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PREFE|TURA MUNtctpaL DE aLTo aLEGRE oo ptNDARÉ - MA
Av. João Xxlll, S/N - CentÍo
CtIPJ: 01 .6í 2.8320001 -21

CoNTRÂTO t{" 257l2021 - PMAAP
PROCESSO N0 177l2021

TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE O
MUNICíPIo DE ALTo ALEGRE Do PINDÂRÉ,
ATMvÉs DA suÂ SECRETÂRIA MUNtctpAL DE
5AúDE E A EMPRESÂ p s oBRÂs E pRolETos DE
ENGENHARTA LTDA, CNPI Ne 63.571.13710001-16,
CONFORME TERMOS ABAIXO:

O MUMCÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, atTâvés da sua SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDÊ, sediada na Av. foão XXIll, S/N - Centro, Alto Àegre do Pindâré/MA, CNPJ no
01.612.A32/0001-27, neste ato representada respectivamente pela sua Secreúria Municipal de
Sâúde Srâ. MIMUNDA DA CUNHÁ CARNEIRO, brasileira, casadâ, Portadora da Cédula Rc nq
34988794-2, e inscrita no CPF sob o np 638.954.803-63, e por outro lado a Empresâ P 5 OBRÁS
E PROIEIOS DE ENGENHARIA LTDÀ inscrita no CNPJ sob o ne 63.571.137 /0001-16,
estabelecida Ruâ do Aeroporto, na 541, bairro - Cenbo, Município Santa Inês/MA, CEP np
65.302-010, e-mail: pr(Ltecni.a10(ú)hoh]lail.comj Telefone: (098) 99127-3811, representada por
seu proprietiirio Sr. PAULO DA SILVA SOUSA, portador do RG sob o na 038783862010,9
SSP/MA e inscrito no CPF sob o ns 351.303.263-34, doravante denominada simplesmente
CONTMTÁDA, submetendo-se as partes às disposições constantes nos termos da Lei ne 8.666,
de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentiárias vigente, aplicando-se também os
procedimentos determinados pela Lei Complementar 72312006 e na Lei no 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Contrato para execução de
determinada obra, tendo em vista o resultado da licitaçào procedida na modalidade Tomada de
PÍ.ço n" OO7 /ZOZI - CPL/PMAÁP, oriunda do Prccesso Âdministrativo ne 17712021 -
Sec. Municipal de Saúde, Adiudicaçâo datada de 30/09/2021 e Homologação datada dê
OUlOl2t2l, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

1. cúusulA PRIMETRA - oBJETo

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contr-atação de Empresa Especiâlizada em
Serviços Técnicos de Engenharia pera Construção de estruturas em hilho TR-68 parâ
caixes de 15.000L no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, que será prestado nas
condições estabelecidas no Proieto Básico e demais documentos técnicos que sê êncontram
anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento
contratual.
1.2. Este Termo de Contrato vinculâ-se ao Instrumento Convocatório do Editâl em epígrafe e
seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente
de transcriçâo.

2. cúusulA SEGUNDA - vrcÊNcrÂ

2,1. O prazo de ügência deste Termo de Contrâto é aql no Edital, isto é, 06

\jN,
[seis) meses, com início a partir da assinatura do contrato.
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2.2. A vigência poderá ulÍapassar o exerclcio financeiro, desde que as despesas referentes
à contratação sejâm integrâlmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de insc ção
em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n" 39, de 13112/2071.
2.3. Â execução dos serviços será iniciada a partir da assinatura do contrato na qual será
emitidâ a ordem de serviço e durará 06 [seis) meses, cujas etapas observarão o
cronograma fixado no Projeto Básico.
2.4. A prorÍogaçào dos prazos de execução e ügência do contrato será precedidâ da
correspondente adequação do cronograma fisico-Íinanceiro, bem como de justificâtiva e
autorizaçâo da autoridade competente para a celebrâção do aiuste, devendo ser formalizada
nos autos do processo administrativo.

