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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÊ. MA
Âi. JoÍo XYJII. S/\, C.írÍo

CNPJ: 01.612.832/000t-21

CONTRATO N' 2521202í - PMAAP
PROCESSO No .t571202í

TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE
O MUNrcÍPIO DE ALTO ALEGRE DO
PINDARÉ, ATRAVÉS DA SUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
ESPORTE E LAZER E A EMPRESA
ECOLIMP SANEAMENTO E SERVIÇOS
LTDÀ CNPJ í8.894.627/0001.07,
CONFORME TERMOS ABAIXO:

O MUNICIPrc DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA. AITâVéS SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTES E LAZER, sediada na Av. João XXI[, S/N _

Centro, Alto Alegre do Pindâré/MA, CNpJ N. 06.085.197/OOO 1-9S, doravante
*"jgl1d1, -9!I!TRÂTANTE, nêste ato reprêsentado respectivamenie peto Sr.
FLAVIO OLIVEIRA VIANA, brasileiro, casado, po(ador da Cédula de ldentidade RG
no 14632612000-6, e inscrito no CpF sob o no OO7j25í2345, residente e domiciliado
na Rua J P Almeida, no 4531, Bairro - Rurâ|, CEp no 65.398-000, ê do outro tâdo a
Empresa ECOLIMP SANEAiTENTO E SERVTçOS LTDA, inscrita no CNpJ sob o no
18.894.62710001-07, estabelêcida na Avênida dos Holandeses, n, 13, Sala n. 1r9,
Edíicio Windows Open Wa , Bairro - Cathau, São Luís/MA, CEp n" OS.OZ1_SAO.

pÍoprietário. o Sí ESMERALDTNO BENTO LUNA, brasilerro. empresário, naturat deSão Domingos do Azeitão/MA, portador da cedula áe identidaáê RG n.
000094691898-8, portador do CpF n 777.A47.823_49, dorâvante denominada
simplesmênte CONTRATADA, submetêndo-se âs partês às disposiçôes constantes
nos^termos da Lei.n" 8.666, de 2.1 de junho de 1993, da Lei n" tfi.SZó, Oe 17 dê julho
dê 2002, da- L-er de Direkizes Orçâmentárias vigente e do Dêcreto no 7.983, de 8 deabril de 2013, aplicando-se também os pÍocedimentos determinados oela Ler
Complemêntar 12312006 e na Lei no L078, de 1990 _ Código de befesa ao
Consumidor, rêsolvem celebíâr o presentê Contrâto para execução ae OetárminaAaoDra, lendo em visla o resuttado da ljcitagão procedid; na modâlidade
coNcoRRÊNclA n.00t/202í - cpuprtalqp, orir'na" oã iiàiesso Ãarin-i"tr"riro
no. 157/202í--- 

-S9c. Municipat de Educação, Esporte e t-azer, úúicaçao
datada de 2Ol09l2OZ1 e Homotogação datàda dê 2AOgnO2,t, mãttante as
Cláusulas e condções seguintes:

í. CúUSULA PRIMEIRA - OBJETO

í.í. O objêto do presente instrumento é a Contratação de Empresa Especializada
9T,9".ryiç9. Técnicos de Engênhariâ para Conétrução, nátorma e'Amptiaçao
de Unidades Escola.es e de 0í (uma) euadra poti;sportiva no Mu de
Alto Alegre do Pindaré/MA, que será'prêstado
Projeto Básico e dêmais documentos técnicos

nas diçôes esta cidas no
anexos ao
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lnstrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento
contratual.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao lnstrumento Convocatório do Edital em
epígrafe e seus anexos, identiflcado no prêâmbulo acima, e à proposta vencedora,
indep6ndentemente de transcrição.

2. CúUSULA SEGUNDA- vrcÊNCIA

2.'1,, O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele Íixado no Edital, isto
é, 6 (seis) mesês, com início â partir da assinatura do contrato.
2.2. A vigência podêrá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas
reÍerentes à cont.atação sejam integralmente empenhadas até 3.1 dê dezembro,
para Íins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n"
39, de 1311212011.
2.3, A execução dos seMços será iniciada a partir do recebimento da ordêm de
serviço e durará 6 (seis) mêses corridos, cujas etapas observarão o cronograma
Ílxado no Projeto Básico.
2.4. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida
da conespondente adequaçâo do cronograma Íísico-financeiro, bêm como de
justificativa e autorização da autoridade compêtente para a celebração do ajuste,
devendo ser formalizadâ nos autos do processo administrativo.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despêsas ordinárias diretas ê
indiretas decorrentes.da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encârgos sociais, trâbalhistâs, prêvidenciários, Íiscâis e comerciais incúentes.
bem como taxas de licenciamônto, administração, frete, seguro e outros
ne^cessários ao cumprimento integrâl do objeto da contratação.
3,3. O valor consignado neste Têrmo de Contrato é flxo e ineajustável, porém
poderá ser corrigido anualmentê mediantê requsrimento dâ contraiada, observadoo intenegno minimo de um ano, contado a partir da data limite para a
apres€ntação da proposta, pela variaçâo do indice lNpC ou outro que viêr a
substituí-lo.

