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CONTRATO ADM STRATVO DE PESTAÇÃO DE SEWVIÇoS 
No 001.1 506.2022. RO.00i/2022 

CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM A 
PREFEITURbI MUNICIPAL DE GONÇALVES 
DIAS E A MPRESA JRL SERVICES EIRELI - 
JRL SERVCES, PARA O FIM QUE 

• 	 ESPECIFIC4 

Aos 15 (quinze) dias do mês de junho do anode dois mi: e vinte e dois, de um lado a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES IAS, CNPJ n.° 06.314.82710001-56, 
localizada na Praça João Afonso Cardoso n° 404 Centro - GONÇALVES DIAS MA, 
através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, este ato representado pelo Sr. Aldair 
José da Silva Leite - Secretário Municipal, dora ante denominada simplesmente de 
CONTRATANTE, e do outro lado da empresa JR SERVICES EIREU - JRL SERVICES 
RUA OSCAR GALVAO N° 14 CENTRO PINO RE MIRIM - MARANHÃO CNPJ: 
06.037.09810001-38 INC EST: 12.219.096-3 neste at representa pelo Sr. Jaires Lima da 
Silva portador do CPF N° 643.203.163-04, RG N° 99746998-6 SEJUSP/ MA, residente 
e domiciliado à Rua 21 S/N Centro de Gonç Ives Dias Maranhão, denominada 
simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o r sultado do RDC ELETRÔNICO N° 
2022, do Tipo Menor Preço Global, consoante e ecidido no processo administrativo 
n002.0205.00712022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços 

. 

	

	sujeitando-se às normas da Lei n° 8.666, de 21 de julho de 1993, com suas alterações 
posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condções: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente instrumento tem por objeto a Cont,r itaç, ,ãp de empresa para a recuperação 
de estrada vicinal nos trechos Povoado Conceição o Povoado Lagoinha (MA-256) e 
Povoado Japãozinho ao Povoado Anajá, Zona ural de Gonçalves Dias -MA, 
Conforme Detalhamento no Plano de Trabaho Anex 1 do Presente Edital, 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Este Contrato vincula-se ao EDlTAL DE RDC 
ELETRONICO N° 001112022 e seus anexos e à proosta comercial apresentada pela 
Contratada para o referido processo licitatório. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para execução do objeto do presente instrumento, a 
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ 1A84.300,00(Um 
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milhão cento e oitenta e quatro mil e trezentcs reais) (inserir valor da proposta 
vencedora). 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente contrato  é de 06 (seis) meses, iniciando-se 
a partir de sua assinatura, conforme cronograria físico financeiro, e podendo ser 
prorrogado no interesse da Administração. 

PARÁGRAFO ÚNICO - CRONOGRAM4 FISICO FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO 	VALOR (R$) 	MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 	MÊS 6 
PARCELA 