3. CúUSULA TERCEIM - DO VALOR DO CONTMTO

3.1. O valor total da contratação é de RS l-332-777,AZ (um milhão, hêzentos e trinta e
dois mi, setecentos e seteDta e sete reais e oitenta e dois centavos).
3.2, No valor acima estão incluÍdas todas as despesas ordináriâs diretas e indiretas
decorrentes da execução do obieto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administraçào, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral
do obieto da confatação.
3.3,O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos deüdos à
CONTRATADA dependerão dos quantitátivos de serviços efetivâmente prestâdos.

4. CLÁUSULT QUARTA - DOTAçÂO ORçAMENTÁRIA

4.1. As despesas para atender a está licitação estão programadas em dotação orçamentiária,
na classificaÉo abaixo:

O207OO SECRETARIA DE SAUDE
17 512 02001070 0000 CoNSTRAMqLIAçAO DO SIST. DEÀBAST.D'AGUA
4. 4.90. 5 1. 0 0O B RAS E I N STA LAÇO E S

5. CúUSULA QUINTA - DO PÁGÁMEi\rTO

S.1. O pagamento será efetuado pela Contaatante no prazo de 30 (trinta] dias, contâdos da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento das atividades executadas e
dos materiais empregados, através de ordem bahcária, para crédito em banco, agência e
conta corrente indicados pelo contratado.
5.2.0s pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nâo ultÉpassem o limite de que
trata o inciso ll do arl.24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentâção da Nota FiscauFatura, nos termos do

lJA'

art. 50, § 34, da Lei na 8.666, de 1993.
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5.3.A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco] dias,
contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da contratâção â que aquela
se referir.
5.4. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:

5.4.1.40 final de cada etapa da execuçâo contratual, conforme previsto no
Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia das
atividâdes executadas no período, através de planilha e memória de cálculo
detalhada.
5,4.2, Uma etâpa será consideruda efetivamente concluída quando as atiüdades
preüstas para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executadas
em sua totalidade.
5,4.3, Juntamente com a primeira medição, a Contratada deverá apresentar
comprovâçâo de matrícula da obrâ iunto à Previdência Social- CEl.

5.5. A Contratante terá o prazo de 15 (quinzeJ dias úteis, contados a partir da data da
apresentação da medição, parâ aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição préüa
relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidâde das atiüdâdes êrecutâdas,
inclusive quanto à obrigaçâo de utilização de produtos e subprodutos florestâis de
comprovada procedência legal.
5.6. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais) nem implica aceitâçâo definitiva das atividades
executâdas.
5.7, Após a aprovaçâo, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura llo vâlor da medição
definitiva aprovada, acompanhâda da planilha de medição de serviços e de memória de
cálculo detalhada.
5.8. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Notâ
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompânhâda dos demais documentos exigidos
neste instrumento contratual,
5.9. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura hca condicionado à verificaçâo da conformidade da
Nota Fiscal/Faturâ apresentada pela Contratada com as atividades efetivâmente executadas,
bem como às seguintes comprovaçóes, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

5.9.1, Do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Ga.antia do Tempo de
Serviço e Previdência Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao mês
da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente
vinculados à execuçâo contratual, quando não for possível a verificâção da
reguladdade dos mesmos no Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura
Municipal de Alto Alegre do Pindaré, 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. Dâ regularidade fiscal, constatada através de consulta "online" ao SICAF ou
outro equivalente, ou na impossibilidade de acesso âo referido Sistema, mediânte
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 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 verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura

teriais empregados.

ujF
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5.11. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplênciâ, o pagamento ficará sobrestâdo até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovâçâo da
regularização da situação, náo acarretando qualquer ônus para a Contratânte.
5,12. Será efetuada â retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.12.1. não produziu os resultados acordados;
5.12.2. deixou de exeautar as atividades contratadas. ou não as executou com a
qualidade mínima exigida;
5.12.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humânos exigidos pâra â execuçào
do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quântidade inferiorà demandada.

