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CONTRATO N' 2í31202íIPiTAAP
PROCESSO No 2061202í

RDç Elêtíô.?jc9_ §8P. n" 002/2021. Processo Oioinário n" OBO/2021. Ata de ReaistÍo
de PGco no U2f2021.

TER O DE CONTRATO DE PRESTAçÃO
SERV|çOS QUE ENTRE St CELEBMTú O
IUUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO
PINOARÉ, ATRAVES DA SUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
METROPOLITAN CONSTRUCOES E
LOCACOES EIRELI, CNPJ
20.727.í9U0(x,í€4, NA FORitA ABÂ|XO:

O MUNICÍPIo DE ALTo ALEGRE Do PINDARÉ/UÁ! atrâvés da PREFEITURA
MUNICIPÂL DE ALTo AEGRE Do PINDARÉ- Pi,ÂAP,ÍÚÀ Sediada na Av. JoáoXxlll, S/N - Centro, Alto Alegrê do pindaré/MA, CNPJ No 01.612.8321000,|_21 ,
doravênte designeda CONTRÂÍANTE, nêste ato representado respectivâmônte pêlo
Prefêito Municipal Sr. FR^tlCtSCO DANT^S RIBEIRO FILHO, Érâsitêiro, câsado,
portador da Cédula de ldentidade RG no 2011392-?, e inscrito no CpF sob o no
125.761.313-87, residente e domiciliâdo na Rua J p Almeida, no 351, Bairro _ Rural,
CEP n'65.398-000, nesta Cidade, e do outlo lado â Empresa METROPOLITÂN
CONSTRUCOES E LOCACOES EtRELt - Epp. inscrita no CNPJ sob o n,
20.727 .1931Dco'l-gÉ, estabelecida Ruê Sessenta e Seis, no 05, Sala no 1i, BaiÍro _
Vinhais, São LUííMA, CEp no 65.074-520, TeteÍone: (98) 9849$273ó, e-mail:
netqp_olt4d9-c_ar.oes@qnrarl com, reprcsentada por seu Sócio Administrador, o Sr
LUCAS SAItrlR COSTA ÍrlOTA, brasileiro, portador da cédula de identidade'RG n.
0391808920í0-9 SSP/MA e do CpF n" 057.750.7í$.36, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, submetendo-se as partes às disposiçóes constantos
nos^temos da Lei no 8.666, de 2t de junho de í993, da Lei n. 10-52fi, de 17 Ae lultode 2002. da Lei de Diretrizes Orçârnentárias ügente e do Decrelo no 7.9g3, dê E deabnl de 20'13, âplicando-se tâmbém os prócedimentos determinados pela Lei
Complementar 123/2006 e na Lêi n" 8.078, de 1990 - Código de Défesa do
Consumidor, resolvem celebrar o presente Conúato para 

"r"cução 
d" determinadê

obra, tendo em visla o resullado da licitação procêdída na modaÍidade RDC SRp n.
002202í - CPUPiTAAP, oriunda do processo Admiristrâtivo rô 080/202í - Sec.
Municipaldê Ob.as ê uôanismo, mêdiante as Cláusulâs e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIÍIIEIRA - OBJETO

1.1. O obieto do presente instrumento é a contrataçáo dê êmpresa para
de s€rviços de tapaóuracos e recapêamênto àsfriltico, àm vijq pr
município dê Àto Alegrê do pindaÉ - MA que será prestado
êstabêlêcidas no Projeto Básico e dêmeis documentos técnicos qu contram
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ânexos ao lnstrumênto Convocâtódo do
contratual.

1.2. Este TeÍmo de Contrato üncula-se
êpígrafe e seus anexos, identificãdo no
independentemehte de f"anscliçao.

certâmê que deu origem a este instrumento

ao lnstrumento Convocâtório do Editâl em
prêâmbulo acima, e à propostra vencedora,

\

NN
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2. CLÁUSULA SEGUNDA -vlGÊNClA

2.1.O pÂzo de ügência deste Termo de Contrato teÉ início a partir da data de
assinatura do contrato que deverá teÍ ügência alé 311'1212021, pronogável na íorma
do art. 57, §1", da Lei n" 8.666, de 1993.

2.2. A pronogação dos prazos de êxecução e vigência do cont.âto será precedida da
correspohdehte adêquação do cronograma Íísico.finânceiro, bem como de justificâtiva
e autoíizaçáo da autoridade competente paÍa a celebraçáo do ajuste, devendo ser
Íormalizãda nos âutos do processo âdministativo.

3. CúUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO COÍiITRATO

3,í. O valoÍ totâl dâ contrata€o é de R$ 3,'129,600,00 (tÍês milhões, cento e vinte e
nove mil e sêiscênlos reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e ihdiretas
dêcorentes da exeqrçáo do obieto, inclusive tibutos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhlstas, previdencláÍios, Íiscais e comeÍcials lhcidentes, bem como taxas de
licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessá os ao cumprimento
integrál do objêto da contratação.

3,3. O valor acima é meErnehte estimativo, de Íorma que os pagamentos deüdos à
CONTRAÍADA dependeráo dos quantitati\,/os de serviçls efetjvamente prestados.