4. CúUSULA QUARTA- DOTÂçÃO ORçAT,IENTÁRIA

3. CúUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1.O valor total da contrâtação é
qualrocentos e sessênta e oito mil,
trinta e oito centavos)-

de R§ 4.468.478,38 (quatro mithões,
quaiÍocentos e setenta e oito reâis e

dotação4.í.As despesas parâ âtender a êstâ licitação
orgamentária, na classificação abaixo:

programadas
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4.2.O pagamênto será eÍêtuado pela Contratantê no prazo dê 30 (trinta) dies,
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento das
atividades executadas e dos materiais empregados, através de ordem bancária,
para crálito em bânco, agência e conta corente indicâdos pelo contratado.
4.3. Os pagamentos deconêntes de despesas cujos valores nâo ultrapassem o
limite dê que trâta o inciso ll do ârt.24 da Lei 8.666, de 1993, dêverão ser
efetuados no pÍazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da âpresentação
da Nota Fiscal/Fêturâ, nos têrmos do aít.50, s 30, dâ Lei no 9.666, de í993.
4.4. A apresentação da Nota Fiscal/Faturâ deverá oconer no prazo de 05 (cinco)
dias, contado da data Íinaldo peÍíodo de adimplemento da parcela da contrataÉo
a que aquela se referir.
4.5.4 Nota Fiscal/Fatura será emitida pêla Contratada de acordo com os
seguintes procedimentos:

4.5.'1. Ao final de cada etapa da execuÉo contratuâl, conforme previsto no
Cronogrâma Físico-Financêiro, a Contratada apresentará a medição právia
das atividades executadas no período, através de planilha e màmória de
cálculo detalhada.
4.5.2. Uma etapa sêrá considerada efêtivamente concluída quando as
atividades previstas para aquela otapa, no Cronograma Físico_Financeiro,
êstiverêm executâdas em sua totalidadê.
4.5.3. Juntamentê com a primêira medição, a Contratada dêverá
apjêsêntar comprovação dê matrícula de obrâ junto à previdência Social _

cEl.
4,6, A Contíatantê teÍá o prazo dê 1S (quinze) dias úteis, contados a partir da data
dâ apresentaçâo da mediçáo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medição prévia rêlatada pêla Contratada, bem como para avaliar a conÍormidade
das atividades executadâs, inclusive quanto à obrigaÇão de utilização de produtos
e subprodutos florestais de comprovada procedência legal_
,1.7. A aprovação da medição prévia apresentada peb Õontratada não â exime de
qualquer das rêsponsabilidades contratuajs, nem impljca âceitaÉo dêfinitjva das
atividades executadas.
4.8. Após a aprovaÉo, a Contratada emitirá No[a Fiscal/Fatura no valor da
môdição.dêÍinitiva aprovada, acompanhada da planilha dê mediçáo de sêrviços e
de memória dê cálculo detalhada.
4.9. O pagamênto somente será efetuado após o "atesto', polo servidor
competente, da Nota Fiscal/Fatura apresêntiada pela Contratada, acompanhada
dos demais documentos exigidos neste instrumento contrâtual.
4.10. O "âtesto" da Nota Fiscál/Fatura Íica condicionado à verificação da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada ôm as
atividades eletúâmente êxecutadas, bem como às sêguintes comprovações, que
deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

4.'10.í. Do pagamenlo das contribuições
Tempo de Serviço e PÍevidôncia Soclal)

is (Fundo de Garantia do
da regularidade lhista,

dê, quanto

Processo nl
Fl U blic a:

cgrrespondentes ao mês da última nota fâtu ra
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aos empregados dirêtamente vinculados à execução contratual, quando
náo for possível a veriíicagão da regularidade dos mesmos no Sistoma de
Cadastro de Fomecedores da PreÍeitura 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)i
4.10.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao
SICAF ou outro equivalente, ou na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no artigo 29 da Lei n'8.ô66, dê'1993;

4.1í. O pagamento somentê será autorizado depois dê efetuado o "atesto" pelo
servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidadê da
Nota Fiscal/Fatura apresentada em relaÉo às atividades efetivamente prestadas
e aos mat€riais emprêgados.
4.í2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documêntos
pertinontes à contrataFo, ou, aanda, circunstância que impeça a liquidâção da
despêsa, como por €xemplo, obrigaÉo íinanceira pendentê, deconente de
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que â
Contratada providencie as medidas sânêâdoras- Nesta hipótesê, o pÍazo pa.€
pagamento iniciar-se-á após a comprovaçáo da regularização da situação, não
acarretando qualquêr ônus para a Contratante.
4.í3. Será efetuada a retênçâo ou glosa no pagamento, proporcional à
inegularidade verificadâ, sem prejuÍzo das sanções cabíveis, câso se constate
que a Contratadâ:

4.í3.1. não produziu os resultados acordados;
4.13.2, deixou dô executar as atividades contratadas, ou não as executou
com a qualidade mínima exEida:
4.í3.3. deixou de utilizar os materiais ê recursos humanos exigidos para a
execuÉo do serviço, ou utilizou-os com qualidadê ou quantidade inferior à
demandada.