100% 100% 

1 META 01 
34 85755 R$ 34.857,55 

34.85755 

ELABORAÇÃO DE 100% 100% 
1.1 PROJETO 

13485755 
EXECUTIVO . 

' 34.857,55  34.857,55 
21,93% 11,33% 15,73% 3,33% 28,33% 19,35% 100% 

2 META 02 
1.149.44245 119.221,50 169.322,13 110.954,21 303.263,93 209.293,73 

237.386,95 1.149.442,45 
16,67% 16.67%1 16,67% 16,67% 16.67% 16,67% 100/o 

21 
SERVIÇOS 

8809420 
PRELIMINARES 

14.685,30 14.685,30 14685,30 14.685,30 	14.685,30 14.667,70 88.094,20 

2.2 TERRAPLANAGEM 
501/6 	 , 	 50% 100% 

368.084,87 
184.042,43 368.084,87 

REVESTIMENTO 1 	 10% 	40% 50% 100% 
2.3 PRIMÁRIO 	386.592,07 

38.659,21 	154.636,83  193.296,03 386.592,07 

2.4 
OBRAS DE ARTE 50% 1 	 50% 100% 

104.536,20 209.072,40 CORRENTE 	209.072,40 104.536,20 1 

25 
OBRAS DE ARTE 100% 100% 

94.938,91 ESPECIAIS 	94.938,91 94.938,91 

1 RECUPERAÇÃO 50% 	 50% 100% 
2.6 DE ARE AS 

DEGRADADAS 	
2.660,00 1330 	 13301 2.660 

272.244,50 	119.221,50 169.322,13 	110.954,21 	303.263,93 	209.293,73 
1.184.300,00 	271244.50 	391.466,00 

118430000 
560.788,13 	671.742,34 	975.006,27 	1.184.300,00 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPCNSABILIDADÇ DAS PARTES 
Para garantir o fiel cumprimento do objeto contrata0 são obrigações das partes: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA CONTRATANTE 

a) Dar condições para a CONTRATADA executar objeto do contrato de acordo com 
os padrões estabelecidos. 

b) Exercer a fiscalização dos serviços por mio de comissão especialmente 
designada para este fim. 
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b.1) A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA na 
execução do objeto, nem dos custos inerentes ao refazimento dos serviços. 

c) Receber e conferir o objeto do contrato, consonte as disposições estabelecidas. 

d) Efetuar os pagamentos na forma convencionada na CLÁUSULA NONA. 

e) Permitir que os funcionários da CONTRA DA tenham acesso aos locais de 
execução dos serviços. 

T) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocor ência de eventuais imperfeições no 
curso de execução dos serviços, fixando prazo pra a sua correção, com total ônus à 
CONTRATADA. 
g) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas. 
as obrigações contratuais. 

h) Fornecer à CONTRATADA um jogo cornpleto, plotado, dos Projetos Executivos e 
os respectivos arquivos eletrônicos paraeprodução pela CONTRATADA, 
necessários ao cumprimento do objeto em questã. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - DA CONTRATADA 
a) Executar fielmente os serços, compreendend 
deobra e materiais necessários à execução 
especificações técnicas constantes do Proj 
CONTRATANTE, o qual será entregue no intel 
prescritos no edital de licitação e no presente CO 

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou su 
em parte, o objeto do contrato em que se verifi 
resultantes da execução ou de materiais empreç 

inclusive, o fornecimento de mão-
do objeto, de acordo com as 
o Executivo desenvolvido pela 
das Educação, e demais termos 

TRATO. 

r, as suas expensas, no total ou 
n vícios, defeitos ou incorreções 

e) Providenciar o livro "DIÁRIO DE EDUCAÇÃO",para as anotações da fiscalização 
da CONTRATANTE e do Responsável Técnicoa CONTRATADA, no tocante ao 
andamento dos serviços contratados e problemas detectados, com o 
estabelecimento, inclusive, de prazo para sua corrção. 

d) Promover diligências junto aos órgãos cometentes e/ou Concessionárias de 
Serviços Públicos, para as respectivas aprovaçõs de projetos, quando for o caso. 
Ressalta-se, ainda, que caberá à CONTRATAD., todo o ônus e/ou providências 
cabíveis para remanejamento de instalações junto locação da obra. 

e) Possuir corpo técnico qualificado em conformidae com o porte da obra contratada 
e Anotações de Responsabilidade Técnica Apresntadas em processo licitatório a 
que este CONTRATO se vincula. 
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f) Manter durante toda a execução do cot!itrato,  em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as conflções de habilitação e qualificação 
exigidas para a presente contratação. 

• g) Executar os serviços de acordo com ai especificações técnicas e prazos 
determinados no Edital, corno também de cordo com o Cronograma Físico - 
Financeiro. Caso esta obrigação não sei cumprida dentro do prazo, a 
CONTRATADA ficará sujeita à multa esta elecida na CLAUSULA DECIMA 
TERCEIRA deste CONTRATO. h) Manter equipe executora dos serviços 
convenientemente uniformizada e com identifica ao por meio de crachá. 

i) Propiciar o acesso da fiscalização da CONC DENTE e da CONTRATANTE aos 
locais onde se realizarão os serviços, para ver ficação do efetivo cumprimento das 

• condições pactuadas. 