4. CúUSULA QUARTA - DOTAçAO ORçA ENTÁRIA

,1.í. As despesas pâra atender a esta licitaÉo estaio pÍogramadas em dotaçáo
orçâmentária, na classmcâção abaixo:
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Órgão: 02 PODER EXECUÍwO
Unidade: 11 SECREIARIA DE OBRAS E URBANISMO
DotaçÀo : 1 5. 1 5 1.O 1 8 1. 1 02 5. 0O0U. 1. 90. 5 1. 00
oBRÁS E /NSIÁ[ÁÇÔES

5. CúUSULA QUINTA- DO PAGAITiENTO

5.í,O pagamento será €fetuado pela Cont atante no prazo de 30 (tÍinfa) dias,
coniadôs da apresentação da Nok FiscãUFatura contendo o detalhamento dâs
âtiüdades exêcutadâs e dos materiais empregados, através dê ordem bânéria, para
cÍédito em banco, agência e @nta corrente indicados pelo contratado.
5.2. Os pagamentos deconentes dê despesas cujos valores não ult"apassem o limite
de que trata o inciso ll do atl. 24 da Lei 8.666, dê 1993. deverão ser efetuados no
prazo de afé 5 (cinco) dias úteis, contados da data da âpresentação da Nota
FiscâyFâtura, nos termos do ârt. 50, s 30, dâ Lei n.8.666. de i993.
5,3, A apÍesentâção da Nota Fiscal/Fatura devêrá ocorêr no prazo dê 0S (cinco) dias,
contado da data fnal do período de adimplemento da parcela da contraàção a que
aquela se reÍerir.
5.4. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:
5.,í.í, Ao final de câda etapa da execuÉo mntratual, coníormê previsto no
Cronograma Físico.Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia das
atiüdades exed.Jtadas no período, akavés de planilha ê memória de cá'lculodetalhada.
5.i1.2. lJma etapâ será considerada efetivamentê concluída quando as âtividades
prêüsias para aquela etâpa, no Cronograma Físico-Fihanceiro, estiverem executadas
em suâ totalidâdê.
5./í.3. Juntamente com a primeira mediçáo, a Contratada deverá apresentar
comprovaÇão de matrioJla da obra junto à preüdência Social - CEl.
5.5. A Contratante terá o pÍazo de 15 (quinze) diâs úteis, contados a paÍtir da data da
apresentação da medição, pa€ aprovar ou rejeitar, no todo ou em pâÍte, a medição
préüa rêlatadâ pela Contrâtada, bêm como para avaliâr a confomidaàe das âtividades
executadas, inclusive quanlo à obrigaÉo de utilização de produtos e subprcdutos
florêstiâis de comprovêda procedêncja legal.
5.6. A aprovaÉo da mediÉo prévia apresentada pela Contratadâ não a eximê de
qualquêr das rêsponsabilidades contratuais, nem implicã aceitaÉo definitiva das
atividades exedrtedâs.
5.7, Após a aprovação, a Conkalada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da
deÍlnitiva aprovada, acompanhâda da planilha de mediÉo de serviços e de
de cálculo detâlhada.
5-8. O pagamento somente sêÉ efetuado após o'atesto,, pelo servidor
da Nota Fiscal/Fatura apresêntada pelâ Contratada, acompanhadâ
documentos exigidos neste instrumento contratual.
5.9. O "âtesto' dâ Nota FjscauFalura Íica condicionado â vêriílcaÉo
da Nota Fiscal/Fâturâ aprêsêntáda pelâ Contratada com as atiúda

dêde
mente
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executadas, bem como às seguintes comprovaçóes. que deverão obrigatoriamente
âcompanhá-la:
5.9.1. Do pagamento das contÍibuiçôes so.iais (Fundo de Garantia do Tempo de
Sêrviço e Preüdência Social) e da rêgulaádade trabalhista, conespondentes ao mês
da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos êmprêgados diretamente
vihculados à execuÉo contatual, quando não for possível a verilicaçáo dâ
regulâridadê dos mesmos no Sistema de Cadastro de Fomecedores da PreÍeitura
Municipal de Alto Alegre do Pindaré, SICAF ou outro equivâlente (guia de recolhimento
de comprovaÉo do INSS e FGTS a paúÍ de 30 dias de execuÉo da obra):
5.9.2. Dâ regulâridâde Í]scâ|, constatadâ através de consultâ "on-linê" ao SICAF ou
outro equivalente, ou na impossibilidade de acesso ao reÍerido Sistema, mediante
consulta aos sílios elebônicos oÍciais ou à documentaçáo mencionada no artigo 29 da
Lein' 8.666, de 1993;
5-í0.O pagamênto somênte será autorizado depois de êfetuado o "atesto" pelo
servidor competente, condiciooado este ato à veriíicação da confoÍmidade da Nota
FiscauFatura apresentada em relaÉo às aüüdades eÍeüvamente prestadas ê aos
mateíiais emprêgad6.
5,íí. Havendo erro na apresêntâção dâ Nota FiscauFaturâ ou dos documentos
pertinentes à contrâtâção, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, como por exemplo, obrigaÉo Íinanceira pendente, decorrente de penalidade
imposta ou inadimplência, o pagamehto ficãÉ sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadora§. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-
se-á após a comprovaÉo da regularização da situaçáo, não acarÍetando qualquer
ônus para a Contratante.
5.í2. Será efetuadâ a retenÉo ou glosa no pagâmento, proporcional à irregularidadê
verificâda, sem prejuizo das sançóes cabiveis, caso se constate que a Contratadê:
5,'12.í. não produziu os resultados acordados;
5.12.2. deixou de executrar as atiüdades contratadas, ou náo as executou com a
qualidade mínima exigida;
5.í2.3. deaxou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para â execuÉo
do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quântidade infedor à demândâda.
5.í3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emilida a
ordem bancária para pagamento.
5.1,1. Antes de cãda pagamento à contratada, poderá será rêalizãda consulta ao
Sistema de Cadastro de Fomecedores de Alto Alegre do Pindaré (ou cádastro
equivalente ou certidões online) para veriÍicar a manutenção das condições de
habilitaçao exigidas no edital.
5.í5. Constatando-se, junto ao Sistema de Cadastro de Fomecedores,
irregularidâde da contratada, será providenciada sua advenêhcia, por

