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PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 118/2021

TERMO DE CONTRATO

CONTRATO N" 033/2022

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM

ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SÃO

DOMINGOS DO AZEÍTÃO/MA E EMPRESA

M B DE SOUSA MIRANDA EIRELI, CNPJ:

24.619.997/0001-20, NA FORM A DA ABAIXO.

Por este instrumento de contrato, de um lado o Município de São Domingos do Azeitão/MA,
com sede administrativa situada à Rod. BR 230, KM 212, S/N, Centro, São Domingos do
Azeitão — MA, inscrito no CNPJ/MF: 01.612.333/0001-34, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. LOURIVAL LEANDRO DOS SANTOS JÚNIOR, brasileiro,

casado, empresário, portador do CPF n" 270.349.843-87, de ora em diante designado
simplesmente "CONTRATANTE"; e, de outro lado a pessoa jurídica M B DE SOUSA
MIRANDA EIRELI, com endereço à Avenida Duque de Caxias, iT 05, na cidade de

Sambaiba, Estado de maranhão, inscrito(a) no CNPJ/MF sob n° 24.619.997/0001-20, neste

ato representada pelo Sra. MARANH BRITO DE SOUSA MIRANDA, brasileira, portador
do documento RG n". 599.833 SSP/DF e CPF n". 258.269.721-49, doravante designada
simplesmente "CONTRATADO(A)"; e, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos
tennos da Lei Federal n" 8.666/93 e suas posteriores alterações. Lei n.° 10.520/2002, do

Decreto n." 10.024/2019, Decreto Municipal n" 006 de 01/01/2021, da Lei Complementar
123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, demais formas complementares e
disposições deste instiTimento aplicáveis à espécie, e normas do EDITAL DO PREGÃO

ELETRÔNICO N° 005/2021 - SRP, autos do Processo Administrativo n" 118/2021,
sujeitando-se mediante as cláusulas e condições a seguir delineadas:

CLÁUSULA í - DO OBJETO

1.1 Este contrato tem por objeto o Registro de preços para contratação de empresa para
o fornecimento e instalação de ares-condicionados, do tipo split, novo, para atender as

diversas Secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/MA, na forma e nas

condições estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico.

1.2 Fica fazendo parte deste contrato, independentemente de qualquer transcrição com
perfeito conhecimento das partes contratantes, o citado Edital do PREGÃO ELETRÔNICO
N° 005/2021 - SRP e seus anexos e a proposta comercial apresentada, passando tais
documentos e outros gerados até a assinatura deste Contrato a fazerem parte integrante deste
instrumento, para todos os fins de direito.
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1.3 Discriminação do Objeto
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ITEM
DESCRIÇÃO DE
SERVIÇOS

UNID. QUANT.
P. UNIT. COM

DEI

TOTAL COM

DEI

CÓDIG
O

1

Fornecimento e instalação de
condicionador de ar tipo split
9000 btu/h c/ compressor
rotativo

un 2 R$2.503,59 R$5.007,18 10368

2

Fornecimento e instalação de
condicionador de ar tipo split
12000 btu/h c/ compressor
rotativo

un 21 R$2.592,71 R$54.446,91 10369

3

Fornecimento e instalação de
condicionador de ar tipo split
18000 btu/h c/ compressor
rotativo

un 8 R$2.980,06 R$23.840,48 2359

4

Fornecimento e instalação de
condicionador de ar tipo split
22000 btu/h c/ compressor
rotativo

un 2 R$4.310,78 R$8.621,56 10220

5

Fornecimento e instalação de
condicionador de ar tipo split
24000 btu/h c/ compressor
rotativo

un 2 R$4.373,26 R$8.746,52 2360

: TOTAL GERAL • ^  ■ R$ Íj[)0;66A65- :/Í7

1.4 Todos os equipamentos devem ser novos e possuir controle remoto.

1.5 Os equipamentos devem possuir garantia de, no mínimo, 01 (um) ano, contra vícios de

fabricação.

