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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIO 

CAJAPI6-MA 
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CONTRATO  N° 294/D/017/2022. 
PROC. ADM N°1.333/2022. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ, 
ESTADO DO MARANHÃO E 0 SR. DO-
MINGOS PINHEIRO VALE  JUNIOR.  

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CAJAPIO-MA, através da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAJAPIO, situada na Rua Manoel Mendonça, n°. 180, Centro, Cajapió-MA, 
inscrita no CNPJ sob o n° 06.054.266/0001-01, neste ato representado pela Chefe de Gabinete 
da Prefeitura Municipal de Cajapió, Sra. Marinalda  Pedrosa  Cavalcante Mendes Ferreira, 
portadora da Cédula de Identidade n° 15103742000-2/SSP-MA e do CPF n° 488.401.573-87, a 
seguir denominada CONTRATANTE, e o Sr. DOMINGOS PINHEIRO VALE  JUNIOR,  resi-
dente na Rua Araújo Castro, s/n°., Bairro Alcântara, Pinheiro/MA, inscrito no CPF sob o n° 
030.913.613-06, portador da Cédula de Identidade n° 030623782006-4 SSP/MA, a seguir 
denominado CONTRATADO, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei 
n° 14.133/21, assim como pelas cláusulas a seguir expressas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

0 presente contrato tem pôr objeto a prestação de serviços de levantamento topo- 
gráfico: ponte da Inglaterra e orla praia do itapeud, de interesse da Secretaria Municipal de 
Administração. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO PRAZO E DO FUNDAMENTO LEGAL 

a- Este contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 30 (trinta) di-
as. Os prazos máximos do inicio da execução e de conclusão do objeto da contrata-
ção, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas no  Art.  107, da Lei 
Federal n° 14.133/2021, e serão considerados da assinatura do Contrato; 

h- Este contrato tem como amparo legal da Lei 14.133/21 e rege-se pelos preceitos de 
direito público, referente à dispensa de Licitação sob o n° 017/2022. A proposta de  
preps  apresentada passa a integrar e esta vinculada a este contrato. 
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ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIO 

CAJAPID-MA 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO VALOR CONTRATUAL: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. P.UNIT. SUBTOTAL TOTAL 

I R$ 3.306,50  

1 .1 1 .1  

LEVANTAMENTO PLANIALTIME- 
TRICO COM COORDENADAS GEO-
DESICAS. NA ORLA PRAIA DO ITA-
PEUA. ITENS INCLUSO: PERFIL, MA-
LHA TRIANGULAR, CURVA DE  NT  

SEÇÃO TRANSVERSAIS E 
PLANTA BAIXA, LOCALIZAÇÃO, 
1CNEL. 

UN]) 1,00 R$ 1.106,50 R$ 1.106,50 

LEVANTAMENTO PLANIALTIME- 
TRICO COM COORDENADAS GEO-
DESICAS. NA PONTE DA INGLA- 
TERRA. ITENS INCLUSO: PERFIL,1.2  
MALHA TRIANGULAR, CURVA DE 
NIVEL, SEÇÃO TRANSVERSAIS E 
PLANTA BAIXA, LOCALIZAÇÃO, 
KML. 

 UND 1,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 3.306,50 

Pelo serviço ora contratado, a contratante pagará ao Contratado o valor total de RS 3.306,50 
(três mil trezentos e seis reais e cinquenta centavos), estabelecendo que o pagamento será feito 
em até 30 (trinta dias), em conta bancária ora fornecida pelo mesmo. 

CLÁUSULA QUARTA — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos recursos específicos classi-
ficados conforme abaixo: 

Fonte de Recursos: TESOURO MUNICIPAL 

Poder: 02 Prefeitura Municipal 
Orgdo: 02.05 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 
Unidade: 02.05.01 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 
Funcional Programática: 04.122.0003.2017.0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade 
Administrativa 
Categoria Econômica: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 

CLÁUSULA QUINTA DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

cmAPió 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIO 

CAJAPIO-MA 

DA CONTRATADO: 

5.1. Sujeitar-se a mais ampla fiscalização por parte da contratante, prestando todos os 
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações procedentes, caso ocorram; 

5.2. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato; 

5.3. Comunicar a licitante os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 
(dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva apro-
vação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem 
considerados; 

5.4. Os empregados do contratado não manterão nenhum vinculo empregaticio com a contra-
tante, sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdencidrias e trabalhistas 
relativas aos seus empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de 
trabalho, desligamento, horas extras, diárias, quaisquer despesas com alimentação, locomoção, 
não cabendo à licitante qualquer tipo de responsabilidade nem encargos de qualquer natureza; 

5.5. Manter-se durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.6. Atender prontamente as notificações relatadas pela Prefeitura Municipal, efetuando a cons-
tatação  (Ins  irregularidades, omissões ou deficiências na execução dos serviços, objetivando a 
substituição imediata ou revisão dos serviços, e de outros que se fizerem necessários; 