a situaçâo de
escrito,

que, no prazo de 5 (cinco) dias, regulanze sua situação ou, no mesmo
apresehte sua defesa. o prazo poderá ser prorÍogado uma vez, por igual
critério da cohúatahte.
5.í6.Não havendo regularizaÉo ou sendo a deÍesâ con§derada i

contratante deverá comunicar aos órgáos responsáveis pela Íiscâ
rêgularidade Íiscal quanto à inadimplêhcja da conúatada, bem como hto à

meiosexistência de pagamento a ser efefuado, para que sejam acionad
pertinentes e necessários paia garáhtir o recebimento de seus créditos.

Páginô a d€ 14
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5.í7. Persistindo a inegularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias
à rescisáo contratuâl nos autos do processo administrativo corespondente,
assêgurada à contratada a amplâ defesa.
5.í8. Hâvendo a êfetava execuÉo do objeto, os pagamêntos sêrão realizados
normâlmente, até que se decida pelâ rescisáo do contrato, caso â contratada não
regularize suâ situação iunto âo Sistema de Cadastro de Fomecedo.es de Alto Alegre
do Pindare ou câdaslrc equivalente - isto é, deve-se manter as condiçóes de
habilitação do Edital, especiafnente a regulâridade fiscâ|.
5.í9. Somentê por motivo dê economicidade, segurânça nacional ou outro intêrêssê
público de alta relevância, devidamente juslificado, em qualquer caso, pela máxima
autoridade da conúatanle, não será rescindido o conúato em execução com a
contratada inadimdente no Sistema de Cadastro de Fomecedores de Alto Alêgre do
Pindaré.
5.20. Ouando do pagamênto, será êfetuada a relenÉo tibutária preústa na legislação
aplicável, em especialâ prevista no artigo 31 da Lei n. 8_212, de 1993.
5.20.1.4 Confatada regulamente optahte pelo Simples Nacional não sofrerá a
retenÉo tributáÍia quanto aos impostos e contribuiçóes ab.angjdos por aquele rêgime.
No entanto, o pagamenlo fic€rá condicionado à apresentaçáo de comprovação, por
meio dê documento oÍicial, de que Íaz jus âo tratamento tributário favorecido previsto
na Lei ComplemêntaÍ n. .123, de 2006.
5,20.2. Ouanto ao lmposto sobre SêNiços de Oualquer Naturezã (lSSeN), será
observado o disposto na Lei Complementar no t16, de 2003, e legislação múnicipal
aplicável.
5,2í. Nos cásos de eventuâis atrasos de pagamenlo, desde que a Conúatada não
tenha clncorÍido, dê âlguma ÍoÍna, paÍa tanto, lica convencionado que a taxa de
compêhsaÉo fthanceira devida pela Contratante, ehtle a data do vehcimento e o
êfetivo adimplemento da parcêla, é calollada medianle a aplicação da seguinte
fórmula:
EM=lxNxVP,sêndo:
EM = EncaÍgos moratórios;
N_= N.úmero.de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I : lndice de compensaÉo financeira = 0,0O0í6ó38, assm apurado:

t=trx) t=(6í00)/365 |= 0,000tM38
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6. CLÁUSULA SEXTÀ - CONTROLE E FISCALIZAçÃO DA EXECUçÃO

6.í,0 acompahhamento e a fiscaltzaçáo da execuçáo do contrato c(
veriíicaÉo da conÍormdâde da prestação dos serviços, dos rnateriats,
equipameÍrtos emprcgados, de Íormã a assegurar o perfeito cumprimento
que seÉo exercidos por um ou mais iepaesentantes da Contratante, esp
designados, na Íorma dos arts. 67 e 73 da Lein.8.666, de 1993.
C.2. O representante da eohúatante deverá ter a qualificaÉo necessária';irara
acompanhamenlo e controle da exec!Éo dos serviços e do contrato.
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6.3. A veriícaÉo da adequação dâ prestação contrâtada devêrá seÍ reâjizada com
base nos critéÍios preüstos nos projetos e demáis dooJmêntos técni@s anexos ao
instrumento convocatffo a que se ünqrla estê contíato.
6.4. A ÍiscâlizâÉo do contrato, ao veriíicâr que houve subdimensionamento da
produtíüdade pactuada, sem perda da qualidade na execução do servi@, deverá
comunicár à aúoridade responsável para que esta promova a;dequaÉo contratual à
produtiüdadê eÍetivamente realizadâ, respeitando-se os limites ds alteracão dos
valores cont?luâis previstos no s ío do aÍtigo 65 da Lei n" g.666. de í993.
6.5. A conlormldadê do mâtêrial/técnica/equipamênto a ser uüÍzêdo na execucão dos
serviços deverá ser veriÍicadâ iuntamente com o documento Oa Contrataàa que
conlenhâ a relaçáo dêtalhada dos mesmos, de âcordo com o esiabêlecido nos
projêtos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento @nvocatório à lue sevincula esle conlralo, iníormando âs respectivas quantidadês e especiíicâções
témicas, tais como: marca, qualidade e Íorma de uso.
6.6. O representante da ôontratante dêverá pramovff o regislro das oconêndas
verillcâdas, adotardo as proüdêncjas necessárias ao fiet cumirimento Oai-JÉusutas
contratuais, conÍorme o disposto nos ss 10 e 2" do art. 67 da L"i n" a.OOS, à" i9ôs.
o./, u^descumpnmento lotal ou parcial das obrigaçõês e responsâbilidâdes assumidas
pela 