4.í4. Será considêrada data do pagâmênto o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
4.15. Antes de câda pagamento à contrâtadâ, poderá será realizada consulta ao
Sistema d€ Cadastro de Fomêcêdores de Alto Alegre do Pindaré (ou cadastro
equúalente ou certidões onlinê) para vêriÍicâr a manutenção das condições de
habilitação exigidâs no edÍtal.
4,16. Constatando-se, junto ao Sistema de Cadastro de Fomecedorês, a situaÉo
de kregularidade da contratada, será providênciâda suâ âdvertência, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco)dias, regularúe sua situação ou, no mesmo prazo,
apresentê sua defesa. O prazo poderá ser prorÍogado uma vez, por igual período,
a critério da cont.atante.
4.í7. Não hâvêndo rêgularização ou sendo â deíesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar âos órgãos resp pela fiscalizâção da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da
existência dê pagâmênto a sor eÍetuado, para

ratada, bem como nto à
seJam acton metos

pertinenles e nêcêssários para gaÍantir o recebrménto e seus crédi
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il.í8. PeÍsistindo â inêgularidâde, a contratrante deverá adotiâr âs medidas
nêc€ssárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
corr€spondente, assegurada à contratada a ampla dêfesa.
4.í9. Havendo â êfêtiva execução do objeto, os pâgamentos sêráo roalizados
normalmente, até que se decida pela rescisáo do contrato, caso a contratada não
rêgularize sua situaÇão junto ao Sistêma de Cadastro de Fomecedores de Alto
Alêgre do Pindaré ou cadastro equivâlente - isto é, d6ve-se manter as condiçóês
dê habilitação do Édital, especialmênte â regulâridadê Íiscal.
4.20. Somente por motivo de economicidade, sêgurança nacional ou outro
interesse público de alta relevância, devidamentê justificado, em qualquer caso,
pelâ máxima autoridade da contratante, não será rêscindido o contrato em
execução com a contratada inadimplente no Sistema de Cadastro dê
Fornocêdorês de Alto Alegre do Pindaré.
4.2í. Quando do pagamento, será eÍetuada â rêtênção tributária prêvi§ta na
legislação aplicável, êm especiala prêvista no artigo 31 da Lêi n. 8.212, de '1993.

4.2í.í.4 Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não
sofrêÉ a rêtenÉo tributária quanto aos impostos e contribuições
abrangidos por aquelê regime. No entânto, o pagamonto ficará
condicionado à apresentação de Çomprovaçáo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorêcido previsto na Lei
Complementar n. 123, de 2006.
4.2í.2. Quanto ao lmposto sobre SeNiços dê Qualquer Natureza (ISSON),
será obseNado o disposto na Lei Complementar no 116, de 2003, e
legislação municipal aplicável.

4.22. Nos casos dê evêntuâis atrasos de pagamento, desde quê a Contratada não
tenha conconido, dê alguma Íorma, para tanto, Íica convencionado quê a taxa de
compensação financeira devida pela Contratantê, êntre a data do vencimênto e o
efetivo adimplemento da parcela, é calculadâ mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
EM=lxNxVP,sêndo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de diâs entre a data prevista parâ o pagamento ê a do êfetivo
pagamentoi
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compênsaÇão frnanceira = 0.00016438, âsslm apurado:

| = (rx) I = (6/100)/ 365 l= 0,00016438
TX = Percentual da tâxâ anual = 6010.

5. CLÁUSULA QUINÍA- CONTROLE E FISCALIZAçÀO DA EXECUçÃO

5.1. O acompanhamento e a fiscalizaçâo da execução
veriÍicação da conformidade da prestaÉo dos seÍviços,

ajuste, que serão exercidos por um ou mais rep
especialmente designados, na forma dos arts. 67 ê 7:

do contrato consistem na
dos mâteriais, técnicas e

equipamentos empregâdos, de Íorma a assegurar perfeito cumprimentq
tes da Co

1993.ino L IP
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5.2. O represêntante da Contratante deverá têr a qualiÍicação nêcessária para o
acompanhamento e controle da execução dos sêrviços e do contrato.
5.3. A verificação da adêquação da presiaçáo contratada dêverá ser roalizada
com base nos critérios previstos nos projetos e demâis documêntos técnicos
anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato.
5.4. A Íiscalização do contÍato, ao vêriÍlcar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sêm perda da qualidade na execução do sêrviço, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação
contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
altêração dos valores contratuais previstos no § 'lo do artigo 65 da Lei no 8.666, dê
1993.
5.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução
dos serviços deverá sêr verificada juntamente com o documento da Contratada
qu6 conlenha a relaçao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido
nos projetos e dêmais documentos técnicos anexos ao inskumento convocatório a
quo se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e
especificações técnicas, tais como: mârcá, qualidade e forma de uso.
5.6. O reprêsentante dâ Contratantê deverá promover o registro dás ocorÍências
veriÍicadas, âdotando as providências necessárias ao Íiel cumprimento das
cláusulas contratuais, conforme o disposto nos ss ío ê 2. do art. 67 da Lei no
8.666, de 1993.
5.7. O descumprimento total ou parcial das obrigaÇoes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigaçóês e encargos sociais e
trabalhistas, ensejará a âplicâÉo dê san@es administrativâs, prêvistas neste
Termo de Contrato e na lêgislação vigênte, podendo culminâr em rescisào
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lêi nó 8.666, dê 1993.
5.8. A fiscalizaçáo da êxêcuçáo abrange, ainda, outras rotinas determinadas em
normatização específi ca.
5.9. A Íiscalização de quê trata êsta cláusula náo êxclui nem reduz a
responsabilidade da Conkatada, jnclusivê perante terceiros, por qualquer
inegularidadê, ainda que resultânte de impeíêições técnicas, vícios redibitórios,
ou êmprego dê matêriâl inadêquâdo ou dê qualidâde infê.íor e, na oconénciâ
dêsta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos. de conformidade com o art. 70 da Lein" 8.666, de .1993.