11) A atuação da comissão fiscalizadora a CONTRATANTE não exime a 
CONTRATADA de sua total e exclusiva resp nsabilidade sobre a qualidade dos 
serviços. 

j) Empregar boa técnica na execução dos srviços, com materiais de primeira 
qualidade, de acordo com o previsto no Edital e Firojeto  Executivo. 

k) Executar todos os serviços complementares jilgados necessários para que o local 
tenha condições de uso satisfatório. 

1) Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir o materiais, às suas expensas, não 
aprovados pela fiscalização da CONTRATANTE1 caso os mesmos não atendam às 
especificações técnicas constantes do Projeto Ex4cutivo. 

. 	m) Fornecer, além dos materiais especificados e tinão-de-obra especializada, todas as 
ferramentas necessárias, ficando responsável porseu transporte e guarda. 

n) Fornecer a seus funcionários uniformes e euipamentos de proteção individual 
(EPI's, incluísse mascaras ou protetores faciais)1 e coletiva adequados à execução 
dos serviços e em conformidade com as normas die  segurança vigentes. 

o) Responsabilizar-se por quaisquer danos a4 patrimônio da CONTRATANTE, 
causados por seus funcionários em virtude da exeução dos serviços. 

p) Executar limpeza geral, ao final da execução dos  serviços, devendo o espaço ser 
entregüe em perfeitas condições de ocupação e uo. 

q) Obedecer sempre às recomendações dos fabicantes na aplicação dos materiais 
industrializados e dos de emprego especial, cabedo à CONTRATADA, em qualquer 
caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrntes de sua má aplicação. 
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r) Proceder à substituição, êm.até 24 horas alpartir  da comunicação, de materiais, 
ferramentas ou equipamentos julgados pela ficaIização da CONTRATANTE como 
inadequados para a execução dos serviços. 	t 
s) Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livres de entulhos 
ou quaisquer outros elementos que possami impedir a utilização imediata das 
unidades. A CONTRATADA deve comunicr, por escrito, à fiscalização da 
CONTRATANTE, a conclusão dos serviços, par que a mesma proceda à vistoria da 
obra com vistas à sua aceitação provisória. ITodas  as superfícies deverão estar 
impecavelmente limpas. 

t) Recuperar áreas ou bens não incluídos no se trabalho e deixá-'os em seu estado 
• 	original, caso venha, como resultado de suas op rações, a danificá-los. 

u) Responder pelas despesas relativas a ejicargos trabalhistas, de seguro de 
acidentes, impostos, contribuições previdenci 'rias e quaisquer outras que forem 
devidas e referentes aos serviços executados p r seus empregados, uma vez que os 
mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE. 

v) Responder, integralmente, por perdas e dano que vier a causar à CONTRATANTE 
ou a terceiros em razão de ação ou omissão, Volosa ou culposa, sua ou dos seus 
prepostos, independentemente de outras comi ações contratuais ou legais a que 
estiver sujeita. 

w) Empregar, na execução dos serviços, apens materiais de primeira qualidade e 
que obedeçam às especificações técnicas, solI  pena de impugnação destes pela 
fiscalização da CONTRATANTE. 

w.1) A responsabilidade pela qualidade das Educação, materiais e serviços 
executados ou fornecidos é da empresa CONTRATADA para esta finalidade, inclusive 
a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam 
comprometer a consecução do objeto ajustado. 1 
x) Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da seguinte 
forma: 

x - 1. Iniciar o atendimento em no máximo 1 (uri) dia útil, contados da comunicação 
do(s) defeito(s) pela CONTRATANTE. 