.Contratada, sobretudo quânto às obrigações e ehc.rgos sociais e Uatãúistas,
ensejará a aplicação de sânções administraiivás, preüstas Àeste Termo de Càntrato ena legislaÉo ügente, podendo culminar em rescisão contratual, coniorme ãisposto
nos aíigos 77 e 87 da Lei n" 8.666, de 1993.
6.8. A ÍscalizaÉo da execuçáo abrange, ainda, outras rotihas determinadas em
normatização especíÍica.
6-9. A íiscâlizaÉo de que t ata esta cláusula não exdui nem reduz a resDonsabilidade
da Cohtratâda, inclusive perante teÍceiros, por qrurqru, ir."g;LnAããã, 

"-Ããu 
qru

l"-.ylt:lf. d" impeíeiçóes técnicas, vícios Gdibita,ios, ou "".prã!ã-'a" Ã.t"ri"trnaoequado ou de qualidade inferior e, na oconêncja desta, náo implica em
corresponsabllidad€ da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformadade
com o art. 70 dâ Lei no 8.666, de 1993.

7. CLÁUSULA SÉIMA - OBRIGAçÔES DA CONTRATANTE

7.í. Exigir o cumprimento de todas as obÍigaçoes assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termoi de sua propostai
7.2. ExerceÍ o acompanhâmento e a flscÀlzaçÁo Oo" J"*iós, po,
comissão especiatmente. designada, anotandó em registró irdúo

servidor

as
ala

mais

d€tectêdas, indicando dia, más o ano, uem Ã ;";;.'ã["
eventualmente onvolüdos, encaminhando os apontamentos à autoridade
para as proüdêncjas cabÍveis:
7.3, Notificar a Conlratada por escdto da ocoÍrência de evenluais imDeíeicõe
ou irÍegularidades constiatadas no curso da execuçáo dos serviços, fi;a;o ;;a sua coneÉo, certificando-se de que as soluçóes por ela propostas
adequadas:
1.4.Pagar à Contrâtada o valor resullante da prestação contràtual, conforme
crcnogramâ Íísaco-llhanceiro;
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7.5. Efetuar as retençóes tributárias deüdas sobrê o vabr da Íatura de serviços da
Contratada;
7.6. FomecêÍ poÍ êscrito âs iaÍorma@es necessáÍias para o desenvoMmento dos
serviços objeto do conlratoi
7,7. Realizar avaliaçóes periódicas da qualidade dos seÍviços, após seu rêcebimento;
7.8. CientiÍicar o órgão de rêpresentaÉo judiciâl da Procuradoria Geral do Município
de Alto Alegre do Pindaré - MA para adoção das medidas cabívêis quando do
dêscumprimento das obÍigações pela ContÍatadal
7.9. Arquivâínento, entrc ouuos documento§. de p.ojêtos, "as builf, especiÍicaÉes
técnicâs, orç€mentos, temos de rêcebimento, contratos e aditamentos, relalórios de
inspeçóes técnacâs âpós o rêcêbimento do s€rviço ê notificaÉes expedidas;
7.í0. Exigir da Contratada que proüdencie a seguinte documêntaçáo como condiçáo
indispênsável para o rec€bimênto dêÍinitivo de objeto, q!ê!!!gj[q!jêsq:
7.10.1, "as built", elaborado pelo responsável poÍ sua execução;
7.10,2. comprovação das ligaçóes deíinitivas de energia, água, telefone e gás;
7.í0.3. a reparaÉo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do sêrviço.
tendo em vista o direito assêgurado à Contratanle no aít. 69 da Lei no 8.666/93 e no
aÍt. 12 da Lei n'8.078/90 (Código de DeÍesa do Consumidor).

8. CúUSULA OITÂVA - DAS OBRIGAçÔES DA CONTRATADA

8.í. Exe@tar cada uma das Íases do empreendimenlo, com a alocaçáo dos
empregados hecessários ao peúeito cumprimenlo das cláusulas contratuais,
Íomecendo e utilizândo os materiais, equipamentos, ÍerÍâmêntas e utensílios de
qualidade e quanlidade compatÍyeis com as especiícaçóes contidas nos projetos e

demais documentos témicos anêxos ao instÍumênto cônvocatorio â quê se vincula
e§te contrato, bem como na sua proposta:
8.2. Reparar, conigir, remover ou substituir. às suâs êxpensas, no total ou om partê,
no prazo frxado pelo Íiscal do contrato, os serviços eíetuados em que sê vêrificârcm
vícios, defeitos ou inconeçôes resultahtes da êxêcuÉo ou dos mateÍiais empregados;
8.3, i,lanter os empregados hos horários predeterminados pela Contiatanle;
8.{. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decofientes da execução do objeto. de
acordo com os artigos 14 e 17 a27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no

