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CoNTRATO N" 21912022 - PMÁÁP
PRocEsso Ne 20412022 

TERM. DE coNTRATo FIRMÁD. EN'R[ o
MUNICiPIo DE ALTO ALEGRE Do PINDARÉ,
ATRAÚS DÁ sUÁ PR"ETEITURA MUNICIPÁL DE

âáI3#,ifâJ,??-',#:âffr',-f ,Ti,TS,)âlBI
67, CONFORüE TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE ALTO ÁLEGRE DO PINDÁÚ/MÂ, ATTAVéS dA PREFEITURÂ MUNICIPAL DE
ALT0 ALEGRE Do PINDÂÚ- PMÁAP/MA, sediâdâ na Av. Ioão xxlll, s/N - centro, Alto Alegre
do Pindaré/MA, CNPJ Ne 0L.6L2.A32/0001-2L, doravante designadà CONTRATANTE, neste ato
representado respectivamente pelo Prefeito Municipal Sr. FRÂNCISCO DANTAS RIBEIR0
FILHO, brasileiro, casado, portador da Cédulà de ldentidade RC no 2011392-7, e inscrito no CPF

sob o nq 125.761.313-87, residentê ê domiciliado na Rua J P Almeida, ne 351, Bairro - Rural, CEP

na 65.398-000, e por outro lado a Empresa VAI,E X CONSIRUçÕES EIRELI, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa lurídica - CNPJ do Ministério da Fâzendâ sob o ne 35.202.390/0001'67,
estabelecida na Rua Manoel Vicente, na 201, Centro, Nina Rodrigues-MA, CEP: 65.450_000,
representada por seu proprietiário, Sr. LEoNARDo BANDEIM DO vÁlE, portador Do RG nq

1101657992, inscrito no CPF na 017.919.363-50, dorâvente denominada simplesmente
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, oriundo da adesào a A
Preços ne 202214020 101/2022/PÍeíet Ía Municipal de Bacabal/MA, decorr
Életrônico SRP ne 02412022, tendo em vista o que consta do Processo Ad
zo4/2o22, doravante referido apenas por PROCESSO, na presençâ das testemun s adiânte
nominadas, é celebrado o presenre TERMo DE coNTMTo DE sERvIços DE ENG DE

NATUREZA COMUM, que se regerá pelas normas instituldas pela Lei n! 8.

alterações, e pelas cláusulas e condições seguintes:

cúUSULA PRIMEIRÁ - DO OBJETO

Por força do presente contrato a CONTMTÂDA obriga-se a executar para o

CoNTMTANTE a Prestaçâo dos serviços de manutenção e recuperação de
manutenÉo de limpeza de galertas e bueiros, de interesse do município de Alto
Alegre do Plndaré/MA, obedecendo fiel e integralmente a todas as exigências, normas,
itens, subitens, elementos e especific?ções, aos projetos, perfis, desenhos, cronogramas,

detalhes e instruções aprovados pclo CONTMTÁNTf,, bem como às normas para

execução dos serviços.

cLÁUsULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÁO

Os seNiços serão realizados sob o regime de empreitada por preço unitiário.

PardgraÍo únlco: Em cumprimento ao disposto na presente cláusula, a CONTRATÁDA
obriga-se a realizar e concluir completamente os serviços de engenharia objeto do

presente Termo, pelo preço @obal de R$ 4,445,342,62 (q\atro mllhÔes, quatrocentos
e quarenta e cinco úil, trezentos e quarenta e dols reais e se§sentâ e dois
centavos).
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CLÁUSULA TERCEIRÁ - DÁ FISCÁLIZAçÀO

A FISCALIZáçÃO da execução dos serviços caberá ao CONTRÁTÂNTE, através de seus
prepostos, incumbindolhe, consequentemente, a prática de todos os atos próprios ao
exercício desse mister, definidos no Edital de LicitaÉo e nas especificações dos serviços,
inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas neste Contrato e na legislação em
vigor, devendo anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do presente Termo.

Parágralo primeiro..Ficam reservados à FISCALIZAçÃO o direiro e a auto dade para
resolver todo,e qlalquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previstos neste
Contrato, no Edital que alicerçou o certame, nas especilicações, nos proietos ou nas

l:]*1r " "T tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta o; indiretarnente,com os serviços em quesGo, Dodendo determinar o que for necessário à regularizaçãodas faltas ou defettos observaáos.