6. CúUSULA sExTA- oBRIGAçÔEs DA coNTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento dê todâs as obrigaçõês assumides pela Contratada, de
âcordo com as cláusulas contratuais e os têrmos de sua proposta;
6.2. Exercêr o acompanhamento e a flscalizaçào dos,sêÍviÇos, por seNidor ou
comissão espêcialmente designada, anotando em fegistro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem com o nome dos em
eventualmentê envolvidos, encâminhando os
compêtente para as providêncEs câbíveis;

entos
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6.3. Notincar a Contratada por escrito da oconência de eventuais imperfeições,
falhas ou inegularidadss constatadas no curso da execuçáo dos serviços, Íix;ndo
prczo pa'a â sua coÍreÉo, certiÍlcando-se de que as soluçôes por ela propostas
sejam as mais adequadas;
6.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação contratual, conforme
cronograma Íísico-f inanceiro;
6.5. Efetuar as retênçôes tributárias devidâs sobre o valor da Íatura dê sêrvigos dâ
Contratadai
6.6. Fomecer por escrito as informaçóes nec€ssárias para o desenvolvimento dos
serviços objeto do contrâto;
6.7. Realizar avaliaçóes periódicas da qualidade dos serviços, após seu
recebimento:
6.8. Cientificar o órgão de representação judicial da procuradoria Gêral do
Munlcipio dê Alto Alegre do pindâré - MA parâ adoÉo das medjdas cabívêis
quêndo do descumprimênto das obrigâçôes pela Contrátada;
6.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, .as 

built,,,
especificaçôes técnicas, orçamentos, termos de rece6imento, contratos e

:!i91:1,9". relatórios de inspeçóes técnicas após o recebrmenlo do seÍvço e
notírcâções expedidasi
6.10, Exigir da ConlÍatada que providencie a seguinle documentaÇào como
condiÉo indispensável parâ o recebimento dofinrtivo ãe objeto, ouandà iór o caso:

6.10.1. "âs built", elaborado pelo responsáv"l po, 
"u, "reiuçããl6.,10.2. comprovâção das ligaçôos deÍnitivâs de energia, áôua, teleÍone e

gas;
6.10-3. a reparaçâo dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do
serviço, tendo em vista o direito assegurado â Contratante no art-. 69 da Lei
no 8.666/93 e no art. 12 da Lei no 8.078/90 (Códjgo de Dêfesa do
Consumidor).

7. CúUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAçOES DA CONTRATADA

7.1. Executar cada uma das Íases do empreendimento, com a alocaÉo dos
empregados ne.cessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contrâtuais,
lomêcendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentias e utensílios de
qualidade e. quantidadê compâtíveis com as especmcações contidas nós proletos
e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se
vincula este contrato, bem como na sua proposta;
7.2. Reparar, conigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado p6lo fiscâl do contrato, os serviços efetuados em que se
veriÍicarem vícios, deÍehos ou incorrêçôes rêsultantás da execuçâo ou dos
materiais emprêgados;
7.3. Mânter os êmpregados nos horários predêtermi
7.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos deco,

os pêla Contratante;

de acordo com os artigos 14 e i7 a 27, do Côdi
ntes da execuÉg objêto,

de Defesa do Co idor (Lei
r da garantiân' 8.078, de 1990), Íicando a Contratante auto a desco

Página 7 de í6

-_---âT -<'-rt.-
t olhas n'--2l4il I

v,



Fclhas

Rublicai

PREFEITURA MUITICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ. MA
Av. Joáo )Lxlll. S/\ - CerÚo