5.13. Será considerada dâta do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
5.14. Antes de cada pagamento à contratadâ, poderá será realizada consulta ao Sistema de
Cadastro de Fornecedores de Alto Alegre do Pindaré [ou cadastro equivâlente ou certidões
online) para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no editâl.
5.15. Constatando-se, junto ao Sistema de Cadastro de Fornecedores, a situação de
irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no
prazo de 5 [cincoJ dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa, O

prãzo poderá ser prorrogado umâ vez, por igual período, a critério da conratante.
5.16. Não havendo regularização ou sendo â defesa cohsiderada improcedente, a

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para gârântir o
recebimento de seus créditos.
5.17. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisâo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesâ,
5.18. Havendo a efetiya execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decidâ pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação
iunto ao Sistema de Cadastro de Fornecedores de Alto Alegre do Pindaré ou cadastro
equivalente - isto é, deve-se manter as condiçôes de habilitação do Edital, especialmente a
regularidade fiscal.
5.19. Somente por motivo de economicidade, segürança nacional ou outro interesse público
de alta relevância, deyidamente justiÍicado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratadâ inadimplente no
Sistema de Cadastro de Fornecedores de Alto Alegre do Pindaré.
5.20. Quando do pâgamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável, em especial a prevista no atigo 31 dâ Lei n. 8.212, de 1993.

5.20,1, A Contratada regllarmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a
retenção tributráriâ quanto aos impostos e conhibuiçôes abrângidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por mero de documento ollcial, de que faZ jus âp tratamento trtbutário
lavorecido previsto na Lei Complementar n. t 23, de 200\ il

wu
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5.20.2. Quanto ao Imposto sobre Servlços de Qualquer Natureza (lSSQNl, será
ôbservado o disposto na Lel Complementar nq 116, de 2003, e legislação municipal
aplicável.

5.21. Nos casos de eventuais atrasos de pâgamento, desde que â Contratadâ não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensâçào
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é €alculada mediante a aplicação da seguinte fórmulâ:
EM=lxNxVP,sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre â datâ previstâ pârâ o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser pâgâ.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=ITE t=(6/100)/36s

6. CúUSULTSEXTA - CONTROLE E FTSCALIZÂçÃO DA EXECUçÃO

6-1. O acompanhamento e â fiscalizâção da execuçâo do contrato consistem na verificação
da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equiPamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, nâ forma dos

arts.67 e 73 dà Lei ne 8.666, de 1993.
6.2,O representante da Contratante deverá ter a qualiÍicação necessária parâ o

acompanhamento e controle da execuçâo dos serviços e do contrato,
6.3. A verificação da adequação dâ prestação contratada deverá ser reâlizada com bâse nos

critérios previstos nos projetos e demâis documentos técnicos ânexos ao instrumento
convocatório a que se vincula este contrato.
6.4. A fiscâlização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento dâ
produtividade pactuâda, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar
à autoridâde responsável pâra que esta promova a adequação contrâtual à Produtividade
efetivamente reâiizadâ, respeitando-se os ]imites de alteração dos valores contratuais
previstos no § 1a do ârtigo 65 da Lei na 8.666, de 1993.
6.5. A conformidâde do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos
serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a

relação detaihada dos mesmos, de acordo com o estabelecido nos proietos e demais

docume[tos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrâto,
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca,
qualidâde e forma de uso.
6,6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1q e 2a do art. 67 da Lei nq 8 666, de 1993.
6.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidâs pela

Contratada, sobretudo quânto às obrigaFes e encargos sociais e trabalhistas, ensejãrá a

vigente, podendo culminar em rescisâo contratual, conforme qis nos artiSos 77 e 87 da

I = 0,00016438
TX = Percentual dâ taxa anual = 60%.

Leine 8.666, de 1993.
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6.8, A fiscalização da execução abrange, ainda, outras rotinas determinadas em
normatização especifi ca.

6,9, A fiscalizaÉo 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 mâterial inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidâde com o ârt. 70 da Lei ne 8.666,
de 1993.