8.078, de 1990), íicândo a Contratante autorizãda a dêscontar da garantia prestada,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada,
coFespondente aos danos sofridos;
8.5. Utilizar empÍegados habilitados e com conhecimentos básicos dos se
serem êxecutado§. em conformidade com as normas e determinaçóes em
E.6, AEresentar os empregados deüdamenle idenúícâdos por meio de
de provê-los coín os Equipamehtos de ProleÉo lndiüdual- EPI;
8.7. Apresehtar à Contratante, quando foÍ o cáso, a relação nominal dos
que adenAaÉo no órgão para a êxecução das atividadês contratadas;
8.8. Responsabilizar-se por todas as obrigâções trabalhistas, sociais,

ados

rias,
não

transÍere responsabilidade à ConAatahte;
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8.9. Atehder às solicitâÉes dâ Contatante quâhto à substitúiÉo dos empregados
alocados, no prazo fixâdo pela fiscãlizaÉo do contrato, nos casos em que ficar
clnstatado desdrmpdmcí{o das obrigações relâtivas à êxe@ção do sêwiç!. confoame
descrito nêste inst umenlo conkatual;
E.í0. lnskuir seus empregados quanto à necêssidade de acatar as Nomas lnternas
da Contratante;
8.í'1,lnsfuir seus êmpregâdos â respeito das atividâdês ã serem desêmpenhàdâs,
alertando-os a não executareÍn atiüdades não abrangidas pelo contrato, devendo a
Conüatada relatâr à Contratante todâ e quahuer ocorÍênciâ neste sentido, a fim dê
eütar desüo de função:
8.í2. Relatar à Contratante toda e qualquer inegulaÍidade veÍificada no decorrer da
execuçáo do empreendimênto, inclusive a alterâÉo de sup€rvisores da obra;
8.í3.Não peÍmitiÍ a uülização de qualquer trabalho de menor de dezessels anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorzê anos; nem pormitir a
utilização do trabalho do menor dÊ dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou
insalubre:
8.í/í. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigaçoes assumidas, todâs âs condiçóes de habilitaçao e qualiÍlcaçâo exigidas na
licitaÉo;
8.í5. Guardar sigilo sobre todas as inÍormaÉes obtidas em decorÍência do
cumprimento do cúntaato;
8,í6. Manter preposlo aceito pela Contratante nos horários e locais de prestaÉg de
sêMço pârâ reprcsehtá-la na execuÉo do conlrato com capacidade para tomar
decisôes compatíveis com os compromissos âssumidos;
E.í7, CumpriÍ, além dos postulados logais ügentes de âmbito ÍedeÍal, estadual ou
municipal, as normas de segurança da Contatante;
8.l8.lnstrüir os seus empregados, quanto à prevençáo de incêndios nas áreas da
Contratante;
8.19. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e roúnas estabelecido§, Íomecendo
todos os materiais, equipamentos e utênsflios êm quantidade, qualidade ê tecnologia
adequadâs, com a observância às recomendaçóes aceitas pela boa téchica, nomas e
legislaçáo;
8.20. Cornunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (ünte e quatro) horas, qualquer
oconência anormal ou acidehte que se verifique no local dos serviços.
8.2í. Prestar todo esclarecimenlo ou inÍormaçáo solicitâdâ pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindolhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhqs,
bem como aos documentos relativos à exec!Ção do ernDreendimento.
8.22. Paralisar, por determinaÉo dâ Contratante, qualquer atiüdade que não
sendo exeajtada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seg
pessoas ou bens de tercearos,
8.23, Adotar as providências e precauçóes necessáÍias, inclusive
respectivos órgãos, Se nêcessário Íor, a fim de que não venham a ser
redes hidrossanitáriâs, elétncas e de comunicaçáo.
8.24. Promover a guarda, manutençáo e vigilância de materiais, íelramentas, e
que for necessádo à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

dan
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8.25. Proúdenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Ânotaçôes e Registros de
Rosponsabilidade Técnica rêferentês ao objeto do contrato e espe;ialidades
pêrtinentes. ítos têrmos das norÍnas F,eítinêntes (Leis ns. 6.49617 e 12.37gnO1O);
8.26. Obter junto ao MunicÍDio, conforme o caso, as licênças necesúrias e demais
documentos e autorizaÉes eÍgíveis, ha forma da legislaÇão âpliúvel;
8.27. Ceder os direitos patrimohiais relâtivos ao projeto ou serviço técntco
espêcializado, pâra que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o prêvisto
neste Prciêto Básico e sêus anexos, cônÍorme aúigo 111 da Lei n'8.666, de ígg3;
E.2E. Assegurar à CONTMTANTE:
8.28.í,0 díreito de propÍiedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequaçoes e atuatizaÉes que üerem a ser realizadas, Iogo após
o recebimênto de câdâ parcela, de Íorma permanente, permiündo à Coniratante
distdbuir, altêrar e utilizar os mesmos sem limitaçóes:
E.2E.2. Os direitos autorais da soluÉo, do projeto, dê suas especiícâções técnicas, da
documentaçáo produzida e clngêneres, e de todos os dêmais produtos gerados na
exêcuÉo do contrato, ihclusivê aqueles produzidos por terceiros subcántatados,
Íicando proibida a sua uülização sem que exisla âutorização expressa da Contratânte,
sob pena de multâ, sem prejuízo das sançóes civis e penais cabíveis.
8.29. Promover a organizãção técnica e administrativa das atividades, de modo a
conduzi-las eficaz e eficiêntemênle, de âcordo com os documentos e êspecificaçóes
que integram ou fundamehtam o projeto Básico e este Contrato, no prazo
determinado.
8.30. Conduzir os trabãlhos com estita obseruância às nomás da legislação
peítinente, cumprindo âs determinaçõês dos poderes públicos, rnantendo;empre
limpo o locál dos serviços e nas melhores condiÉes de segurançá, higiêne ê
disciplina.
8.3r. Submeter pÍeviamente, por escrito, à Contratante, para análise e apmvação,
quaisquêr mudanças nos métodos executivos que fujam às especificáçôes do
memoiial descÍitivo.
8.32. ElaboÍâr o Diário de Ob.a, incluando diariamente, pelo Engenhêiro preposto
responsável, as inforinações sobre o andamento do empreendi;ento, tais como,
húmêro de funcionários, de equipamentos, condiçoes dê lEbalho, condiçóes
meteorológicas, serviços executados, Íegistro de oconéncias e outros Íatos
relacionados, bem como os comunicados à Fiscalizaçao e situaçáo das atividades em
relação ao cronograma preüslo.
8.33. Refazer, às suas expehsas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumehto contratual, no proieto Básico e seus anexos, bem canD
substituir aqueles realizados com maleriais deÍeituosos ou com vícios, pelo
05 (cinco) anos, contado da data de emissáo do Termo de Recebimento befin
8.34. Obsêrvar as diretrizes, critérios e procedimentos paÍa a gestão dos re{
construÉo ciül estabelecidos ha Resolução h. 307, dê 0107/2002, com as a
da Resolução n. 44812012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - C
conforme artigo 4", §§ 2" e 3', da lnstÍuçáo Normaúva SLTI/MPOG
1910112010, nos seguihtes temos:
8.34.í. O gerenciâmento dos resÍduos originários da
diretrizes técnicas e procedimentos do programa Municipal de Gerenciamento
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Resíduos dâ Conshução Ciü|, ou do projeto de Gêrenciamento de Resíduos da
Construçáo Civil apresentado ao órgâo compêtênle, conforme o caso;
9#:1.-!-o-" teímos dos aÍtEos 3" e 10" da Resoftrção CONAMA n" 307, de
O5lO7l2OO2, â CONTRATADA deverá proüdenciar a àestinaçáo âmbientalmente
adêquada dos ÍesÍduos da construÉo ciüloriginários da contratação, obedecendo, no
que couber, aos seguihtes procedimentos:
8,34,2.í. resíduos Classe A (reuülizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser
reutilizados ou recic.lados nâ forma de agrêgados, ou 