x - 2. Concluir os serviços de man 
CONTRATANTE. 

x - 3. Caso o atendimento do chamado e/ou a 
não sejam realizados dentro do prazo, a 
estabelecida na CLAUSULA DECIMA TERCEI 

no prazo determinado pela 

iclusão dos serviços de manutenção 
NTRATADA ficará sujeita à multa 
deste CONTRATO. 
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y) A CONTRATANTE não aceitará, sob nnhum pretexto, a fransferência de 
responsabilidade da CONTRATADA para oas entidades, sejam fabricantes, 
técnicos ou quaisquer outros. 

z) Durante a Execução da obra e a vigência do 
o livre acesso de servidores do(a) CONCEDEN 
dos órgãos de controle, aos documentos e 
contratadas; 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL, DAS 
RECEBIMENTO DO OBJETO. 

O local e as condições de execução, bem 
contratado, obedecerão ao seguinte: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do presE 
CONTRATADA na Área Pública, na cidade de 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O início  de execu 
15 (quinze) dias úteis da data de assinatura do 

onvênio, a CONTRATADA permitirá 
E e de(a) CONVENENTE, bem como 
registros contábeis das empresas 

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E 

a forma de recebimento do objeto 

contrato deverá ser executado pela 
NÇALVES DIAS/MA. 

dos serviços deverá ocorrer em até 

PARÁGRAFO TERCERO - O objeto d contrato será recebido pela 
CONTRATANTE, nos termos da ie; 8.666193, disostos no inciso 1  de seu artigo 73: 

A) PROVISORIAMENTE, pelo responável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado, ssinado pelas partes em até 15 
(quinze) dias da comunicação escrita do contrata4o. 

B) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou omissão designada pela autoridade 
• competente, mediante termo circunstanciado, asinado pelas partes, após o decurso 

do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei! 8.666193 

PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços a serem lexecutados  preveem obediência às 
Normas Técnicas da ABNT e às normas dos fabricantes dos materiais e 
equipamentos. 

PARÁGRAFO QUINTO - A execução de todos o serviços obedecerá rigorosamente 
às indicações constantes do Preto Executivo, dinido rio item 1.1 do Edital. 

PARÁGRAFO SEXTO - Ao fina! dos serviços, o loai deverá ser entregue limpo e livre 
de entulhos. 	 1 

PARÁGRAFO SÉTiMO - Sem prejuízo da plena esponsabiJidade da CONTRATADA 
perante a CONTRATANTE ou terceiros, os servidos estarão sujeitos a mais ampla e 
irrestria fiscalização, a qualquer hora, em toda área abrangida pelos serviços. A 
CONTRATANTE exercerá a fiscalização da obra Ipor meio de comissão fiscalizadora 
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instituída para este fim, bem como auxiUres que se fizerem necessários, 
devidamente designados pela autoridade competente, podendo, ainda, contratar 
empresa especializada, para auxiliar nesta ativicade. 

PARÁGRAFO OITAVO - A fiscalização da C 
impasses quanto à substituição ou não de peç 
irrecuperáveis, ficando a seu cargo os critérios 
Projeto Executivo, após aprovação da CONTRJ 
"Diário de Educação". Ressalta-se que tal livro 
alguma, do canteiro de Educação até que o o 
concluído e entregue mediante TERMO DE RE( 

)NTRATANTE solucionará todos os 
is ou materiais, no todo ou em parte 
para tal. Qualquer alteração feita ao 
rANTE, deverá ser registrada no livro 
ião poderá ser retirado, em hipótese 
jeto pactuado por este contrato seja 
EBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA. 