7. cúUsUuTSÉTIMA - oBRJGAçÕES DA CoNTMTANTE

7,1. Exigir o cumprimento de todas as obrigaçóes âssumidas pelâ Contrateda, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua ProPosta;
1.Z.ExeÍceÍ o acompanhamento e a fiscalizâção dos serviços, por servidor ou comissão
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectâdas, indicando dia,
mês e âno, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os

apontamentos à autoridade competente para âs providênciâs cabíveis;
7.3. NotiÍicar a Contratada por escrito da ocoÍência de eventuais imperfeiçôes, fâlhâs ou

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua

correção, certificando-se de que as soluções por elâ propostas seiam as mâis âdequadas;
7.4.PagaÍ à Contratada o valor resultante da prestação contrâtuâl, conforme cronograma
fisico-hnanceiro;
7.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
contratadâ;
7.6. Fornecer por escrito as informaçôes necessárias Para o desenvolvimento dos serviços
obieto do contrato;
7.7. Realizâr âvaliações periódicas dâ qualidade dos serviços, após seu recebimento;
7.8, Cientificar o órgão de representação judicial dâ Procuradoria Geral do Município de

Alto Alegre do Pindaré - MA para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento
das obrigações pela contratada;
7.9. Arquivâmento, entre outros documentos, de projetos, "âs built", espêcificações técnicas,
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatódos de inspeçôes

técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;
7.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição
indispensável para o recebimento definitivo de objeto, qllalÚlo.jorcla§Q:

7.10.1. "as built", elaborado pelo responsávelpor sua execução;
7.10.2. comprovação das ligações definitivas dê energia, água, telefonê e gás;

7.10.3. a repâração dos vÍcios verificados dentro do prazo de garantia do seriço,
tendo em vista o direito assegumdo à Contratante no art. 69 da Lel Ae 8,666/93 e no

art. 12 da Lei ne 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAçÕES DA CONTMTADA

E.1. Execütar cada uma das fases do
necessários ao perfeito cumprimento

empreendimento,
das cláusulas cont

alocação dos empregados
do e utilizando os

a
is,
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materiais, equipamentos, ferrâmentas e utensílios de qualidade e quantidade compatÍveis

com as especificações contidas nos proietos e demais documentos técnicos anexos ao

instrumento convocatódo a que se vincula este contrato, bem como na sua proposta;

8,2. Reparar, corrigir, remover ou substifuir, às suas expensas, no total ou em parte, no

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que sê verificarem vícios,

àefeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

8.3. Manter os empregâdos nos hoÍáúos predeterminados pela ContÉtânte;

8.4. Responsabilizàr-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, dê acordo

com os ;rtigos 74 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei ne 8 078, de 1990),

ficando a Cútratante autorizadâ a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou

dos pagamentos devidos à Contratadâ, o valor corrêspondente âos danos sofi:idos;

a.S. Utitizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem

executados, em conformidade com as normas ê determinâções eÍn vigor;

8.6, Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá' além de

provê:los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI;

à.7, Apresentar à coúatante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que

adentiarão no órgão para a execução das atividades contratadâs;

8.8. Responsabilizar-ie por todas as obrigações trabalhistas, sociais, preüdenciárias'

tribuúrias e as demais previstas na legislaçâo especíÍ'ica, cuia inadimplência não transfere

responsabilidade à Contratânte;
8.9'. Atender às solicitaçôes da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados'

no p."ro n*"ao pelâ fiscalização do contrato, nos casos em que Íicar constatado

àesàmprimento dàs obrigaçóes Íelativâs à execução do serviço, conforme descrito neste

instrumento contratual;
8.1O.lnstruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas lnternas da

Contratânte;
4.11. In.t.ui. seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas'

alertando_os a não executarem ativid;des não abrangidâs pelo contrato' devendo a

ô"ri."ara" relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido' a flm de evitar

desvio de funçâo;
A.iZ. n"t"t"a'a Contratante toda e quâlquer iregularidâde verificada no dêcÔrrer da

execução do empreendimento, inclusive a alteraçâo de supervisores da obrâ;

g.13. i.tão permitir a utilizaÉo de qualquer trabalho de menor de de7€sseis anos, exceto na