CLÁUSULA ÍI - DO LOCAL DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO
SERVIÇO

2.1 A empresa vencedora do certame possuirá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da

data da assinatura do contrato para promover a entrega dos aparelhos de ar-condicionado

devidamente instalados.

2.2 A instalação dos equipamentos compreende a realização das obras de natureza civil,

elétrica e hidráulica necessárias à instalação e ao perfeito funcionamento dos equipamentos.

2.3 A instalação do equipamento é de responsabilidade da Contratada e deve obedecer e

seguir rigorosamente o manual do fabricante, e conforme normas da ABNT.

2.4 A instalação dos equipamentos compreende, ainda, o fornecimento de todos os

materiais necessários para a perfeita instalação dos equipamentos, tais como fios, cabos,

mangueiras, suportes, parafusos, buchas, tomadas, disjuntores, etc.
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2.5 A CONTRATADA fornecerá garantia era relação aos serviços prestados para instalação

dos equipamentos de ar-condicionado objeto do presente certame, de, no mínimo, 01 (um)

ano de duração.

2.6 A Contratada se responsabilizará pelo fornecimento, sem ônus para a Administração, de

todo o material de consumo instrumental, equipamentos de proteção — EPfs, ferramentas e

demais aparelhagens necessárias para a execução dos sei-viços.

2.7 Na entrega, os materiais/os sei-yiços deverão estar em perfeitas condições e em estrita

observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta, acompanhados da

respectiva nota fiscal eletrônica detalhada;

2.8 A não observância desta condição implicará na não aceitação por parte da

Administração, sem que caiba qualquer tipo de reclamação, por parte do fornecedor

inadimplente, isentando a Administração de qualquer indenização.

2.9 Os bens e serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo

com as especificações constantes neste Tenno de Referência e na proposta, devendo ser

substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas,

sem prejuízo da aplicação das penalidades.

2.10 Os bens e serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados

do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e

conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado.

2.11 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

2.12 Os produtos e serviços deverão ser entregues era parcelas, de acordo com a necessidade

do Município.

2.13 Os equipamentos devem ser entregues e instalados em local a ser descrito na Ordem

de Serviços expedida pela Secretaria requisitante.

2.14 Os serviços serão executados no horário das 8h às 17h, de 2® a 6" feira, ou,

alternativamente, em horários e dias previamente acordados conforme conveniência do

Contratante.

CLÁUSULA 111 - DA GARANTIA

3.1 O período de garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo de 1 ano (um) da

evaporadora/condensadora e no mínimo de 3 (três) anos do compressor, contados a partir da
entrega definitiva.

3.2 A licitante vencedora deverá fomecer garantia das instalações por 12 (doze) meses,
independente da garantia fornecida pelo fabricante dos equipamentos;

3.3 A garantia abrange todos os equipamentos e os serviços de sua instalação, devendo a

Contratada solucionar no prazo de 48 horas qualquer falha no funcionamento dos sistemas

instalados;

3.4 A empresa fornecedora dos equipamentos será responsável durante a garantia pela
substituição, troca ou reposição dos equipamentos e/ou peças caso apresentem defeitos,
avarias ou incompatibilidade com as especificações deste Termo de Referência;
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3.5 No período de garantia deverá ser prestada assistência técnica/ manutenção corretiva" a
fim de manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, sem ônus adicionais para a
Administração;

3.6 A assistência técnica deverá solucionar a ocorrência, após sua abertura entre 8h e 17h,

de segunda a sexta-feira, em até 05 (cinco) dias, ao finai dos quais, caso não tenha sido
solucionado, deverá ser substituído por equipamento idêntico ou superior.