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA fallitará o acesso da fiscalização da 

• 	CONTRATANTE a todas as dependências da ora. Antes de iniciar qualquer serviço, 
a CONTRATADA pedirá anuência expressa da ficalização da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO DÉCLMO - À fiscalização da CONTRATANTE fica assegurado o direito 
de: 

a) Exigir o cumprimento de todos os ite s e subitens do Projeto Executivo. 

b) Rejeitar todo e qualquer serviço ma executado ou material de qualidade 
inferior ou diferente ao especificado em Projeto Executivo, estipulando prazo para a 
sua retirada e refazimento do serviço, sob ônus a CONTRATADA. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A presenç4 da fiscalização da CONTRATANTE 
na obra não diminuirá a responsabilidade da COrtJTRATADA. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A Fiscalização da CONTRATANTE 
. 	acompanhará a execução dos serviços e examiiará os materiais recebidos na obra, 

antes de suas aplicações, decidindo sobre aceitação ou rejeição dos mesmos. 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - As exigências da Fiscalização da 
CONTRATANTE fundamentar-se-ão neste CO! TRATO, nas legislações e normas 
vigentes, no Projeto Executivo fornecido pela ONTRATANTE à CONTRATADA e 
nas regras de boa técnica. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Cabe 
CONTRATANTE o dever de: 

a) Fazer cumprir todas as disposições das 
Executivo e deste CONTRATO. 

b) Decidir sobre as divergências de projeto e 

tornada. PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - 
proteção dos empregados e de terceiros, d  

à comissão fiscalizadora da 

pecificações constantes do Projeto 

specificações, motivando a escolha 
abe à CONTRATADA zelar pela 
rante a execução das Educação, 
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seguindo as recomendações expressas n legislação pertinente e normas 
regulamentadoras quanto à engenharia de seguançe e medicina do trabalho. 

PARÁGRAFO DÉC!MO SEXTO - Em especiaI, os serviços objeto do presente 
CONTRATO deverão ser executados levando- e em conta o estpuiado na NR-7 e 
NR-18, com vistas à Educação, segurança e integridade fisica do trabalhador. A 
CONTRATADA deverá fornecer a todos os seus empregados todo os Equipamentos 
de Proteção lndividua (EPIs) e coletiva (EP ) necessários à sua segurança no 
trabalho, sem que seja imputado qualquer custo ao empregado ou à CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTMO - A CONTRATADA deverá manter na direção da 
obra um profissional habilitado, conforme apresentado em fase Ucitatória, com 
conhecimento que lhe permita a execução de todos os serviços, aém dos demais 
elementos necessários à perfeita administração. 

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - A Administraão da obra deverá ser realizada por 1 
(um) engenheiro, podendo prestar serviços e fïscaIzaçao por meio período e 1 (um) 
Encarregado Geral, devendo este prestar ser/iças em período integral. 

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Caberá à CNTRATADA providenciar o pessoal 
necessário à execução dos serviços, servntes e oficiais especializados, de 
competência comprovada, para obtenção de res'.!ttados na execução dos serviços. 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO - As especificações pra a execução do objeto do presente 
contrato são aquelas constantes do Projeto EXecutivo disponibilizado quando da 
publicação do Editai a que este CONTRATO sei vincula, às quais a CONTRATADA 
declara ter pleno conhecimento e está obrigada cumprir fielmente. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS A CONTIATADA obriga-se a providenciar no 
prazo máximo de 10 (dez) dias, contados d data de publicação do presente 
CONTRATO, os documentos a seguir re!acionads: 

A) Garantia, na forma disposta na CLAUSULA DClMA SEGUNDA. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A não Apresentação d1 03 documentos no prazo estabelecido 
nesta Cláusula caracteriza infração, suieitando,  a CONTRATADA às penalidades 
previstas no presente instrumento, a critério da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS CNTRATUAiS A CONTRATADA é 
responsável por todas as providências e obrigaçes referentes à legislação específica 
de acidentes de trabalho quando de ocorrências  em que forem vítimas os seus 
funcionários, no desempenho dos serviços ou enj conexão com eles. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, tomo única e exclusiva responsável 
pela execução dos serviços objeto do pr4sente contrato, responde civil e 
criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de 
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seus empregados, prepostos ou terceiros, no 
ou indiretamente, causar ou provocar à CON1 