"onãiçao 
à" aprendiz para o, *uio,"i de quatorze anos; nem permitir. a utilização do

trabaÍho do ménor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

g.i+. úant"r au."nt" toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôe§

assumidas, todas as condlções d; habilitação e qualiÍicaçào exigldâs na licitação;

ã.ii, ãrãiar..ig,i" .tbre todas as informaçôe; obtid as em decorrência do cumprimento do

contrato;
à.ià. u"nter p."po.to aceito pela contratante nos horários e locais de prestação de serviço

pr.ã' ."piã..laai" na execução do contrato com câpacidade paÉ tomar decisões

comnativeis com os compromissos assumidosi

à:i;:;;;;i; "i;,n 
àá, po.tulado, legais visentes de âmbito federal' estadual ou

municipal, as normas de segurança da Contrâtante;

8.18. l;struir os seus empregados, quanto à preven cêndios nas áreas da

\w
Págin

Contratante;

de
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8,19. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabeiecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislaçâo;
8.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no pÍazo de 24 [vinte e quatro) horâs, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que sê verifique no local dos seiviços.
8.21. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, gârantindolhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos à execuçâo do empreendimento.
8.22. Paralisar, por determinação dâ Conhatante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponhâ em risco â segurança de pessoas ou

bens de terceiros.
8.23. Adotâr as providênciâs e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos
órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser daniÍicadas as redes
hidrossànitáriâs, elétricas e de comunicâçáo.
8.24. Promover a guarda, manutenÉo e úgilância de materiais, ferramehtas, e tudo o que
for necessário à execução dos serviços, durante a vigênciâ do contrato.
8.25. Providenciar iunto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns.6.496/77 e 72.378/2010);
8.26. Obter iunto ao Municipio, conforme o caso, as licenças necessárias e demais
documentos e autorizaçôes exigíveis, na forma da legislação aplicável;
8,27. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao proieto ou serviço técnico especializado,
para que a Administrâção possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Proreto Básico e
seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n'8.666,de 1993;
8.28, Assegurar à C0NTMTANTE:

8.28.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequações e atualizaçôes que vierem a ser realizadas, logo após

o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem Iimitações;
8.28.2. Os direitos autorais da solução, do proieto, de suas especificaçôes técnicas,
da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados

na execuçâo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontrâtados,
ficando proibida a sua utilizaÉo sem que exista autorização expressa da

Contratante, sob penâ de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
8.29. Promover a organização técnica e administrativa das atividâdes, de modo a conduzi_

las eÍicaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificaçôes que integram ou

fundamentâm o Proieto Básico e este Contrato, no prazo determinado.
8.30. Conduzir os trabalhos com estrita observânciâ às normas da legislação pertinente,

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mântendo sempre limpo o local dos

serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
8.31. Submeter preüamente, por escrito, à Contratante, parâ ânálise e âprovâção,
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fuiam às especiÍicações do memorial
descritivo.
8.32. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto

responsável, as informações sobre o andamento do em tais como, número de
rológicas, serviçosfuncionários, de equipamentos, condições de trabalho, con

ime
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executados, regrstro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicâdos

à Fiscalizaçâo e situação das atividades em relação ao cronogramâ previsto

8,33. Refâzer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, no Proieto Básico e seus anexos, bem como substituil aqueles

realizados com materiais defeituosos ou com vícios, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado

da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
8.34. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da

construção civil estabelecidos na Resolução na 307, de 0510712002, com as alterações da

Resolução n. 44A/2012, d.o Conselho Nâcional de Meio Ambiente - CONAMA, 
'onforme

artigo 4', §§ 2'e 3", da lnstrução Normativa SLTI/MPOG n' 1, de 19l01/2010, nos seguintes

termos:
8.34.1. O gerenciamento dos residuos originários da contrataçâo deverá obedecer

às diretriz;s técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de

Resíduos dâ Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da

Construçâo Civilapresentado ao órgào competente, conforme o cãso;