"n".riinÀ"dos'a 
ateÍos de

resíduos classe A de íeservaÉo de mâteriál pãra usos tututos:
8.34_.2.2. residuos. Classe B (recidáveis para oulras dêstinações): dêverâo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de aÍmâlenamento teÀforano,
sendo dispostos de modo a permrtr â sua utilizaÉo ou reciclagem fuhrra;
8.34.2.3. residuos Classe C (para os quais nãó foram deserivolvidas iemolooras ou
aprcâçoes êconomicamenle üáveis que permitam a suâ reciclâgem/recupe-ração):
oeverao ser armazenados. lransportados e destinados em conÍàrmidade com asnormas técniGs especÍfi cas;
&34,2-4. íêsiduos 

_Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciâis à Obras ê
uÍDâhtsmo): deverão ser amazenados, transportados, Íeutilizados e dêstinados em
conÍormidade com âs no.mas táricãs especíÍicas.
8.34.3. Em nenhuma hipólese a Contratáda poderá dispor os residuos oriqinários dacontrâtaçáo em atêros de resíduos sóIdos uóanos, áreas de "bota fo,a:] eÀcostas,
corpos d'água, lotes vagos e áreas prolegidas por Lei. bem corno à. ai""s nao
licencladâs;
8.35. Observâr as sêguintes diretrizes de caríer âmbiental:

P:Yf:"]:.:.I ll:!3,"çao, equrpamento ou processo, situado em tocat fixo, queIoere ou emtta matéria pâra a atmosíera, por emissão pohtual ou fugitva, utilizado ha
::::-19ão conl"tu?|, devêrá- ÍespeitaÍ os timites máximos a.,rni"iao1" poü"nr."
aomrroos na Resotuçao CONAMA n" 382, de 2611212006, e legislação corelata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

3;.3jÍ:l? l:**" conrralual, coníorme o caso, a emissáo de Íuídos não podêrá

$l-fl":= l"_ 
*,.: 

:onsidêrados aceitáve,s peta llorma ruÉÂ-ró.rii -'n li"[5" ,"
§:19,"^ _T_ 1.9 :: l"urt"o," úiu"oo-ã ã.io-.t-o o1 il;lo"i": ;; ^d";:ffi ;Brusileir€ de.Normas Téonicâs - ABNT, ou aquetes estabeleoidos na frfSn-10.i'J;l
Níveis_de Rujdo parâ co-nfodo acústico, oa e*sàciaç.o ààiifei;;; N;;;i;"",*.
- ABN r , nos termôs da Resolução CONAMA n" 0.1. de 0g/03i90, ê legislãÉo conelata;
?;11:1:1,": 

termos- do arriso.4.,. s 3., da tnsrruçáo ruo-"tiuu àli1úiãé-i; t, o"
1910112010, deveÉo ser uülizados, na êxecuÉ'o cohtratual, agregaAos ie
s€mpr€ que exisür a oÍ6.ta de tais mateÍiai.s, capaciaaOe Oe supriÃenio á
em relaÉo aos agregados naturâis, inserindooi, n" pfuntrnà J.ii.r.."çaã ãã
cüstos coÍrespondêntes;

1.9!j.§gspohd:r 
por qualqler acidenre de babâtho na exeqrÉo dos

indevido de.patentes regisiradas em nome dà terórÃ, pãioãr-,r.êJiàii.,-"
Il:I9 "=: !",t-* Iaior, por quatquer causa de desbuiÉo, Oanrncafrã,
ihconeçóes dos serviçog ou Oos Uens da Conkatante, de seus
terceiros, ainda que oconidos em via pública junto à obÍa.