PqrágrqÍo segundo: A CONTRÁTÂDA declara antecipadamente aceitar todâs as
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE OO PINDARÉ. MA
Âv. João Yülll, SrN - C€ntÍo
CNPJ: 01 .612.832,10001 -21

Ordem de SeÍviço. Tais elementos constarão, basicamente, da documentação
técnica julgada indispensável, inclusive, para Iocação da obra, nÍvel de
referência e demais elementos necessáriosj

e) Esclârecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

f) Expedir, por escrito, as detenninações e comunicações dirigidas a

CONTMTADÂ;
g) Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;
h) Promover, com a presença da CONTRÂTADÂ, as medições dos serviços

efetuados:
l) Transmitir, por escrito, as instruçôes somente das modificações do projeto que

por ventura venham a ser feita, bem como, âlterações de prazos e

cronogrãmas;
l) Dar a CONTMTANTE imediata ciência dos fatos que possâm levar a aplicação

de penalidades contra a CoNTMTADÂ ou mesmo rescisão de contrato;
k) Relatar oportunamente ao CONTRÁTANTE ocorrência ou circun§táncias que

possam acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras em relação a

terceiros.

PordgroÍo qutnto, Com relação ao "Diário de Ocorrência", compete à FISCALIZAçÃO:
a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pela CoNTRÂTAD
b) Registrar o andamento dos serviços, tcndo cm vista os prolet\espe

prazos e cronogramas;
c) Fazer as observações cabÍveis, decorrcntes dos registros da CO

referido Diário;
d) Dar soluções às consultâs feitas pela CONTMTÂDA, seus pre

equrPe;
e) Registrar as restrições que pareçam cabÍveis quanto ao

trabalhos ou ao desenvolvimento da CONTMTADÀ seus

equipe;
í) Determinar as providências cabíveis para o cumprimento do projeto e

especificações;

8) Anotar os fatos ou obsenr'açôes cujo registro se faça necessário.

CúUSULA QUARTA - DA CONSERVAçÃO

A CONTRATADA ficará responsável pela conservação e Iimpeza das vias públicas onde

serão executados os serviços, por sua conta, pelo prazo de 30 (trlnta) dias, contado a

partir do recebimento provisório.

CI,TiUSUUT QUINTA . DAS OUTRÂS OBRIGAçÕES DÂ CONTMTADA

A CONTMTÂDA é obrigada a adotar todâs as medidas preventivas necessárias para

evitar danos a terceiros, em consequência da execuÉo dos trabalhos, inclusive as que

andamento dos
prepostos e sua
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PREFEIÍURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE EIO PINDARÉ. MA
Av. Joáo xxlll, srN - Cent o
CNPJ: 01.612.E32I0001-21

possam afetar os serviços a cargo de con(essionários.

Parágralo prlmeiro: A CONTMTADA é obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substifuir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do côntrato em

que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultântes da execução ou de

materiais empregados.

PardgraÍo segundo: A COI{TMTÂDA obriga-se a manter na direção e no local dos

serviços, até o seu final o Engenheiro referido na Cláusula Sétima, cuia substituição só

poderá ser feita por outro de igual lastro e experiência e capacidade, sempre â exclusivo

critério do CONTRÁTANTE.

ParágraJo terceiro: A CONTMTADÁ é obrigada a manter durânte toda a vigência do

contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CúUSUI.II SD(TA - DAS OUTRÂS RESPONSABILIDÁDES DA CONTMTADA

A CONTMTADA é írnica, integral e exclusiva responsável, em qualquer c so, por todos

os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados direta ou indii tamente ao
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CONTRÂTÂNTE ou a terceiros, provenientes da execução dos serviços,

Contrato, e quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas,

por si e seus sucessores.