8.34.2. Nos termos dos artigos 30 e 10Ô da Resolução CONÁMA n' 307, de

O5lO7 /2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientálmente

adequada dos residuos da construção civil originários da contratação, obedecendo,

no que coubel aos seguintes procedimentos:
8.34.2.1. resíduos Clas§e A [reutilizáveis ou recicláveis como agregados):

deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou

encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de materiâl parâ

usos futuros;
8.34.2'2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenâmento

temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizâção ou

reciclagem futura;
8.34.2.-3' residuos Classe C (para os quais não foram desenvolüdas

tecnologias ou aplicâções economicamente viáveis que Permitam a sua

reciclagem/recuperação)i deverâo ser armazenados, transportados e

destinados em conformidâde com as normas técnicas específicas;

8.34.2.4. residuos classe D (perigosos, contaminados ou preiudiciâi§ à obras

e Urbanismo): deverâo ser armazenados, transportados, reutilizados e

destinados em conformidade com as normas técnicas específicas

8,34.3. Em nenhuma hipótese a Contratâda poderá dispor os resíduos originários da

contratâção em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas'

ao.poa á'ág.,r, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não

licenciadasl
8.35. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambientâl:

8.35.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo' que

libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva' utilizado

na execução contratuai, deverá respeitar os limites máximos de emissão de

poluentes admitidos na ResoluÉo CONAMA n' 3A2' de 26112/2006, e legislação

aorrelata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

8.35,2. Na execuçâo contràtual, conforme o caso, a emissão de nrídos nâo poderá

ultrapassar os niíeis considerados aceitáveis pela Nolma NBR'10 151 'Avaliação do

Ruído em Áreas Hâbitadas visando o conforto dà cotunidade' da Associação

V l'/ 'lwPàeinaet$--\-r' - ai

R r rbti



*.

@i
,l '._ :' "'

PREFE|TURA Mut{tctpaL DE aLÍo aLEGRE Do pt DARÉ _ MA
Av. João XX , S/N - Cêntro
cNPJ: 0í.6í2.832000í-21

Brasileira de Normâs Técnicâs - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.1S2 -
Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, nos termos dâ Resolução CONAMA n.01, de 08/03/90, e legislação
correlata;
8.35.3. Nos termos do artigo 4., s 3., da lnstruçào Normâtiva SLTI/MPOG nô 1, de
19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclâdos,
sempre que existir a oferta de tais materiais, câpacidade de suprimento e custo
inferior em relaçâo aos âgregados naturais, inserindo-se na planilha de formação 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 àanos resultaítes de caso
fortuito ou de força maior, por quâlquer causa de destruição, danificaçâo, defeitos ou
incorreções dos serviços ou dos bens da Contrâtante, de seus funcionários ou de terceiros,
aihda que ocorridos em via pública iunto à obra.
8.37, Realizâr, conforme o caso, por meio de laboratórios previâmente aprovados pela
fiscalizâção e sob suas custas, os testes, ensaios, 

"rrmes " 
prov$ necessáriasào controle de

qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a ierem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto no pro,eto Básico e demais documentos anexos;
8.38. Proüdenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades p;evistas no
projeto (água, esgoto, gás, ehergia elétricâ, telefone, etc.l, bem como atuar junto aos órgãos
federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de
licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas 1ex.: 

'Habite_se, 
Licença

Ambiental de Operaçâo, etc.);
8.39. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores - SICAF, a empresa contratada cujos úpregados vinculados ao serviço selam
regidos pela CLT deveÉ entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os
seguintes documentos: U prova de regularidadà relativa ã Segurtdade Social; 2) certidão
cohiunta relativa aos tributos federais e à Díüda Ativa d; União; 3) certüões que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municípal do domicílio
:l .:d:.d", contrâtado,-conforme extgido no instrumento convocatório; 4) Certidão de
Reguláridade do FGTS - CRF; e 5) Certidão Negâtiva de Débitos Trataltristas _ tnDT;
8.40, Serão de er(clusiva responsabilidade da contratâda eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.
8.41. Em se,tratándo de atividades que envolyâm serviços de naturezâ intelectual, após a
assinatura do contrato, a conúatada deverá participar de reunião inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das
obngaçôes contrátuais, em que esteiam prcsentes os técnicos responsáveis pela elaboraçào
clo Projeto Básico, o gestor do contrâto, o frscar técnico do contráto, o fiscar ádminrst.,tivo
do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas
que executarão os serviços contrâtãdos.
8,42. Deve manter as condiçôes de Habilitação, em especial o arL SS da Lei 8.666/93.