CLÁUSULA IV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos

e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da

boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, confomie especificações, prazo e
local constantes neste Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e
prazo de garantia ou validade, bem como as demais informações pertinentes ao objeto;
b) Fornecer todos os instrumentos, fen-amentas e mão-de-obra necessária à execução dos
serviços contratados, sem nenhum ônus adicional à Administração.
c) Ter responsabilidade técnica pelos semços realizados;

d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27 e 31 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
e) Zelar pela qualidade dos fornecimentos e pela execução nos prazos estipulados no
contrato.

t) Responsabilizar-se por todos os custos, benefícios, tributos e contribuições que sejam
devidos em decorrência direta e indireta objeto do contrato ou de sua execução.
g) Responsabilizar-se por todas as despesas, diretas e indiretas, com mão-de-obra, tributos,
transportes, carga e descarga, bem como os respectivos encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários e securitários.

h) Não ti-ansferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte para o objeto deste Teimo.
i) Substituir, reparar ou comgir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

j) Responsabiliza-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados,
ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os

decoiTentes de serviços ou aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da
garantia, mesmo expirado prazo.

k) Executar o objeto contratual através de pessoas idôneas, assumindo total
responsabilidade para quaisquer danos ou faltas que estes venham a cometer no desempenho
de suas funções, obrigando-se a indenizar a CONTRATANTE, por todos os danos e prejuízos
que eventualmente ocasionarem;

1) Responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos materiais (fabricante,
produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os tome
irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam ou que lhes diminua
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O valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da
embalagem.

m) Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovação;

n) Manter durante toda a execução do contrato, as infonuações sobre os ~ endereços e
telefones para contato, devidamente atualizada;

0) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
p) Indicar PREPOSTO para representá-la durante a execução do contrato.

CLÁUSULA V - DAS OBMGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 São obrigações da CONTRATANTE:

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;

c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
e) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar o
fornecimento;

f) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a
execução do objeto, quando for o caso;

g) Prestar informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;
h) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor coiTespondente ao objeto, no prazo e
fonua estabelecidos no Edital e seus anexos.

1) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decon-ência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA VI - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1 O objeto deste Tenuo poderá ser formalizado em Contrato Administrativo,
estabelecendo em suas cláusulas as condições para sua execução, os direitos e obrigações
entre as partes, de acordo com os dispositivos nonuativos vigentes
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6.2 o prazo para a execução dos Sei-viços objeto desta licitação será de 120 (cento e vinte)

dias após emissão da Ordem de Serviço podendo ser pron"ogado nos termos do § 1° do artigo

57 da Lei 8.666/1993;

6.3 O presente Contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data

de publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios do Maranhão, sem prejuízo do

disposto no artigo 57,1 da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA Vil - DO VALOR CONTRATUAL

7.1 Pela execução do contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor

global de RS 100.662,65 (cem mil, seisceníos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco

centavos), que será pago mediante a execução dos serviços.

CLÁUSULA vm - DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos serviços de que trata este Termo de Referêneia será efetuado pelo
CONTRATANTE à CONTRATADA em reais, devendo o Contratado emitir notas

fiscais/fatura de acordo com a execução dos serviços, com pagamentos efetuados na
conformidade, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da entrega do faturamento, mediante
a apresentação de Nota fiscal.

8.2 O pagamento da primeira nota fiscal/fatura, correspondente à primeira Medição dos

seiviços, somente poderá ocorrer mediante a apresentação dos seguintes documentos;

a) Registro dos serviços no CREA/CAU/PI, caso obrigatório para a execução dos

semços.

b) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos serviços;
c) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da fiscalização dos serviços;

8.3 Nas Faturas/Notas Fiscais deve ser destacado o número do Contrato. As mesmas, só

serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas

de eiTos ou omissões, sem o que, serão, de fonna imediata, devolvidas a CONTRATADA

para coiTeções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

8.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à

documentação mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.4.1 Constatando-se junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor

CONTRATADO, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução
Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018

8.4.2 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de in'egularidade da contratada, será

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.
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deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, obsei-vado o disposto no art.

29, da Instrução Normativa n" 3, de 26 de abril de 2018.

8.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal 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 inadimplência, o

pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da

situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

8.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancária para pagamento.