o\ilto destc
reshondendo

Parágralo prlmeiro,'A CONTRATADA é tâmbém responsável por todosôs encargos e

obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas, Eibutárias, fiscais,

comerciais, securiúria, previdenciária que resultem ou venham a resultar dâ execução

deste Contrato, bem como por todas as despesas decorrentes da execução de êventuais

trabalhos em horários ext.aordinários [diurno e noturno), inclusive iluminação,

despesas com instalaçôes e equipamentos necessários aos serviços, e, em suma, todos os

gastos e encargos com material e mão de obra necessários à completa realização dos

serviços e sua entrega perfeitamente concluída,

Porágrafo segundo: A CoNTMTÂDA é única e exclusiva responsável pela guârda,

defesà e vigiláncia dos canteiros das obms, dos mâteriais, dâs máquinâs e dos

equipamentos a serem instalados e empregados no local dos serviços c se obriga,

outràssim, a afastar qualquer empregado ou funcionário seu, cuja presença, a juízo da

FISCÁLIZAçÁO, seia considerâda prejúdicial ao bom andamento, regularidade e

perfeição dos serviços.

Parúgrafo terceiro: A inadimplência da CONTRATÂDA, com referência aos encargos

decoirentes das legislaçôes mencionadas no parágrafo primeiro, não trânsfere à

CONTMTANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do

Contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e ediflcações, inclusive perante

Contra!o nq 219l2022 - PMAAP
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PREFEITURA MUNICIPAL D€ ALTO ALEGRE OO PIÍ1DARÉ.
Av. João Xxlll, SIN - Cen!Ío
CNPJ: 0r.612.832,0001-21

o Registro de Imóveis.

clÁusuLA sÉTIMA - Do REsPoNsÁvEL PELos sERvIÇos

responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Leonardo de Amorim, portador do

Regisho Geral na 04413A442012-9 - SSP - MA, inscrito no CREA/MA sob no 111408, e

no CPF sob nq 610,171.663-58, o qual assina também o presente Contrato e fica

autorizado a representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTMTANTE, em

maté a de serviço.

Parágrafo único: O Engenheiro responsável obriga-se a cumprir, dentro do prazo de 05

[cinco) dias úteis, a contar da assinatura do presente Contrato, o que determina a

Resolução nq 257, de 22 de maio de 1977, do Conselho Federal de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia, sob pena de ser aplicada a CONTMTÂDA a multa de até 50Á

(cinco por cento) do valor da garantia e/ou suspensão dos pagâmentos até o efetivo

cumprimento dessâ obrigação, por parte do referido Engenheiro

cúUSULÂ OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO

o valor global do Contrato é de R$ 4,,+45.342,62 (quatro mllhôes, q
quarenta e clnco mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois
correspondente ao preço dos serviços de engenharia, conforme proposta a

e

tavos),
ntadâ
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pela CONTRATADA.

CúUSULA NoNA - DA DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA E DA NOTÂ DE EMP

As despesas com a execução do presente Contrato, no exercício em curso, correrão a

conta da dotação orçamentárial

O2 11OO SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

15 451 0180 OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS

15 451 O18O 1095 00OO CONSTRUÇAO DE PMÇÁS, PARQUES E JARDINS

4.4.90.51.00 OBRÂS E INSTALAÇÕES

02 11 OO SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

15 451 0181 SERVIÇO DE ULTILIDADE PUBLICA

15 4510181 1027 0000 PÁvIMENTAÇÂO DE VIAS URBANÁS

535 4.4.90.51.00 oBRAS E INSTALAÇÔES

CúUSULÁ DÉCIMÁ - DO§ PRAZOS

A CONTMTADA obriga-se a cumprir, rigorosamente, os seguintes prazosl

Processo nl
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PREFEITURA MUNICIPÀL OE ALTO ÂTEGRE DO PINDARÊ - MA

Av. João Xxlll, S/N - cênto
CNPJ: 01.G12.832,0001-21

DE INÍCIO: A CONTRATÂDÁ deverá iniciar os trabalhos dentro dos 05 (cinco) dias

seguintes ao recebimento da ordem de serviço expedida pelo CONTRÁTÁNTE.

DE ETAPÂS DE EXECUÇÀO: O programa mínimo de progressão dos trabalhos e o
desenvolümento dos serviços obedecerão à previsão de etâpas constantes do

CRoNOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRo constante do PRoCESSO, o qual fica, para todos
os efeitos legais, fazendo parte integrante e complementar do presente conrato.