e. cúusuLr NoNÂ - DA SUBCOIVrRATÁçÃO

9.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeifà{as as condições e obrigaçôes
estabelecidas no Proieto Básico e na proposta da contratada. \ \
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10. CúUSULA DÉCtMÂ - DÂS SÂNçÕES ADMINISTMTiVÂS

10.1. Comete infraçâo âdministrâtiva nos termos da Lei nq 8.666, de 1993 a Contratada que
inexecutar totâl ou parcialmente qualquer das obrigaçôes assumidas em decorrência da
contrataçâo; enseiar o retardamento da execução do obieto; fraudar na execução do
contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mântiver a
propostâ;
10.2, A Contratada que corneter qualquer dâs infrâções âcima discriminadas ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sançôes:

10.2.1. advertênciâ por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
preiuízos significativos para a Conkatante;
10.2.2. multa morató.ia de até 0,30Á (zero vírgula três por cento) por diâ de atraso
iniustificado sobre o valor da parcelâ inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

10.2.2.1. em se tratando de inobselvância dô prazo fixâdo para apresentação
da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á
multa de 0,07olo (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de

âtraso, observado o máximo de 2ol0 (dois por cento), de modo que o âtraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a

promover a rescisâo do contrato;
10,2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serào
considêradas independentes êntre si.

10.2.3. multa compensatória de âté 10 r% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total do ob;eto;

10.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentuâl do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obriSação
inadimplida;

10.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativâ pela qual a Administração Pública operâ e atua

concretamente, pelo plazo de até dois anos;

10.2.5. declarâçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÉo
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçâo ou até que seja

promovida a reabilitaçâo perânte a própria autoridade que aplicou â penalidade,
que será concedida sempre que a Cortratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados e após decorrido o prâzo da penalidâde de suspensão do subitem anterior;

10.3. A âplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilâteralmehte o

Contrato e aplique as outras sanções cabÍveis.

10.4. A recusâ iniustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, eqtlivale à inexeaução total do

contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidâs.
1o.5. A aplicaçâo de qualquer penalidãde não exclui a aPlicação da multa.
10.6. Também fica sujeita às penalidâdes do art. 87, III e IV da Lei ne 8.666, de 1993, a

Contratada que:
10.6.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
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10.6.3. demonstre não possuir idoneidade pâra contratar com a Administrâção em
virtude de atos ilicitos praticados.

10.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que âssegurará o contraditório e a amplâ defesâ observando-se o

procedimento previsto na Lei na 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n0 9.784, de
t999.
10.8, A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a

graüdade da conduta do infi?tor, o caráter educativo da penâ, bem como o dano causado à
Administração, observado o principio da proporcionalidade.
10.9. As multas devidas e/ou pre,uízos causados à Contratânte serão deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da gârantia, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Díüda Ativa da Uniâo e cobrados judicialmente.

10.9.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo
máximo de 30 [trinta) dias, a contar da datâ do recebimento da comunicaçào
enviada pela autoridade competente.

10.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

10.11. As sanções âqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicâdas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativâmente, sem pleiuízo de outras medidas câbíveis.

11. CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRÁ - DO REGIME DE EXECUçÃO E DAS ALTEMÇOES

11.1, Eventuais alterações conEatuais reger-se_ão pela disciplina do art.65 da Lei nq 8.666,

de 1993, bem como do ANEXO X da lN sEGES/MP ne 05, de 2017, no que couber.
11.1.1. A CONTMTADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressôes que se fizerem necessários, até o limite de 2syo (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de

edifício ou de equipâmento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus

acréscimos,
11.1.2. As supressôes resultantes de acordo celebrado entre as PaÉes contratântes
podetão exceder os limites estabelecidos no subitem anterior.