9Í;,11i-I, T*"-e o caso, por meio de taboratórios previamente aprovados peta
Íscáflzãçao e sob suas custâs, os testes, ensaios. exames e provas necessárias ao

uso
caso

ou
de
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contaole de quãlidêdê dos matêiais, serviços e equipãmentos a sercm aplicados nos
trabâlhos, confome procedimento preüsto no Projeto Básico e demais documentos
anexos;
8.38. Proüdenciar, conÍorme o caso, as ligações deÍinitivas das uülidades previslas no
projeto (água, esgoto, gás, enêígia elétrica, telôfone, etc.), bem como atuar junto aos
órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de sêNiços públicos para a
obteíçáo de licenças e regulaízação dos serviços e atividades concluídas (êx.:
Habite-se, Licença Ambiental de Operâção, etc.);
8,39. Quando não ÍoÍ possÍvel a veriÍcaÉo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fomecedores - SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao
serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao selor Íesponsável pela fiscalizaçào
do contÍato os seguintes doq.rmentos: 1) prova de regulaídade relativa à Seguridâde
Social; 2) cêÍtidão conjunta relaüva aos tdbutos federais e à Dívida Ativa da União; 3)
certidóes que compÍovêm a íegulaÍidadê pelante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicíio ou sede do çontratado, coníorme exigido no instrumento
convocâtório; 4) Cêrtidão de Regulâridade do FGTS - CRF; ê 5) Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas - CNOT;
E.40, Serão de exclusiva responsabilidade da conlÍatrada eventuais êÍros/êquívocos no
dimensionamento da proposta.
8.4í. Em se tratando de aüüdades que envolvam serviços dê natureza intelectual,
ãpós a assinaturâ do contrato, a contratada deveÉ participar de reuniáo ihiciat.
deüdamente regisúada em Ata, para da. inÍcio à execução do seNiço, com o
esclarecimento das obrigaçôes cont-atuais, em que eslejam presentes os técnicos
responsáveis pela elaboraÉo do Projeto Básico, o gestor do contrato, o íiscâl técntco
do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o
preposto da empresa e os gerehtes das áreas que exeqrtaÉo os serviços
contratâdos.
E.42. Deve manter as condiçóes de HabilitaÉo, em espêcial o art. 55 da Lei 9.666/93.

9. CLÁUSULA NONA- DA SUBCONTRATAçÀO

9.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condiçóes e
obrigaçó$ estabeleeidas ho Prejeto Básieo e Ba proposta da contratada.

10. CúUSULÂ DÉC|MA - DAS SANçÕÉS ADMTNTSTRATTVAS

10.í. Comete infraçáo administrativa nos termos da Lei n" 8.666, de
Contratada que inexecutar totâl ou parcialmentê qualquer das obrigaçóes as
em deconência da contratação; enseiar o retatdamenio da exeq.lçáo 

- 
do_

fraudat ha execl.rção do contrato; compodar-se de modo inidôneo; comà
ílscal; ou nâo manüver a proposta;
í0.2. A Contratada que cometer qualquer das infraçôes âcima discíiminadas ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
10.2.1. advertênci3 por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
prejuízos signiílcativos parâ a Contratante;

a
idas
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10.2.2, fiufta moÍâtória de até O,3o/o (zej@ vírgula três por cênto) por diâ de atraso
injustific€do sobÍe o valor da páÍcela inadimplida, até o limite de 30 (trintâ) dias;
í0.2.2,í.êm se t atândo de inobseÍvânda do prâzo fixado pâra apÍesentaÉo da
garantia (sêja pârâ reÍorço or, por ocasião de proÍrogaÉo), aplicâr-6e{i multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrâto poÍ dia de afaso, observado o
máximo de 2% (dois por cento), de modo que o abaso supêrior a 25 (ünte ê cihco)
dias autorizará a Administração contraiante a promover a rescisão do contrato;
10.2.2.2. as penalidades de muna deconentes de fâtos diversos seÍáo consideradas
ihdependêntes entÍê si.
í0.2.3. multa comp€nsatóíiâ de até í0 % (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexocuÉo totral do obiêto;
10.2.3.í.em câso de inexeqlçéo pârcial, a multa compênsatória, no mesmo
perceniual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigaçao
inadimplida:
í0.2.4. suspensão de licitar e ímpedimento de Çontratar com o órgáo, entidade ou
unidade admihistrativâ pela qual â Administrâção públicâ oF,era e âtuã concretamente,
pelo prazo de até dois anos;
í0.2,5. declaraçáo de inidoheidade para licjtâr ou contlatar com â AdministrâÉo
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniÉo ou até que seja
promovida a.reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penaljdade, que
seÉ concedida sempre que a Contratada ressarcjr a Contratante pelos prêluízos
causados e aÉs decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anteÍior:
10.3. A aplicação de multá náo impede que ã AdministÍação rescinda unilateralmente
o Contrato e aplique as outras sançóes cabiveis.
10.4. A recusa injustiíicada da Adjudicatária em âssinar o Contrato, após deüdamente
convocada, dehko do prâzo estâbelecido pela Admihistração, equivale à inexecuÉo
total do contrato, sujêitando.a às penalidades acjma estabeiecidas.
í0,5. A aplicaçáo de qualquer penalidade não exclui a aplicaÉo da multa.
10.6. Tambem Íica sujeita às pehalidades do art. 87, lll e lV da Lei no 9.666, de í993,
a Contratada que:
'10.6.í. tenha sofÍido condenaçáo deliniüva por praticar, por meio dolosos, fraude Íiscal
no recolhimenlo de quaisquer tributos;
í0.6.2. tenha pÍaticado atos ilÍcitos visândo a ftustrar os objetivos da licíação;
'10.6.3. demonslre náo possuir idoheidade para cohtratar com a Admi;istração ern
virtúdê de atos ilícitos praücados.
10,7, A .aplic€Éo de qualquer das penalidades preüstas realDar_se_á em processo
admrnrslrativo que assegurará o cohúad(óno q a ampla deÍesa observand o
procedimento previsto na Lêi no 8.666, de .i993, e subsidiariamênte na Lei no 9.7g4