No decorrer da execução dos serviços será exigido da CoNTMTADA uma produção

mínimã que, aos preços contratuais, corresponder às etapas mínimas estabelecidas em

percentagens acumuladas em relação ao valor global dos serviços;

Os motivos de força maior, a critério do CONTRATANTE, que possam impedir a

CONTMTADA de cumprir as etapas e o prazo do Contrato, deverão ser alegados

oportunamente, mediante requerimento protocolado, não sendo levadas em

consideração quaisquer _alegaçôes baseadas em ocorrências não comunicadas, nem

aceitas pela FISCÁIIZAçÁO nas etapas oportunas

DE CoNCLUSÃo: o prazo máximo para a completa execução dos serviços é de 12 (doze)

meses, findo o qual deverão estar inteiramente concluídas.

o prâzo de vigência da contrataçâo é de 12 [doze) meses, a contar da data da

do presente instrumento, prorrogiivel conforme previsão no termo de retr

consoante item 26.4 do Edital que alicerçou o certame, de acordo com o ArL 57, I

cia,
inq

8.666/93.
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DE ENTREGA PROVISóRIA: ConcluÍdas as obras a CONTRÁTADÂ deverá no prazo de

05 (cinco) dias comunicar formalmente e por escrito o coNTRATÁNTE parâ recebê-las

DE OBSERVÂçÁO: É de 90 [noventa) dias o prazo de observação dos servlços, contados

do recebimento provisório, durante o qual serão inspecionadas e testadas, competindo à

CONTRATADÁ ieparar e refazer às suas expensas qualquer serviço impugnado, bem

como arcar com todas as despesas decorrentes dos testes e demais provas exigidas por

normas técnicas.

PqrdgraÍo único: os prazos de início, de etapas de execução, de conclusão e de entrega,

poderão ser prorrogados, a critério do CONTRÁTÁ.NTE, mantidas as demais cláusulas

contratuais e desde que ocorra qualquer dos motivos enumerados na Lei na 8 666/93

cúusuLA DÉctMÁ pRIMEIRÂ - Do RECEBIMENTo PRovIsóRlo

ConcluÍdas as obras o CONTMTANTE designará o responsável pelo acompanhamento e

flscalização para, no prazo de 15 (quinzeJ dias, contâdo da comunicaÉo formal e escrita

da CONTMTADA, recetrê-la em caráter provisório, mediante termo circunstanciado

ConEato nq 21912022 _ PMAÁP
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PREFETTURA MUNtctpaL D€ aLTo aLEGRE Do ptNoaRÉ - ma

Av. Joao Xxlll, SrN - C€nno
CNPJ: 01.612.832/0001-21

assinado pelas partes, bem como para observá-la, inspecioná-la e tcsLá-la.

cúusuLA DÉctMA sEcuNDA - Do RECIBiMENTo DEFINITIvo

Encermdo o prazo fixado no item V, da Cláusula Décima e mediante atestâdo firmado
pela comissão incumbida dos testes, que comprove a adequação dos serviços aos termos
contratuâis, o CONTMTANTE autorizará o recebimento definitivo, pela mesma

Comissão ou por outra que julgar conveniente designar, recebimento esse que se dará
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes e que não excluirá a

responsabilidade civil da CONTMTADA pela solidez das obras, nem a ético-prolissional
pela pertbita execução do ContÍato,

PordgraÍo únlco: o CoNTMTANTE reieitará, no todo ou em parte os seryiços, se em

desacordo com este instrumento contratual.

cúusulA DÉctMÁ TERCETRÂ - DAs PENALIDADES

À CONTMTADA poderá ser aplicadâ as seguintes penalidades de acordo com o capítulo
IV, da Lei nq 8.666/93, sem prejuízo do direito à rcscisão do Contráto e a perdas e danos,

ficando garantida a prévia defesa do CoNTMTADO, nos termos da Lei, no prazo de Os

(cinco) dias útels, contados da data da comunicação do ato, pela autoridadc
competente:

Advcrtência;
l.'Íultas moràtórias de 0,1% (um décimo por cento) do vàlor dos serviÀs em

atraso, por dia, até o trigésimo dia de atraso, se os serviços não/fi
iniciados na data prevista, sem justificativas aceitas pelo C()I'ITRÁTA|ífE;

c) Multa de 5olo (cinco por ccnto] sobre o valor do objeto da licitaião, nào

realizado, na hipótese da rescisão administrativa, se a CONTMTADA
recusar-se â executá-lo:

d) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a

CONTRATANTE, por prazo a ser fixado em até 5 (cincol anos, a ser publicado

no Diário oficial;
el A sanção estabelecida na alÍnea "d" é de competência exclusiva do PREFEITO

MUNICIPAL, facultada a defesa da coNTMTADA no respedivo processo, no

prazo de 05 [cinco) dias úteis de abertura de vistas, podendo a reabilitação

ser requerida após 5 (cinco) anos de sua aplicação.

PorágrqÍo prlmeiro: As multas previstas nesta Condição deverão ser recolhidas no

tesouio municipal, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir dâ

notificaÉo, em favor da CONTRATÁNTE. Essa notificação ocorrerá ou âtravés de

publicação no Diário Oficial ou através de competente aviso.

ParágroÍo segundot A aplicâção das multas aqui referidas indcpenderá de qualquer

aJ
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PREFEIÍURÂ MUNICIPAL DE ALTo ALEGRE Do PINDARÉ. MA
Av. João Xxlll, SIN - Cenro
CNPJ: 01 .612.E320001 -21

interpelação, notificação ou protesto judicial, sendo exigíveldesde a data do ato, fato ou
omissão que tiver dado causa à notificação extrajudicial.

PotágraÍo terceiro: Á aplicação da multa em consequência do atEso de uma etapa não
autoriza a prorrogação das demais.

ParágraÍo quortoi Nenhum pagamento será íeito à CONTMTADA antes de pagar a

multa que lhe úver sido imposta.

Pqrágr.rÍo qulnto: As multas não têm caráter compensatório e, assim, o pagamento das

mesmas não eximirá a CONTMTÂDA de responsabilidades pelas perdas e danos
decorrentes das infraçôes cometidas.

cLÁUSULA DÉCIMÁ QUARTÁ - DÂ RESCISÃo DO CONTMTO

O presente Contrato poderá ser rescindido, caso ocorra um dos seguintes casos:
a) Não cumprimento de cláusulas conhatuais, especificações, projetos ou

prazos;
bl Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou

prazos;
c] Lentidão no seu cumprimento, levando o CONTMTANTE a verificar a

conclusão dos serviços;
d) Atraso injustificado no início dos serviços;
e] Paralisaçâo dos serviços, sem justa causa e prévia com

CONTRÁTANTI,]

0 Subcontratar partc ou o todo do objeto selll a autorização da CO E;

rag) Desatendimento às determioações regulares da autoridade desi
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus supe

h] Cometimento reiterado de faltas na sua execução;

il Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
j) Dissolução da sociedade;
k) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da esüutura da

CoNTMTADA que, a juízo do CONTRATÁNTE, prejudique a execução do

Contrato;
l) Razôes de interesse de serviço público de alta relevância e amplo

conhecimento, justificadas e determinadas pelo CONTRATANTE, e exaradas

no processo administrâtivo a que se refere o Contrato;
m] Supressão por parte do CONTMTÂNT8, de serviços, acarretando

modificação do valoÍ inicial do Contrato, além do Iimite permitido na Cláusula

referente às alterações contratuaisl
n) Suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTÍIÂTAI{TE, por prazo

superior a 120 (cento e vintq dlas, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independente do pagamento

contrato no 21912022 -PMMP
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PREFETTURA MUNtctpaL DE aLTo aLEGRE Do ptNoaRÉ - MA
Av. Joáo Xxlll, S/N - C€nlÍo
CNPJ: 0r.612.8320001-2'l

obrigatório de indenizações pelas sucessivas e conhatualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizaçôes e outras previstas. E assegurado à
CONTMTADÂ, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;

oJ Atraso superior a 90 {noventa) dias dos pagamentos devidos pelo
CONTMTANTE, decorrentes do objeto, ou parcelas de serviços, já
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, assegumda a CoNTRÁTADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a

situação;
p) Não liberação, pelo CONTMTÁNTE, de área local para execuçâo do objeto,

nos prazos contratuais;
q) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execução do contrato.