11.2. A diferençâ percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência
nâo poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de âditamentos que

modifiquem a planilha orçamentáriâ.
11.2.1. Na hipótese de celebraçâo de aditivos contrâtuais para a inclusão de novos

serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a

taxâ de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse

preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor
global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilÍbrio econômico-

financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo

contratado, em atendimento ao art- 37, inciso XXl, dâ Constituição Federal e aos ârts 14 e

15 do Decreto n. 7.983/2013.
11.3, O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço

unitário.
11.4.4 assinatura do presente Contrato implica a concordância
adequação de todos os proietos anexos ao instrumento conv!§atóri

da Contratada com a
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orçamentos, plantâs, especificações, memoriâis e estudos técnicos Preliminares dos Proietos
não poderão ultrapassar, no seu coniunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato,

nos termos do art 13,11 do Decreto n.7.983/2013.
11.5. Na assinatüÉ do presente Conrato, a Contratada declara sua responsabilidade
exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato
11.6. A Contratadâ somente poderá subcontratar empresas que aceitem expressamente as

obrigações estabelecida§ na lnstrução Normativâ SEGÉS/MP no 6, de 6 de iulho de 2018.

12. CúUSU!-À DÉCIMA SEGUNDA - DÀS VEDÁçÕES

12.1. Évedado àCoNTMTADA:
12.1.1. Câucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operâçâo

financeira;
12,1.2, Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de

inadimplemento por parte da CONTMTANTE, salvo nos casos previstos em lei'

13. CúUSUI-A DÉCIMA TERCEIRÂ - DO RECEBIMENTO DO OATETO

13.1. disciplina inerente ao recebimento do obieto é aquela prevista no Proieto Básico, anexo

do Instrumento Convocatório.

14. CúUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO

14,1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses preüstâs no

art.78 da Lei no 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art 80 da mesma Lei,

sem prejuízo da aplicação das sanções preüstas no Termo de Referência, anexo do Edital

fi2: os casos de rescisào contratual serão formalmente motivados, assegurando_se à

CONTMTADA o direito à prévia e ampla defesa.

14.3. A CONTRATADÀ reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão

âdministrativa prevista no ârt. 77 da Lei ne 8.666, de 1993.

14.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

14.4.1. Balanço dos evenios contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos

em relâção ao cronograma físico_financeiro, atualizado;

14.4.2. Relação dos pagamentos iá efetuados e ainda devidos;

L4.4.3. lndenizações e multas
14.5. No caso de obras, o não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistâs, bem

como pelo não recolhimento da; ;nribuiçóes sociais, previdenciárias e para com o Fundo

de Garantia do Tempo de Serviço [FGTS), em relação aos empregados da 
'ontratada 

que
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1s. cúusulA DÉclMÂ eUINTÁ - Dos cAsos oMlssos

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTMTANTE, segundo as disposições

contidas nâ Lei ne 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente,

segündo as disposições contidas na Lei na 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor

- e normas e principios gerais dos contratos.

t6. cúusulA DÉCIMA sEx,a - PUBLICAÇÂo

16.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por

extrato, no Diário Oficial do Município, no prâzo previ§to na Lei np 8.666, de 7993

t7- cúusulÂ DÉCIMA SÉTIMA - FoRo

77.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de

Contmto será o da Comarca de santa Luzia/MA, responsável por Alto Alegre do

Pindaré/MÀ

Para firmeza e vâlidade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (três)

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraehtes na

presença de O2 (duas) testemunhas que também os subscrevem

Alto Alegre do Pindaré, 04 de Outubro de 2021.
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RATMI]NDA DA CUNüA CARNEIRO

'§ável legal do CoNTRATANTE

Secreúría I dç Saúde de Alto Alegre do Pindaré (MA)
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P SOBMS E PRO]ETOS DE ENôENHARIA'LTDA

cN Pl N' 63.57 1.1 37 /0001 -1 6

Responsavel legol da CoNTMTADA

TESTEMUNHASI

Nome: Nome:
CPF: 'ttsfotcq9-CPF: Qf1

Pácina 74114
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