í0.8. A autoridade compêtente, nâ aplicâÉo das sançóes. lêvârá em conside

í0.9, As multas devidas e/ou prejuÍzos causados à Contratante serão ded dos

gravidade da conduta do infrator, o caÉter educativo da pena, bem com
causado à Administrâção. observado o pdncípio dâ pioporcjohalidade.

valores a serem pagos, ou rccolhidos em favor da União, ou deduzidos da g
aihda, quando for o caso, serão inscÍitos na DÍvida Ativa da União ã

a. ou
dos

judicialmente.
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í0.9.í. Caso â Cohtratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo
dê 30 (tdnta) dias, a contar da data do recebimenlo da comunicaÉo enviada pela
autoridade compêtente.
í0.í0. As pênâlidades seÉo obrigatoriamente regist adas no SICAF.
í0.íí. As sançó6s aqui prêüstâs sáo indêpendentes eôtre si, podendo ser aplicâdas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamehte, sem prejuizo de outras medidas
cabíveis.

í í. CLÁUSULA DÉCIMA PRIÍÚEIRA - DÂS VEDAçÔES

í l.í. É vêdado à CONTRATADA:
í1.í.1. Caucionar ou úilizar este Termo de Con&ato para qualquer operação
financeirâ;
1í,1.2. lntenomper a êxecuÉo dos serviços/atiúdades sob alegaçáo de
inadimplemento por partê dâ CONTRATANTE, saivo nos casos previstos erí tii.

í2. CLÁUSULA DÉCIttllÂ SÊGUNDA- DO RECEBIIIEI{TO DO OBJETO

12.í. discipliha inêrente âo recebimento do obieto é aquêla prevista no projeto Básico,
anexo do lnstrumento Convocatoíio.

í3, CLÁUSULA DÉC| A TERCEIRA - RESCISÃO

í3.'1._ O^presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses preüstas
no an. 78.da Lei no 8.666. de 1993, com as consêquências indicâàas no aÍi. 80 da
mesma.Lei s€m prc,iuízo da âplicaçao das sanções p;eüstas no Termo de R;f;rêncra,
anexo do Edilâ1.
13.2. Os casos de rescjsão contratual seráo formalmente motivados, asseouaando-se
à CONTRATAOA o diÍeho à préúa e amplâ deíesa.
13.3. A CONTMTADA rcconhece os direitos da CONTRATANTE em caso dê
rescisào adminisfativa prevista no art. 77 da tei nó 9.660, de 199i.13.4. O termo de rescisào, sempre que possível, deveà indiàr:-'
13.4.'1. Balanço dos eventos contratuais iá qjmpridos ou parcialmente cumDri
relação ao crohogÍâma Ílsico-Íinanceiro, átualIzâdo:
í3.4.2. Rel€ção dos pagamentos já eÍetuados e ainda deüdos;'13.4.3. lndehizaçôes e multas.
1d.5. No caso de obrâs, o não pâgamento dos sâlários ê demats verbâs
bem como pelo náo Íecolhimehto das coríribuiçoes sociais. preüdenci e
com o Fundo dê Garantia do Tempo dê Serviço (}GIS), em ieiação aos
da contratada gue eÍetivamehte participarem da execução do coÁbato g

reg

rescisão por ato unilateral e esqito da contratante.

Páglna 13 de
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14. CúUSULADÉCI A AUARTA - DOS CASOS O ISSOS

14.1. Os casos omissos sêrão decididos pêla CONTMTANTE, segundo as
disposiçôes contidas na Lei nô 8.666, dê .1993 ê demãis normas Íederàis apÍcávêis e,
sub,sidjariamenle, segundo as disposiçôes co.rtidas na Lei no g.O7g, de í99b _ Codigo
de Defesa do Cohsumidor _ e noÍmas e pdhcipios gerais dos contratos_

1s. cúusuLA DÉct A outNTA _ puBLtcaçÃo

15.1. lncrJmbirá à Contratante .proüdenciar a publicaÇao deste insEumento, por
eÍrato, no DaáÍio OÍtcialdo Município, no prazo previsto ná Lei n" 8.666, de 1993.

í6. CLÁUSULA DÉCIÍIIA SEXTA- FORO

16.1. O Foro para solucionâr os litígios que decorrerem da execuçáo destê Têrmo de
Contrato será o da Comarcá de S;nta Luzia/MA, responsável por Alto Alegre do
Pindaré/MA.

do pactuado, o de ContEto foi lavrado em
teor, que, depois de ado em ordêm, vai assinado

do Pindaré, 28 de Junlú de 2021.

AS RIBEIRO FILHO
Preíeito de Alegre do PindaÉ (MA)

Pela CONTRATANTE

METROPOLIIAN CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI
CNPJ n" 20.727.193/0001-94

Responsável tegal da CONTMTADA

Para Íirmeza e validade
três (três) vias de iguat
pelos contraentes.

Nome:
CPF:

TESTEMUNHAS:
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