PordgraÍo prlmelro; A rescisão do Contrato poderá seri
l. Adminisüativa, nos casos especificados nas alíneas "a", "m" e "q";

ll. Amigavelmente pelas partes;
III. Judicialmente.

Pafiúgtafo segundo, A rescisão administrativa ou amigável deverá ser
autorização escritá e fundamentada da autoridade competente.

Parágrafo Tercelro: No caso de rescisão embasada em mzões de intcresse do
púhlico, previstâs nas alíneas "n", "o", "p" e "q" desta Cláusula, sem que haja

CONTMTADÂ, esta scrá ressarcida dos prcjuízos regularmente comprovad
houver sofrido, tendo, ainda, direito a:

1. Devolução de garantia;
2. Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;

3. Pagamento do custo de desmobilizaÉo.

CúUSULA DÉCIMÂ QUINTA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO

CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÀO ADMINISTMTIVA
A Rescisão Administrativâ da Cláusula anterior acarreta as seguintes consequências,

reconhecendo a CONTRÁTADA, desde iá, os direitos do CONTRATANTE de:

1. Assunção imediata do obieto deste Contrato, no estado e local em que se

encontrar, poÍ ato seuj
2. OcupaÉo e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal

empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, os quais

serão devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediânte avaliação;

3. Execução de garantiâ contrátual, parâ ressarcimento do CONTMTANTE e dos

valores das multas e indenizaçôes que lhe forem devidos;
4. Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos

causados ao CONTRÁTANTE.

Processo o:
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clÁusuLA DÉctMÂ sExrA - DÁ INCoRpoRÁçÁo Dos sERvlÇos Ao PATRIMôNto
DO CONTMTANTE

Os resultados dos trabâlhos, executados em decorrênciã do presente Contrato,
incorporam-se de pleno direito à propriedadc do CONTRATANTS e não será lÍcito à

CONTMTADA, nos casos de rescisão do tnesmo, pedir ou alegar retenção dessas

benfeitorias.

cúusura DÉctMÁ SÉTIMA - DÂ suspENsÂo Do DIREITo DE PÁRTIcIPAR DE
LICITAÇÃo, IMPEDTMENTO DE CONTRÂTAR E DECLARÂÇÃO DE INIDONEIDADE
PARÂ LICITAR OU CONTMTAR

Caberá a declaração de suspensão temporária do direito de participar de licitação, ou do
impedimento para contratar ou a declaraçào de inidoneidade para licitar e contratar
com a CONTMTANTE, ocorrendo quaisquer das hipóteses previstás na Lei ne

8.666/93, fâcultada a deíesa prévia do interessado no respectivo processo no pra-zo de

05 (cinco) ou de 10 (dez) dias, conforme se trate de suspensão/impe(imento ou

declaração de inidoneidade, respectivamente.

ParúgroÍo prtmeiro; As sançôes a que se retêre esta cláusula serão, obrigator
publicadas no Diário oficial.

Parágrah segundo.'O prâzo de suspensão do direito de licitar e do impedi
contratar não poderá ser superior a 5 (cinco) anos.

Parágrqfo tercelro: A declaração de inidoneidade para licitar e contratar perdurará

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que se promova a

reabilitaÉo, perante a própria autoridade que a aplicou

cr.ÁusuLA DÉcrMÂ oITÂvA - Dos RECURSoS

Contra as decisões que tiverem aplicado penalidades, a CONTMTADA poderá, sempre

sem efeito suspensivo:
I. Interpor recurso para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 5

(clnco) dlas da ciência que tiver da decisão que aplicar as penalidades de

advertência e de multa;
IL lnterpor recurso para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 5

(clnco) dlas da publicação no Diário Oficial da decisão de suspensão do direito
de licitar, impedimento de contuatar ou rescindir, adminisftativamente, o

contrato;
Ill. Formular pedido de reconsideraÉo à auto dade que aplicou a sanção de

declaràÉo de inidoneidade para licitar ou contratar, no prazo de 10 (dez) dtas

Conrab n! 21r)/2022 - PMMP
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PardgroÍo qutnto: Nenhum pâgamento isentará a CONTRÁTADA das

responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definiüva dos serviços

executados, total ou Parcialmente,

CúUSULÀ VIGÉ§IMÁ - DA GÁRÁNTIA

Para execução do presente Contrato não será exigida prestaçâo de garantia

cúUsULÂ VIGÉSIMA PRIMEIRÁ - DA CESSÃO

O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, total ou parcial' a

não ser com a prévia e expressa anuência do CONTMTANTE e sempre mediante

instrumento próprio a ser publicado no Diário Oficiâl

ParágrqÍo primetro: o cessionário ficará sub-rogado em todas as responsabilidades'

obrigações e direitos do cedente.