5.7. 0 contratado assume inteira responsabilidade sobre a execução dos serviços contratados, 
não podendo ceder ou transferir a outros as responsabilidades estabelecidas em contrato ou por 
problemas na execução dos serviços, parcial ou totalmente, ou ainda negociar direitos deles 
derivados, sem o expresso consentimento da Prefeitura Municipal; 

5.8. Designar um preposto ou gerente de contas para acompanhar o Contrato, disponibilizando 
telefones e  e-mail  de contato do mesmo, que será o responsável pelo tratamento de todas as 
questões relacionadas à execução do objeto contratado; 

5.9. Responsabilizar-se por qualquer dano causado a Prefeitura Municipal, a seus prepostos ou 
a terceiros, provocados por ação ou omissão do contratado, em decorrência da execução dos 
serviços desta contratação, não cabendo a Prefeitura Municipal, em nenhuma hipótese, respon-
sabilidade por danos diretos, indiretos ou lucros cessantes decorrentes, ficando a Prefeitura 

C.N.P..1: 06.054.266/0001-01  End.:  Rua Manoel Mendonça, ns.' 180. Centro, CEP: 65.230-000 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIO 

CAJAPIO-MA 

Municipal autorizada, desde já, a reter os créditos decorrentes da execução dos serviços, até o 
limite dos prejuízos causados, não eximindo o contratado das sanções previstas no Contrato e 
em lei, até a completa indenização dos danos; 

5.10. Executar a prestação dos serviços na Sede e Zona Rural, conforme programação e solici-
tação da Contratante; 

5.11. As despesas com alimentação e estadia para o adimplemento das obrigações, será por 
conta da Contratada; 

5.12. 0 contratado responderá, de maneira absoluta e irrecusável, pela perfeita condição da 
execução dos serviços, competindo-lhe também, a execução do serviço não aceito pela fiscali-
zação da Prefeitura Municipal que deverá ser refeito ou revisto. 

DA CONTRATADA:  

5.13. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste contrato; 

5.14. Efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento; 

5.15. Comunicar à contratante toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos ser- 

viços em pauta. 

CLÁUSULA SEXTA DO PAGAMENTO: 

6.2. 0 pagamento  sell  efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Fatura/Nota Fis-

cal discriminativa pela tesouraria da Prefeitura Municipal de Cajapió, observadas as demais 

condições contidas no Termo de Referencia e em conformidade com o cronograma de desem-

bolso; 

6.3. 0 pagamento será creditado em conta corrente do  CON fRATADO, através de ordem ban-

cária, indicada na proposta, conforme segue: Banco Caixa Econômica Federal, Agência: 2063,  

Op:  013, Conta: 00070490-4, em que deverá ser efetivado o crédito; 

CLÁUSULA SETIMA — DA RECISA-0 E MULTA: 

7.1. Em caso de atraso injustificado na execução do contrato: Multa de 1% (um por cento) so-
bre o valor total do contrato, por cada dia de atraso injustificado na execução do contrato não 

06.054.266/0001-01  End.:  Rua Manoel Mendonça, ng 180. Centro, CEP: 65.230-000 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIO 

CAJAPIO-MA 

ficando a administração impedida de extinguir unilateralmente o contrato e aplicar as outras 
sanções previstas nos artigos 155 e 157 da Lei Federal n° 14.133/2021. 

7.2. Em caso de inexecução total o parcial do contrato: 

a) Advertência; 
b) Multa de 30% sobre o valor total do contrato; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Admi-
nistração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação pe-
rante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrata-
do ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada. 

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO: 

8.1. Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contra-
tante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no  Art.  124 e será extinto, conforme o 
disposto nos  Arts.  137, 138 e 139, todos da Lei 14.133/2021. 

8.2. 0 Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nos serviços, até o respectivo limite fixado no  Art.  125, da Lei 
14.133/2021. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 

CLÁUSULA NONA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA: 

9.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o 
Contatado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso,  sera  admitida a compensação 
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao 
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamen-
to serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N x  VP  x I, onde: EM = encar-
gos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pa-
gamento;  VP  = valor da parcela a ser paga; E I = índice de compensação financeira, assim apu-
rado: I =  (TX  ÷ 100) ÷ 365, sendo  TX  = percentual do IPCA—IBGE acumulado nos últimos 
doze meses. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira 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. 

CLÁUSULA DECIMA — DO FORO: 

Int 
cmarló 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIO 

CAJAPIO-MA 

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Vicente de Férrer, Estado do  Maranhao,  para di-
rimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qual-
quer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi im-
presso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus 
legais e jurídicos efeitos. 

Cajapió (MA), 16 de junho de 2022. 

Município ,de Cajapid - MA 
Chefe de Gabinete 

MARINALDA PEDROSA CAVALCANTE MENDSES FEREIRA 
Contratante 

ti;a/ 4juNAX 
OMIN P HEIRO VALE OR 

C. I. n° 306237820064 SSP/MA  
Contratada 

Testemunhas: 

Nome: In ta, f jJ. Çu CPF n° (:)51/05  

Nome: Jilaii55 CPF 6655i V3 To 
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