CNPJ: 01.612.E)2/0001-21

prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratadâ, o
valor correspondente aos danos sofridos;
7.5. Utilizar empregados habilitâdos e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, em conÍormidade com as normas e dêterminâçóes em vigor;
7.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá,
além de provê-los com os Equipamentos de ProteFo lndividual- EPI;
7.7. Apresentar à Contratantê, quando for o caso, a relâção nominal dos
empregados que adentraÉo no órgão para a execução das atividades
contuaiadas:
7.8- Rêsponsabilizar-se por todâs as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e âs demais previstas na legislação especíÍica, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;
7.9. Atender às solicitagóes da Contratante quanto à substituição dos emprêgados
alocados, no prazo fixado pela Íiscalizâçâo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço.
conforme descrito neste instrumento conkatual;
7.10. lnstruir sêus êmprêgados quanto à necessidade de acatar as Normas
lnternas dâ Contratantei
7.11.lnstruir seus empregados a respeito das atúiCades a serem
desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo
contrato, dêvêndo a Contrâtadâ relâtâr à Contratânte toda e qualquer ocorrência
neste sentido, a fim de evitar desvio dê Íunçáo;
7.'12. Relatar à Contratante toda e qualquer irÍegularidadê veriÍlcada no deoorrer
da execução do empreendimênto, inclusive a alteração de supêrvisores da obra;
7.13. Náo permitir a utilizaçáo dê qualquer trabalho de menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores dê quatoee anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou
insalubrê;
7.í4. Mantor durante toda a vigência do conúato, êm compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condiÉes de habilitaçâo e qualiticaçáo êxigidas
na licitâçâo;
7.15. GuardaÍ sigilo sobre todas as inrormações obtidas em decorrência do
cumprimento do contrato;
7.16. Mantsr preposto aceito pela Contratantê nos horários € locais de prestaçào
de serviço para representá-la na execuÉo do contrato com capâcidade para
tomâr decisôês compatíveis com os compromissos assumidos;
7.'17. Cumprir, além dos postulados lêgais vigêntes de âmbito Íederal, estadual ou
municipal, as normas de seguranÇâ da Contratante;
7.18. lnstruir os seus empregados, quanto à prevençáo de incêndios nas áreas dâ
Contratante;
7.19. Prestar os serviços dentro dos parâmetros
fornecendo todos os mâteriais, êquipamentos e
qualidâde ê têcnologiâ adequâdas, com a obsêrvância
pela boa técnica, normas e legislação:
7.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de vinte e quatro)

ços t
e rotinâs estabelecidos,

utensilios em quântidadê,
à/recomêndaçôes acêilas

qualquer ocorrência anormal ou acidente que se I S
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7.21. Prestar todo êsclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao locál dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos à execuÇão do empreendimento.
7.22. Paralisar, por determinaÉo da Contratante, qualqueÍ atividad€ que não
estoja sendo êxêcutada de acordo com a boa técnica ou que ponha êm risco a
segurança de pessoâs ou bêns dê têrcêiros.
7.23. Adotar as providâncias e precauçôes necêssárias, inclusive consulta nos
respectivos órgãos, se necessário for, a fim de quê não venham a ser daniÍicadas
as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
7.24. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramsntas, e
tudo o que for necêssário à execuÉo dos serviços, durante a vigência do
contrato.
7.25. Providênciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotaçôes e Rêgistros de
Responsabilidade Técnica reÍerentes ao objeto do contrato e especialdades
pertinentes, nos têrmos das normas pertinentes (Leis ns.6.496177 e 12.37812010)l
7.26. Obtêr junto ao Município, conforme o caso, as licençâs necessárias e
demais documêntos e autorizações exigívêis. na foÍma da legislaçáo aplicável;
7.27. CedeÍ os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou seNiço técnico
especializado, para quê a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto
neste Projeto Básico ê sêus ânexos, @nforme aÍtigo 111 da Lei n" 8.666, de
1993:
7.28. Assegurar à CONTRATANTE:

7.28.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequaÇôes e atualizaçôes que vierem a ser
realizadâs, logo após o rêcêbimento de câdâ parcêla, de forma
pêrmanente. permitindo à Contratante disaibuir, altêrar e utilizar os
mesmos sem limitaçôes;
7.28.2. Os dirêitos autorais da solução, do projeto, de suas especiÍicações
técnicas, da documentaÉo produzida e congêneres, e de todos os demais
produtos gerados na exêcuÉo do contrato, inclusive aqueles produzidos
por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizaçáo ssm que
êxista autorização êxprêssa da Contratante, sob pena de multa, sêm
prêjuizo das sanções civis ê pênais cabiveis.

7.29. Promover a organização técnica e administrativa das atividades, do modo a
conduzi-las eficaz e eÍicientemente, de acordo com os documentos e
especificações que integram ou fundamentam o Projeto Básico e este Contrato,
no prazo determinado.
7.30. Conduzir os trabalhos com estrita observáncia às normas da legislação
pertin€nte, cumprindo as determinaçôês dos Podores Públicos, mant€ndo sêmpre
limpo o local dos seNiços ê nas melhores condiçóes de segurança, higiêne €
disciplina.
7.31. Submeter previamente, por escrito, à Contratantê, para análi§e e aprovação,

memoriâl descritivo.
7.32. Elaborar o Oiário de Obra, incluindo diariamente, Engenheiro
responsável, as informações sobro o andamento do di
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número de tuncionários, de equipamentos, condições de trabalho, condiçôes
meteorológicas, seNiços executados, registro de o@nências e outros fatos
rêlacionados, bem como os comunicados à FiscâlizaÉo ê situação das atividades
em relação ao cronograma previsto.
7.33. ReÍazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelocido no instrumento contrâtual, no Projeto Básico e seus anexos, bêm
como substituir aquelês realizados com materiais defeituosos ou com vícios, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissâo do Termo de Recebimento
Oêfinitivo.
7.34. Observar as diretrúes, critérios ê proc€dimentos para a gestão dos resíduos
da construção civil ostabelecidos na Rêsolução n' 307, de 0510712002, cam as
altêrâçôes da ResoluÉo n. 44A12012, do Conselho Nacional de Mêio Ambiêntê -
CONAMA, conformê ârtigo 4", §§ 2' e 3', dâ lnstruÉo Normativa SLTI/MPOG n"
1. de 19/01/2010, nos sôguintes termos:

7.34.1. O gerenciamento dos residuos originários da contratação dêverá
obedecer às diretrizes técnicas e procêdimentos do Proqrama Municipal de
Gerenciamênto de Resíduos da Construção Civil, ou do Projêto de
Gerenciamento de Resíduos da Construçáo Civil aprêseniado ao órgão
competente, conforme o câso;
7.34.2. Nos têrmos dos artigos 3" e 10'da Resolução CONAMA n" 307, dô
O5l07l2OO2, a CONTRATADA deverá providonciaÍ a destinação
ambientalmente adequada dos resÍduos da construção civil originários da
contratação, obedecendo, no quê couber, aos seguintes procedimêntos:

7.34.2.1. resíduos Clâsse A (reutilizáveis ou recicláveis como
âgregados): dêverão sêr reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a atênos de resíduos class€ A de
reservação de materiâl para usos futuros;
7.34.2.2. r€síduos Classe B (recicláveis para outras destinagões):
deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de
armazênamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilização ou reciclagem futura;
7.34.2.3. resíduos Classe C (para os quais não íoram desênvolvidas
têcnologias ou aplicáções economicamente viáveis que permitam a
sua rêciclagêm/recuperação): devêrão ser armazenados,
transportados e destinados em conÍormidade com as normas
técnicas específicas;
7.34.2.4. rêsíduos Classe D (pêrigosos, contaminados ou prejudiciais
à Obras e Urbanismo): deverão ser armâzenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especíílcas-

7.34.3. Em nenhumâ hipótese a Contratada
originários da contratação em atêrros de resíd
de "bota forâ", encostas, corpos d'água, lotes
Lei, bem como êm áreas não licenciadas:

á dispor os resíduos
s sólidos urbanos, á

e áreas protegid

7.35. Obsêrvâr as seguintes diretrizês de caráter ambi
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7-35.1.Qualquêr instâlaçâo, equipamento ou processo, situado em local
fixo, que liberê ou emita matéria parâ a atmosfera, por emissão pontual ou
tugitiva, utilizado na exêcução contratual, deverá Íespeitar os limites
máximos de emissão de poluentes admitidos na Resoluçáo CONAMA n"
382, de 26h212006, e legislaÉo correlata, de acordo com o poluente e o
tipo de fonte;
7.35.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não
poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-
10.'151 - Avaliação do Ruído em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estâbelecidos na NBR-'10.152 - Nívêis de Ruído para conÍorto
acústico, da Associação Brasileira de Normâs Técnicas - ABNT, nos
termos da ResoluÉo CONA[,4A n' 01, de 08/03/90, e legislaçâo conelata;
7.35.3. Nos termos do artigo 4', § 3", da lnstrução Normativa SLTI/MPOG
n' 1, de í9/0'1/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual,
agregados reciclâdos, semprê que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo iníerior em relação aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos
conespondentes;

7.36. Respondêr por qualquer acidentê de trabalho na execução dos serviços, por
uso indevido de patentes registradas em nomê dê têrceiros, por danos resultantes
dg caso fortuito ou dê força maior, por qualquer causa de destruição, daniÍicâçào,
dofeitos ou incoreções dos serviços ou dos bêns da Contratantê, de seus
tuncionários ou de terceiros, sinda que oconidos em via pública junto à obÍa.
7 -37 . Realizat, coníorme o caso, por meio de laboratórios prêviamente aprovâdos
pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
nêcessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a
sêrem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no projeto Básico
e demais documentos anêxos:
7.38. Providênciar, conforme o caso, as ligaçôês definitivâs das utilidades
previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como
atuar junto âos órgâos Íederais, estaduais e municipais e concessionárias de
serviços públicos para a obtençâo de licenças e rêgularização dos serviços ê
atividades concluídas (ex.t Habite-se, Licença Ambientâlde Opêração, etc.);
7.39. Quando nâo for possível a vermcação da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada cujos empregados
vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor
responsável pela fiscalazação do contrato os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa à Seguridadê Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos
Íederais e à Dívida Ativa da Uniáo; 3) certidões que comprovem a regularidade
perantê as Fazêndas Estadual, Distrital e Municipal domicílio ou sedê do
contratado, conforme exigido no instrumento co
Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidão Nega
CNDT;
7.40. Serão de exclusiva responsabilidade
erros/oquívocos no dimensionamento da proposta.

tada
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7.41. Em se trâtândo de atividâdes que envolvam serviços de natureza intelectual,
após a assinatura do contrato, a conkatada devorá participar de reuniáo inicial,
devidamente rêgistrada em Ata, pârã dar início à êxecuÉo do serviço, com o
esclarecimento das obrigaçóes contratuais, em quê êstejam presêntes os técnicos
responsáveis pela ôlaboraÉo do Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscál
técnico do contrato, o fiscâl administrativo do contrato, os técnicos da área
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os
serviços contratados.
7.42.Oeye manteÍ as condições de Habilitação, em especial o aÍt. 55 da Lei
8.666/93.

cúusuLA otrAva - DA suBcoNTRÂTAçÂo

8.1 É permitida a subcontrâtação parcialdo objeto, até o limite de 30 o/o (trinta por
cento) do valor total do contrato.
8.2 A subcontratação depênde de autorizaçào práviâ da Contratantê, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualiÍicâçáo técnica
nê@ssários parâ a execução do objeto, bem como veriÍicâr os demais roquisitos
dê hebilitação êventualmentê aplicávêis, dêntrê eles â rêgulardade Ílscal e
trabalhista.
8.3 Em qualquer hipótêse de subcontrataçáo, permanecê a responsabilidadê
integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe rêalizar a
supêrvisão e coordenagáo das âtividades da subcontratadâ, bêm como responder
perânte a Contratante pelo rigoroso cumprimento dâs obrigaçóes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontrâtação.