8.7 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a

CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da

regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto á

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e

necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.8 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à

rescisão contratual nos autos do processo administrativo con-espondente, assegurada à

CONTRATADA a ampla defesa.

8.9 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados nonnalmente,

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua

situação junto ao SICAF.

8.9.1 Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima

autoridade da CONTRATANTE.

8.10 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha

concoirido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo

adimplemento da parcela será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = N X Vp X (I / 365) onde:

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do

efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

1 = IPCA anual acumulado (índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
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CLÁUSULA IX - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas neste

Contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no seu objeto, até 25%

(vinte e cinco por cento) do contratado, de acordo com o previsto no art. 65, da Lei n° 8.666

de 1993.

9.1.1 As supressões que excedam esse limite serão objeto de acordo celebrado entre as

partes contratantes, na fonna disposta no parágrafo 2°, inciso II, do artigo 65, da Lei n°

8.666/93 e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA X - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
DO CONTRATO

10.1 Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de . 1993, será designado representante para

acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços, anotando em registro próprio todas as

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização

de falhas ou defeitos observados.

10.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica

em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de confonnidade

com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos

funcionários eventualmente envolvidos, detennihando o que for necessário à regularização

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente

para as providências cabíveis.

10.4 O Fiscal do presente conti-ato será o Senhor Alexandre de Araújo Fontes Cavalcante.

CLÁUSULA XI - DAS PENALIDADES

11.1 No caso de inexecução parcial ou total do objeto do contrato, a Prefeitura Municipal de

São Domingos do Azeitão/MA aplicará as sanções previstas no art. 81, 87, 88 da Lei Federal

n. 8.666/93, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, ficando a mesma sujeita ainda a

multas moratórias e compensatórias, conforme consta a seguir:

a) Advertência por escrito;

b) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com a

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA, por um período
não superior a dois anos;

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos detemiinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação, perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
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sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e

decorrido o prazo da sanção aplicada;

d) A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será
calculada sobre o valor do objeto, competindo sua aplicação ao titular da CONTRATANTE,

obsei^vando os seguintes percentuais:

d.l) de 0,3%, por dia de atraso até o limite de 10 dias;

d.2) de 0,5% por dia de atraso a partir 1R dia, até o correspondente 15 dias; e
d.3) de 1,0% por dia de atraso a partir do 16" dia, até o limite de 30 dias, o qual findo a
CONTRATANTE rescindira o contrato.

e) Será aplicada multa de 2 % sobre o valor da contratação quando a CONTRATADA:

e.l) Executar objeto em desacordo com o Termo de Referência/Projeto Básico, nornias

técnicas, independente da obrigação de fazer as correições necessárias, as suas expensas; e
e.2) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência,
imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos a CONTRATANTE ou terceiros,

independente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados.

Subcláusula primeira: As multas incidirão sobre o valor total contratado.

Subcláusula segunda: A PREFEITURA MUNICffAL DE SÃO DOMINGOS DO

AZEITÃO/MA, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor
contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente de qualquer
notificação judicial ou extrajudicial.

Subcláusula terceira: As penalidades previstas neste instrumento contratual serão aplicadas
sem prejuízo das cominações estabelecidas na Lei Federal n." 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA XII - DA RESCISÃO

12.1 A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas

hipóteses previstas no artigo 78, da Lei Federal n° 8.666/1993, que ocorrerá nos termos do
artigo 79 do mesmo diploma legal, sem que caiba a CONTRATADO direito a qualquer
indenização e sem prejuízo das penalidades pertinentes.

12.2 A inadimplência de cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato assegurara a

CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, uni lateralmente, mediante Notificação
por ofício entregue diretamente ou por via postal, sem prejuízo da aplicação das penalidades
que se demonstrarem cabíveis, em processo administrativo regular.

12.3 A hipótese do não requerimento da Medição ou paralisação não justificada do semço
por tempo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a rescisão unilateral do presente instrumento
contratual por parte da contratante segundo os termos expostos no parágrafo anterior.