Parógrafo segundo: o pedido de cessão deverá ser formulado por escrito e

devidam-ente Àndamentado, cabendo à CoNTRÁTÂDA indicar e comprovar âs râzões

de força maior que impo§§ibilitam o cumprimento do Contrato

Processo

R u b lica;

LEONARD

o
BANDEIR

ADO
VALE:0'17

91936350

poíLEONARDO

EANDÊIRA DO

vaLÉ01791936
350

2022.08.04
l7:32:18 {3 00'

PREFEIÍURÂ MUNICIPAL OE ALTO ÂLEGRE OO PINDARÉ - MA
Av. Joáo xxlll, S/l.l - CêntÍo
CNPJ: 0, .8t 2.832000 1-21

da publicação no Diário Offcial.

CLÁUSÜLA DÉCIMA NONA - DAS CONDIçÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão realizados de acordo com as seguintes disposições:

Patágtofo primeiro; O pagamento do valordo objeto, resultante desta contratação, será

efetuado após a entrega total dos §erviços objeto dâ licitação.

Pqrúgrafo segundo.' Somente serão âtestadas as medições, quando as mesmas

demonstrarem a execução dos serviços e obras projetados totalmente concluídos e

aceitos pela FISCALIZÁÇÃo.

Porúgrafu tercerrol Quaisquer preços unitários necessários para os serviços, que

porventum não constem do Contrato original, serão fixados mediante acordo entre as

partes respeitados os Iimites estabelecidos na CondiÉo referente a alterâções

contÉtuais, constantes do Edital.

PorógraÍo quartor A inâdimplência
encargos previdenciários, autorizará
retenção das importâncias devidas,

da CONTRÁTADÂ, quanto aos recolh ntos

ao CONTMTANTf,, na ocasião do Pa en

com a garantia até a comprovação P

FISCALIZAçÃo, da quitâção da dívida, na íorma do parágrafb primeiro, do art 3 Lei

na 8.212/97.

,a
toa
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PREFEIÍURÂ MUNICIPAL DE ALTOALEGRE DO PINDARÊ.
Âv. Joáo Xxlll, SIN - Centro
CNPJ: 0'l .6'l2.E32,000'l -2'l

5. Para prorrogação de prazo, na íorma estabelecida na cláusula décima,
parágrafo único.

CLÁUSULA vIGÉsIMÂ QUARTA - Do T0NO

Ru b lica,

Parágrafo terceiro: O cessionário indicâdo devená atender a todas as exigências
relacionadas com a sua capacidade e idoneidade e preencher todos os requisitos
estabelecidos no editâl c na legslação específica.

cLÁusuLA vtcÉstMA sEGUNDA - DAs vARtAçÕEs DE eUANTTDADE

Os serviços, objeto deste Contrato, poderâo sc,frer acréscimos ou supressôes em até
25oÁ (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato aos qual a CONTMTADA
fica obrigada a aceitar e cujos preços serão fixados com base na paoposta da
CONTMTADÂ OU TERMO DE ÁDESÃO, constante do reíerido PROCESSO,
independentemente de aditamento,

PardgrqÍo únr'co.'Caso os mesmos não existam ná Proposta da CONTMTADA, tais
valores serão objeto de análise em comum acordo entre a CONTMTÂNTE e

CONTMTADO tomando-se como base os valores dos insumos que compôem os
serviços em preços de mercildo.