cúusuLA NoNA- DAS saNçóEs ADMtNtsrRATtvas

9.1. Comete infraçáo administrativa nos têrmos da Lêi no 8.666, dê 1993 a
Contratada que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigaçoes
assumidas em decorrência da contÍataçao; ensejar o .etardamento da execução
do objeto; fraudar nâ execuÉo do contrato; compoíar-se dê modo inidôn;ol
cometer fraudê Íiscal; ou não mantiver a proposta;
9.2. A Contratada que cometer qualquer das infÍâÇões acima discriminadas Íicârá
sujeata, sem prejuizo da responsabilidade civile crjminal, às seguintes sançóes:

9.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acanetem prejuízos significativos para a Contratante;
9.2.2. multa moratória dê até 0,3olo (zero vírgula três por cento) por dia de
atraso injustiÍicado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30

9.

(trinta)dias;
9.2.2.1. em se tratando de inobservâ
apresentação da gaÍantia (seja paíâ
prorrogação), aplicar-se-á multa dê 0

s
7
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2% (dois por c€nto), dê modo que o atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias auloÍ'E,aá a Adminiskação contratante a promover a
rescisão do contrâto;
9.2.2.2. as penalidades dê multa deconentss de fatos divêrsos serào
consideradas independentes entre si.

9.2.3. multa compênsatória de até '10 % (dez por cento) sobrê o valor total
do contrato, no caso de inexecução total do objetoi

9.2.3.1. êm caso de inexêcução parcial, â multa compênsâtória, no
mesmo percêntual do subitem acima, será aplicâdê de forma
proporcionâl à obrigaçáo inadimplida;

9.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgào,
entidade ou unidade administrativa pela qual a AdministraÇão pública
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anosi
9.2.5. declaraçáo de inidonêidade para licitar ou contratiar com a
Administrâção Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidadê, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pêlos prejuízos causados 6 após
deconido o prazo da penalidade de suspensâo do subitem anterior:

9.3. A aplicaÉo de multa não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o Contrato ê aplique as outras sanções cabíveis.
9.4. A recusa injustiíicada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após
devidamentê convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administraçào,
equivale à inexecução total do contrato, sujêitando-a às pênalidades acima
estabelecidas.
9.5. A âplicação de qualquer penalidade náo excluia aplicação da multa.
9.6. Também ficâ sujeita às penalidades do art. 87, lll ê iV da Lêi no 8.666, dê
1993, a Contratada que:

9.6.1. tenha soiiido condenação dêfinitiva por pratjcar, por meio dolosos,
fraude Íiscal no recolhimento dê quaisquer tributos;
9.6.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objêtivos da
licitaçáo;
9.6.3. demonstre não possuir idonêidade para contratar com a
Administração em virtudê de atos ilícitos praticâdos.

9.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo quê asseguraÉ o contraditório ê a ampla defesa obseryando-sê o
procedimonto previsto na Lêi no 8.666, de 1993, e subsidiariamentê nâ Loi no
9.784, de 1999.
9.8. A autoridade competênte, na aplicação das sançõês, levará êm consideração
a gravidade da conduta do inÍrator, o caráter educativo da pena, bem como o
dano causado à Administração, observado o prjncípio da proporcionalidadê.
9.9. As multas devidas ê/ou prejuízos causados à atante sêrão dêduzidos
dos valores a serem pagos, ou reco hidos êrr íavor d União, ou dêduzi
garantia. ou ainda. quando for o caso, sêrào inscritos da Ívida Ativa da
cobrados judacialmentê.
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9.9.1.Caso a Contratante detêrmin€, a multa devêrá ser recolhida no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicação enviada pela autoridade competente,

9.10. As penalidades sêrão obrigatoriamente regiskadas no SICAF.
9.'1'1.4s sanções aqui previstas são indepêndentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamênte, sem prejuízo de
outras msdidas cabívois.

í0. CúUSULA DÉCIMA- DO REGIME DE EXECUÇÂO E DAS ALTERAçÕES

10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei
n'8.666. de 1993.
10.2. O contrato será rcalizado por execuçáo indireta, sob o regime de empreilada
por prcço unitáio.
10.3. O seviço adicíonado ao contrato ou que soíê alleÍação em seu quantitativo
ou preço deveÉ apresentar prcço unitário iníerior ao preço de rÉJÊJrência da
Administruçào Pública divutgado por ocasiáo da tiCitação, mantida a
proporcionalidade entÊ o preço global contratado e o preço de refeéncÊ,
ressalvada a exceção píevista no subitem anteior e respe,{ados os limites do
pêyÀlos no § ,odo aft. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

íI-CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAçÃo SUBJEÍIVA Do
CONTRÂTO

11.1.É admissÍvel a fusão, cisão ou incorporação dâ contratadâ com/em outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pêlâ nova pêssoa jurídica todos os
requisitos de habilitâção êxigidos na licitação original; seiam maÀtidâs as dêmais
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à êxecuÉo do objeto
pactuado e hajâ a anuência expressa da Administração à co;tinuidade do
contrato.