PARÁGRAFO SEGUNDO - À CONTRATADJ 
empreitadas globais, notadamente serviços g 
mão-de-obra e materiais, inclusive para instala 
sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais d 
registros junto ao CREA. Cabe ainda à Contra 
das Educação, manter os seguros que por Lei s 

PARÁGRAFOS TERCEIROS - Por se trata 
UNlTARIOS, os preços contratados constituir 
pelos serviços contratados no período estabele 
custos com os encargos relacionados no pa 
despesas adicionais. A inadimplência da CONT 
não transfere à CONTRATANTE a responsabili 
onerar o objeto do contrato. 

rcicio de suas atividades, vier, direta 
TANTE ou a terceiros. 

caberá as despesas peculiares às 
ais, transporte horizontal e vertical, 
es provisórias, e todos os encargos 
orrentes, bem como as relativas aos 
da, por todo o período de execução 
tornar exigíveis. 

de EMPREITADA POR PREÇOS 
) a única e completa remuneração 
do, estando incluído nos mesmos os 
grafo anterior ou quaisquer outras 
ATADA com referência aos mesmos 
3de por seu pagamento, nem poderá 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME DE EXECt4JÇÃO O objeto do presente contrato 
será executado sob o regime de execução indireta, na forma de EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL. 

CLAUSULA OITAVA - DO VALOR 

Ao presente contrato é dado o valor global de 
oitenta e quatro mil e trezentos reais) 
fixo e irreajustável. 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDiÇÕES DE P 

O pagamento será efetuado à empresa contrata 
de acordo com o Cronograrna Físico-Financeiro 
Licitação quando da fase de licitação do 
CPL/GDIAS, de 0610612022, contados da data 
Termos de Recebimento Provisório e/ou Definiti 
competente atesto nos documentos de cobrança. 

1114.300,00(Um milhão cento e 

ENTO 

no prazo de até 30 dias corridos, 
)rovado pela Comissão Especial de 
DC ELETRÔNICO n°.00112022-
de emissão das medições e dos 
D pela comissão fiscalizadora e do 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não serão ef4uados quaisquer pagamentos à 
CONTRATADA enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude 
de penalidades ou inadimplência contratual. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A liberação do pagai 
prévia ao Sistema de Cadastro de Prestado 
verificação da situação da CONTRATADA em re 
qualificação exigidas na licitação, cujo resultado s 
processo e aos sistemas/sites abaixo: 

ento ficará condicionada a consulta 
de serviços da Prefeitura, para 

ação às condições de habilitação e 
rá impresso e juntado aos autos do 
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- Cadastro Nacional de Empresas mi ôneas e Suspensas CEIS, mantido 
pela Controiadoria-Gerai - União 
(http:1/www.portaitransparencia.gov .brlsancoes1 eis); ou 

II - Cadastro Nacional de Condenaç es Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Cons lho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_req  erido.php); ou 

III Emissão da Certidão de empresa Inidôneos, mantida pelo Tribunal de 
Contas da União - TCU; ou 

IV - No Sistema de Cadastrarnento Unhificado de Prestador de serviços es - 
SICAF, corno impedidas 1 ou Suspensas; site: 
https:/Iwww3.comprasnet.çov.br/sicafweb/PubliC4DaqeS/COnSUltaS/COflSUitarReStriCaOC  
ontratarAdministracao Publica.[sf 

2.1 - A consulta aos cadastros será reaUzad em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do a igo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 
prevê, dentre as sanções impostas ao responsá ei pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o P der Público, inclusive por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

PARÁGRAFO TERCEIRO A CONTRATANtÍE pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is)/ 
Fatura(s) somente à CONTRATADA, vedada sta negociação com terceiros ou sua 
colocação em cobrança bancá1a. 

