
AdministraÉo em vi(udê de atos ilícitost§§s

,,ÊÊ§ s
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Í2. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNOA - OAS VEDAçÔES

í2.1. É vedado à CONTRATADA:'- 
12.'t.t. Caucionar ou utilizar este Termo de Contíato para qualquêí

em ler

pREFEtruRÂ fuMctp^L DEALÍoaLEGRE Do PlNoaRÉ - [Â
at. Jol, XXIU,§ - C6r@

cN?J: 01.61 tr8lzÚ001_r l

lo.8.A aplcaÉo de qualquer das ponalidadês prêvistas realizaÍ-se_á em
procêsso €dministretivo que essegurará o contraditório e a ampla deíêsa
observando-se o procedimênto previsto na Lêi n0 8666, dê 1903' ê

subsidiariamêntê na Lei no I784, de'1999
'10.9. A aúoridade competentê, na aplic€Éo das sançôes, lêvará em

consideaaçêo a gravidade da condula do tnfrator, o caráter educativo da pena,

bem como o dâno câusado á AdministÍaÉo, observado o princípio dâ
propoícionalidade
io.io. As multas dêvidas e/ou prêjuízos causados à Contratante sêrão dêduzidos

dos valoÍes a serem pêgos, ou recolhidos em favor da Uniáo, ou deduzidos da
garanlia, ou ainde, quando for o câÊo, 6êrá0 in6critos na Dívide Alava da Uniáo €

cabrados judicialmerne
íO.lO.í. Câso a Contrâtanlê dêtârmine, a multa deverá seí recolhida no

prazo máximo dê 30 (trinla) dias â contar da data do Gcebimento da

comunicaçáo ênviâda pela auloridade competentê.
íO.lí. As penalidades sêrão obrigatoriâmente registradas no SICAF

í0.í2.4s sançóes aqui previstas sáo indepêndêntes ênke si, podendo ser

aplicadas isoladâs ou, no câso das multâs' cumulativâmênte, sem preiuízo de

outrâs môdidas câbíveis

11. cúusuLA oÉclMA PRI EIRA - DO REGlllE DE EXECUçÃO E OAS

ALTERAçÔES

'11.1. Eventuais âlteíaÉ€s contrâtuâis regêÊse-ão pêla disciplina do art' 65 da Lei

no 8.666, de 1993.
11.2. O ct)ntíato seÍá rcatizado por execuçéo incliíeta' sob o regine de empÊítada
por wço global.
't1.á. o sãrvrço aaoonaalo ao contÍêto ou que solÍa alteÍação en 9u quanhtativo

ou preço dveré a$e*ntat pê,ço un áno hlenü ao pÊço de Éteíência da

Adnini;tação PúólÍca divuigado por ocasiáo da iÇilação, manlicla a

oa**onàt,O"a" entre o préçt global contôlado e o p,eço de releíencia
'oiiàti"a" u exceção prevrsta' no-subitêm antenor e íespeitêclos os hmúes do

píev,stos ro § íodo 4d.65 da Lei no I666, de 1993.
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PREFEIÍURÁ MUNICIPÂLOE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ.IIA

Ar. Joao xXIIl. s^ - c.otre
CNPJ: 0r.612.83,]íXl,l-21

í3. CúUSULA OÉO A ÍERCEIRA - OO RECEBIMENTO DO OBJEÍO

í3.í. disciplina inêrentê ao rêcebimento do objeio é aquela previsla no Projêto
Básico, anexo do lnstÍumento Convocalóno

t,(. cúusuLA oÉctirA QUARTA - RESCTSÁO

14.1. O prêsêntê Termo de Conlralo poderá sêr rêscindido nas hipótêses
prêvaslas no art. 78 da Lei no I 666, de 1993 com as consêquências iôdicádas no
aí. 80 da m6sma Lêi, sem prejuízo da aplicaÉo das sanções prêvistas no TêÍmo
de Refêrência, anexo do Edilâ|.
14.2. Os casos de rescisâo contratual serão íormalmênte motivados,
assogurândo-se à CONTRATADA o direito à préviâ e ampla defesa
14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE êm câ§o

de Íescisão administrativa previstê no art. 77 dê Lêi no 8.666, dê 1993
14.4 O têrÍno de rescisão, sêmpre que possívê|, devêrá indicâr:

'14.4.1. Balênço do§ evontos contraluâis 1á cump.idos ou parcialmentê

úmpridos em relaÉo âo cÍonc€aama físicojinanceiro, atualizâdo,
14.4.2. RêlaÉo dos pagamêntosjá efetuêdos ê ainda devidosi
14.4.3 lnd€nÉaçóês e multás

14.5 No cêso de obras, o não pagamênto dos salários ê clêmais verbas

trabalhisias, bêm como pelo não íecolhimento das contribuiÉes sociais,

prêvidenciárias e para com o Fundo dê Garanlia dô Têmpo dê Sêrviço (FGTS),

em rêlação aos empÍegados da contralada que efetivamente pârticiperem dâ

axecuçáô do contrato sêrá causa dê rescisão poí ato unilateral e escrúo da

contÍetante

t5. CúUSULA DÉCIMA OUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os cásos omissos serão dêcididos pelá CONTMTANTE, segundo es

disposiçôes contidas na Lei no 1666, de 1993 e dêmais normas fêderais

aptêvàis e, subsiliariamenlê, segundo as disposiçôes contidas na Lei n' 8 078,

dà 1990 - Código d€ Defêsa do Consumidor - e normas e píncípios gerais dos
contratos

í6. cúusuLA oÉctMA sExra - PUBLlcaçÃo

Conlratante providenciar a publicâçáo destê instÍumênto,

Oficial do Munrcípio, no pÍazo previsto na Lêi n' 8 666, de
16.1. lôcLrmbirá à
por eírato, no Diário
'1993

És--- s
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PREFEITURÀ IUMCIPÂL OE ALTO ÂLEGRE OO PINDÂRÉ . fÂ

^r. 
J.iô XXI[. S/N - Cdlre

CNPJ: 01 61183!fit01-2r

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉNUA - FORO

17.1 O Foao para solucioner os litígios que dêcorerêm da exêcuÉo dêste
Íêímo de Contrato sêrá o da Comarcá de Santa LuzialMA, responsáyel poÍ Alto
Alegre do Pindaré/MA.

PaÍá íiímêza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato Íoi lâvaado

em tÍês (três) vias de iguâl lêor, que, dêpois de lido e achado em oídem, vâi

âssimdo Pêlos contrâentêg,,--

if 9tu
CNPJ

er-P*f;Ê,1!1',i$!tili!"t:lr'xí:x;

Alto Alegrê do Pindaré
Pêla CONTRATANÍE

GERENCIAMENÍO, SERVIQOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ No 29 485 5820001-25
Responsável legal da CONTRATAOA

Aito Alegre do Pindaré/MA 17 de 2022.

F P PROJEÍOS

F olh âs

SêcÍetário Municipal de EducaÉo, Esportês ê Lazêr de

cpF. àÕg .,r,q ?U\+l
.", -113 aÉ 432-31

C6§alo n'192022-PMMP