í2. CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS VEDAçÕES

12.1. É vedado à CONTMTADA:
12.1.'1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operação flnanceira;
12.1.2. lnterrompêr a execução dos serviços/atividades sob alegação de
inadimplemento por pârte da CONTRATANTE, salvo nos casos-previstos
em lêi

I3. CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO RÊCEBIMENTO D OBJETO

13.1.Quândo as obras ê/ou serviços contratados concluídos, caberá à
Contratada apresentar comunicaçãô escrita informan o fato à fiscaÍização
Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 (qui dias, a veriÍica
serviços executiados, para fins de recebimento provisóri
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13.'1.'1. O recebimento provisório também Íicará sujêito, quando cabívet, à
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuals e
lnstruçóes exigiveis.

13.2.4 Contratante realizará inspeÉo minucosa de todos os servtcos e obras
êxecutadas, por mejo dê profissionais têcnicos @mpetentes, âcompanhados dos
profissionais encarregados pela obra, com a Íinalidade de verificai a adequação
dos serviços e constatar e relacionâr os arremates, retoques e revisões finais que
se fizerem necessários.

13.2.í. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento provisório,
em 02 (duâs) vias dê igual teor e Íorma, ambas assinadas pela
fiscalização, rêlatrando as eventuais pendências verificadas.
13.2.2. A Contratada Íica obrigada a .êparar, cor.igir, remover, reconstruar
ou substituir, às suas expensas, no todo ou em pa-rte, o objeto em quo se
vêrificarem vícios, defêitos ou jncorreçõês resü[antes dã execrjçáo ou
materiais empregados, cabendo à Ílscálização náo atestar a última e/ou
únicá^ mediÉo de serviços até que sejam sanadas todas as àventuais
penoenctas que possâm vir a sêr apontadas no Têrmo de Rêcebimênto
Provisório.

í3.3. O Tôrmo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado
em até '15 (quinze) dias após a lâvratu.a do Termo de neceUimãnto provisOrio,
por sêNidor ou comjssão designada pelê autoridade competentê, desde que
tenham sido devidamente atendidas todâs as exig6ncias da nJ"rfLuiào or"nto a"pendências observadas e somente após soluãionadas roaás ã"'ieJ.aço."
poíventura feías quanto à fâlta de pagamento a operários ou Íornecààores Oemateriâis^e^pÍestadoros de serviços empêguaos n" exe"uçao àã cont Jãi't3.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágáfà anteriornão ser procedida lempestivámente, rêputar_se-á 'comã 

àatizaaa,
consumando-sê o rêcêbimênto definitivo no dia do esgotamento do prazo,
desde que. o fato seja comunicado à Contratante nó" tS-ilri*u) Oi""
anteriores à exaustão do prazo.
13.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contraiada,
êm qualquer época, das garantias concedidas e das responsábilidades
âssumrdas em conlrêto e por ÍorÇa das dEposiçôes legais em vigor

í4. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO

14.1. O prêsentê Termo de Contrato podêrá ser rescindido nas hipótesesprêvistas no art. 78 da Lei n.8.666, de í99á. com 
"" 

*n""qrÀnã""inOià0"" noan._õu-da mesmâ Lei, sem prejuizo da êplicaÇáo das sançóês prêvislas no Termode Referência, anexo do Edital.
14-2. Os casos de rêscisão contratuâl sêrão Íormalmentê
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampta deÍesa.

motivados,

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE
de rêscisão administrativa prevista no art. 7z Oa fei n" d.Ooo, ie iódã14.4, O tormo de rescisão, sempre que possivê|, ndicar:

Página 15 dê 16

tr
ltu



leovas r'----)1ff |

I o,o"rrto n" h taI /- / l\a"olica.----fu)
PREFEITURA ÍiIUI{ICIPAL DE ALÍO ALEGRE DO PINDARÉ . MA

^:"';i:if,11,1');f ;lT"

14.4-1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos em relação ao cronograma Íísico-financeiro, atualizado;
14.4.2. Relaçáo dos pagâmentosjá eÍetuados e ainda devidos;
14.4.3. lndênizaçóes e multas.

15. CúUSULA DÉCIMA QUINTA- PUBLICAçÃO

'15.1. lncumbirá à Contratantê providenciar a publicaçâo deste instrumento,
por extrato, no Diário OÍicial do lvlunicípio, no prazo previsto na Lei n'8.666, de
1993.

í6. CúUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da exêcuÉo deste
Termo de Contrato será o da Comarcâ d€ Santa Luzia/MA, rêsponsável por Alto
Alegre do Pindaré/MA.

Para Ílrmeza e validade do Termo de ContÍato foi lavrado em
e achado em ordem, vai assinadotrês (três) vias de igual

pelos contraentês.

ÍESTEMUNHAS:

CNPJ na 1 8. 894. 627/0001 -07
Pela CONTMTANTE

OLIVEIRA
Secretáio Municipal de Educação, Espofte e Lazer do Município de

1.

2.

tck oo.! iJ!3'lT

pactuado, o pÍesente
íque, depois de lido

Alto Alegre do Pindaré (MA)
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