PARÁGRAFO QUARTO - A empresa CONTRjATADA deverá fazer constar na(s) 
Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) correspondente(s) emitida(s) sem rasura, e em letra 
leqívei, o número de sua conta corrente, o nom do Banco e a respectiva Agência, 

• 	número do contrato de repasse e objeto. 

PARÁGRAFO QUINTO 	A comissão fiscaliz dora da CONTRATANTE somente 
atestará a execução dos serviços e liberará a( ) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) para 
pagamento, quando cumpridas, pela CONTRAT DA, todas as condições pactuadas e 
cumpridas eventuais pendências. 

PARÁGRAFO SEXTO - Havendo erro na(s) Nota(s) 	Fiscal(is) 	/ 	Fatura(s) 	ou 
circunstâncias que impeçam a liquidação da de pesa, a mesma será devolvida e o 
pagamento ficará pendente até que a CON RATADA providencie as medidas 
saneadoras. 	Nesta 	hipótese, 	o 	prazo 	para pagamento 	iniciar-se-á 	após 	a 
regularização 	da 	situação 	ou 	reapresentação de 	novo documento fiscal, 	não 
acarretando qualquer ônus para a CONTRATAN 1 E. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 	O não pagamento os prazos previstos acarretará à 
CONTRATANTE, multa moratória de 0,03% (trê centésimos por cento) do valor da 
parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso al, à o do efetivo pagamento. 
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PARÁGRAFO OITAVO - Os pagamentos ser o efetuados por etapas de serviços 
executados, de acordc com o cronograma físi o-financeiro--e pianha orçamentária 
apresentada neste processo licitatório e ap ovada pela Comissão Especial de 
Licitação, não admitindo-se em nenhuma hi óteses o pagamento de materiais 
entregues na obra. 

PARÁGRAFO NONO - Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, 
será observado o que estabelecem as iegislaçes vigentes do INSS e FGTS quanto 
aos procedimentos de retenção, recolhimento fiscalização relativos aos encargos 
previdenciários. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ACRÉSCIMOS EIU SUPRESSÕES A CONTRATADA 
fica ocrigada a aceitar, nas mesmas conciçes contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários no obito do presente CONTRATO, dentro 
dos imites previstos o § 1° do Artigo 65 da Lei n9 8.666193. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da execução dojeto do presente CONTRATO no 
exercício de 2022, no vaior de R$ 1.184.300,OO($,Jrn 	cento e oitenta e quatro 

e trezentos reais), correrão à conta c orçamento da CONTRATANTE, 
consinados através dos seguintes elementos: 

Estrada Vicinal 
ORGÃO......................... ...................... 	23 
UNIDADE ORÇAMENTAR ...............23.10 
Urb.  
15.451.0003.1.035.............................. 
Manutenção de Estradas Vicinais 
3390.39.00 .................... .................... 	Outros 

rfeitura Municipal de Gonçalves Dias 
3e Mun. De Obras e Intraestrutura 

Ccnstrução, 	Recuperação 	e 

iços da Pessoa iurdica 

PARÁGRAFO ÚNICO - Para os exercícios subsequentes, as despesas correrão à 
conta dos orçamentos respectivos, em conformíd*de com o Piano Plurianual. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA GARAt 
assinatura do contrato a licitante vencedora pr 
correspondente a 5% (cinco por cento) do seu 
mediante solicitação por escrito, após a compie 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA 
valor das multas porventura aplicadas. 

PARÁGRAFO PRME!RO - A garantia deverá 
modalidades: 

]A A CONTRATADA Para fins de 
tará garantia ao contrato em valor 
alor global, que lhe será devolvida 
execução do contrato e entrega do 

BRA, descontado, se for o caso, o 

apresentada por urna das seguintes 

a)Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública 
b)Seguro-Garantia. 
c)Fiança Bancária. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A Garantia, qundo em dinheiro, será atualizada 
monetariamente. 