CLÁUSULA XIII - DO REAJUSTAMENTO

13.1 Na hipótese de o prazo da execução dos semços exceder ao período de execução
contratualmente previsto, caso esse atraso não seja atribuído a CONTRATADA, este contrato
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poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Constmção do Mercado (INCOTvf),
mediante solicitação da CONTRATADA.

13.2 O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela

FISCALIZAÇÃO a partir de 1 (um) ano contado da data de apresentação da data-base da
planilha orçamentária, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

13.3 Os preços apresentados pela licitante vencedora serão irreajustáveis pelo período 12

(doze) meses contados a partir da data apresentação da proposta. Após esse período os

mesmos serão reajustados para cobrir alterações no custo dos insumos na mesma proporção

da variação verificada no índice para Obras Públicas Portuárias, apurados pela Fundação
Getúlio Vargas - FGV, aplicando-se a seguinte fórmula:

R= ll-lo X V Io

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

10 = índice de preço verificado no mês de apresentação da Proposta que deu origem ao
contrato.

11 = índice de preço referente ao mês de reajustamento
V = Valor a Preços Iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.

13.4 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma

não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela

legislação então em vigor.

13.5 Na ausência de previsão legal quanto ao indiee substituto, as partes elegerão novo indiee

ofieial, para reajustamento do preço do valor remaneseente.

13.6 Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLÁUSULA XIV - DOS CASOS OMISSOS

14.1 Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto neste Contrato, os

chamados casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes, respeitando o objeto do

Contrato, a legislação e demais nonnas reguladoras da matéria, em especial a Lei n° 10.520,

de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), Lei n° 8.666/93 e suas alterações, aplicando-lhe,

quando for o caso, supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos

na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA XV - DA VINCULAÇÃO DA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS
ANEXOS

15.1 Este eontrato fica vinculado ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 -

SRP

e seus anexos, bem eomo à proposta de preços da CONTRATADA, os quais passam a

integi'ar este instrumento contratual.

10

M B DE SOUSA Assinado de forma digitai por

MIRANDA ' 1/MB DE SOUSA MIRANDA
.-.«r-. . ~ ^IRELI:24619997000120
EIRELI:24619997000 .pados; 2022.04.01 n:30:05



D.

#  r SÃÓ DOMINGOS OO

>  ■■ ' , is— ij
-í \ ■ r PI jh,JPARA CRESCES COM LíBEROADE \>v- ^■'l\ - ,G/

vV

É:a^ 1
CLÁUSULA XVI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1 As despesas decorrentes da presente licitação coiTcrão por conta dos recursos
específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão -
MA classificada conforme abaixo especificado:

02.03.04.122.02.2.004 Manut.Fimc.da Sec.de Adm.e Recursos Humanos
4490.52.00 - Equipamento e Material Pennanente
R$ 61.950,24

03.10.10.301.05.1.045 Equip. e Materiais Pennanentes
4490.52.00 - Equipamento e Material Permanente
RS 38.712,41

CLÁUSULA XVÍI - FORO

17.1 As partes elegem do Foro da Comarca de São Domingos do Azeitão, Estado do
Maranhão, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir as questões judiciais relativas ou resultantes do presente contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as
partes, a seguir, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para
um só efeito, cujo instmmento ficará arquivado no Setor Jurídico da CONTRATANTE,
empresa e processo licitatório referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 - SRF,
nos termos do Artigo 60, da Lei n" 8.666/93.

São Domingos do Azeitão (MA), 01 de abril de 2022.

ÍTRATANTE

LOURIVAL LEANDADOS SANTOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

M B DE SOUSA r Assinado de forma digital por
MIRANDA 1 MB DE SOUSA MIRANDA
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CONTRATADA

M B DE SOUSA MIRANDA EIRELI

CNFJ: 24.619,997/0001-20

REPRESENTANTE LEGAL

MARANH BRITO DE SOUSA MIRANDA

CPF: 258.269.721-49
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