CLÁUSULA vIGÉsIMA TERCEIR.A - DA ÁLTERÁçÃo Do coNTRÂT0

O presente Contrato poderá ser alterado, através de aditamento, nos seguin casosr
1. Quando necessária a modificaÇão do regime de execuÇão, om íace d verin

LEONARD

o
BANDEIR

ADO
VALE:0'17

técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais;
2. Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por im

circunstáncias superveniente, mantido o valor inicial;
3. Para manutenção do equilÍbrio econômico-financeiro inicial,

autorizados pelâ Lei ne 9.666/93;
4. Parc os acréscimos que se fizerem necessários superiores

estabelecido na cláusula anterior;

91936350 Obriga-se a CONTMTADÂ, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as

cláusulas e condiçôes do presente contrato e elege seu domicílio contrátuâ1, o da cidade
de Santa Luzia/MA, comarca responsável pelo município de Alto Alegre do Pindaré/MA,

A\\'ni.lôí!p
ãl'àIiio[], "o^ "*ptessa 

renúncia a qualque. ouEo, por mais privilegiado que seja

poÍ LEONABDO
BANoiInÁDo CúUsULÂ vlcESIMA QUINTA - DA PUBLIcAÇÁo
VALE:ô1791916
150
Dàdos: Caberá a CONTMTANTE a publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial,
2022.08.0' conforme dispõe o ârL 61, parágrafo único da Lei n'8.666/93,
17l2 39 0t m',
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PREFEITURÂ Í{UNICIPAL oE ALTo ALEGRE oo PINDARÉ. iTÂ
av. João xxlt, slN - c€nlro
CNPJ: 01 .6'12.E32^)001 -2'l

CúUSULA vIGÉsIMA sExTA - Do CoNTRoLE

A CONTMTANTE providenciará, nos prâzos legais, a remessa de exemplares do
presente Contrato a TRIBUNAL DE CONTÁS Do EsTÂDo DO MÂRÁNHÂo.

Parágrafu únrco, A CONTMTANTE não se responsabilizará por indenização de
qualquer natureza em decorrência de atos ou fatos vinculados à FlscALIzAçÃO e ao
Controle da Execução Orçamentária e da Administração Financeira,

cúusum vtcÉsrMÁ sÉTrMA - DAs clÁusuLts EssENctAts

Constituem, também, cláusulas essenciais do presente Conhato, de observância
obrigatória por parte da CONTMTÀDÂ:

1. lnadmissibilidade de qualquer direito de retenÉo sobre os serviços
executados;

2. lmpossibilidade, perante a CONTRÂTANTE, de exceçâo de inadimplemento,
como fundamento parâ â unilateral interrupção dos serviços.

cLÁUsULA vIGÉsIMÂ oITÂVA - DÂ DOCUMENTAÇÃO

A CONTRÂTADÁ e seus representantes legais apresentaram neste ato os d
comprcbatórios das condiçôes jurídico-pessoais indispensáveis à lavratura do pre
Termo, inclusivc quitações de impostos federais, estaduâis e municipais, bem co

Certificado de Regularidade dos órgãos previdenciários públicos, â que

vinculado.

CúUSULÁ vIGÉssIMA N0T{A - DAS NORMÁS APLICJ{VEIS

O presente Contrato rege-se por toda a legislação aplicável à espécie e ainda pelas

disposições que a complementarem, alterarem ou regulamentarem, cujas normas, desde
já, entendem-se como integrantes do presente Termo, especialmente a Lei ne 8 666/93
A CONTRÁTADA declara conhecer todas essas normas e concorda em suieitarem-se às

estipulações, sistemas de penalidades e demais regras delas constantes, mesmo que não

expressamente transcritas no presente instrumento.

E assim, por estarem às partes justas e acordadas, lavram c assinam este Contrato em 02

(duas] vias de igual teor e forma, para que se produzam seus efeitos jurídicos

Alto Alegre do Pindaró - MA, 04 de agosto de 2022

Conrato nq 21912022 _ PMAAP
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CONTRATADA:

LEONARDO Àsinàdo d€ Íoímà dlgitâl pôÍ

BANDEIRA DO
VALE:ol 791 9363s0 XÍüf '?o"i3.4 

r?:3 r4

LEONÁRDO BÁJiIDÊIRA DO VÁLE
REPRESENTANTE LEGÂL DA EMPRESA

VALE X CONSTRUçÕES EIRELI

2. a,/^d).^ (nlp
CPF

TESTEMUNHÁS:

1-.

CP -0o6 3t]3-,tc\

Proce§!o

CONTMTÁNTE:
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