CLÃUSULA DÉC'viA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parciai das obrigaçõe decorrentes da execução do objeto 
contratado, a CONTRATANTE, garantida a prvia e ampla defesa, poderá aplicar à 
CONTRATADA, segundo a extensão da falt ensejada, as seguintes sanções, 
observado o disposto nos § 2 1  e 30  do artigo 871 da Lei n° 8.666/93. 

- Advertência, por escrito. 
- Muita. 

III - Suspensão temporária do direito de parti ipar de licitações e fmpedimento de 
contratar com a Administração Pública Local, po prazo não superior a 02 (dois) anos. 
IV -. Declaração de inidoneidade para licitar ou c ntratar com a Administração Pública. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será aplicada mu ta de 003 % (três centésimos por 
cento) por dia de atraso na execução dos serviçs, incidentes sobre o valor do serviço 
a que se referir a infração, devda em dobro alpartir  do décimo dia de atraso até o 
rigésimo dia, quando a CONTRATANTE podeiá decidir pela continuidade da muita 
ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótes de rescisão apenas a multa prevista 
no Parágrafo Segundo, sem preluízo da apiicação das demais corninações legais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será aplicada muita de 20% (vinte por cento) do valor do 
contrato, nas hipóteses de rescisão contraiu por inexecução total do contrato, 
caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações 
contratuais, quando a entrega for inferior a 50 0! (cinquenta por cento) do contratado 
ou quando o atraso uitrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido no Parágrafo 
Primeiro 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O vaíor correspo 
CONTRATADA, respeitado o pncipic do contra 
depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, 
forma definida pela legislação, em favor 
GONÇALVES DIAS/MA ficando a CCNTF 
pagamento, mediante a Apresentação da cópia 

iente a qualquer muita aplicada à 
itório e da ampla defesa, deverá ser 
)ÓS o recebimento da notificação, na 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
.TADA obrigada a comprovar o 
) recibo do depósito efetuado. 

PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo d 10(dez) dias para recolhimento da 
multa, débito será acrescido de 1 % (um por ceijito) de juros de mora por mês/fração, 
inclusive referente ao mês da quitação/consc!idção do débito, limitado o pagamento 
com atraso em até 60 (sessenta) das após a dat da notificação, após o que, o débito 
poderá ser cobrado judicialmente. 

PARÁGRAFO QUINTO - No caso de a CCNTF rADA ser credora de valor suficiente 
ao abatimento da cívida, a CONTRATANTE oderá proceder ao preço da multa 
devida na proporção do crédito. 
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PARÁGRAFO SEXTO - Se a muita aplicada lor superior ao total dos pagamentos 
eventualmente devidos, a CONTRATADA res onderá pela sua diferença, podendo 
esta ser cobrada judicialmente. 

PARÁGRAFO SÉT!MO - As multas não têm car tsr indenizatório e seu pagamento não 
eximirá a CONTRATADA de ser acionada jud cialmente pela responsabilidade civil 
decorrente das infrações cometidas junto a CONTRATANTE. inclusive com a 
possibilidade de exigir perdas e danos. 

PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA, ia execução do CONTRATO, sem 
preuízo das responsabi'idades contratuaise l4gais, poderá suboontratar partes da 
obra e/serviços, até o limite admitido, em cada taso, pela CONTRATANTE. Ressalta-
se que a terceirização de sei -viços pela CONTRATADA não a exime de sua inteira 
responsabilização dos serviços executados pela ernpresa subcontratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES 

O presente instrumento de CONTRATO poerá ser alterado, com as devidas 
justificativas, de acordo com os casos previtos no capítulo III, Seção III DA 
ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS, da Lei n° 8.6q6193 

('! 1 A 	 .- I '' • RES CISÃO  CLAUSULA uiN 1it - LJI-\ 

A rescisão do presente instrumento ocorrerá de cardo com o previsto no Artigo 79 da 
Lei n° 8.666193, no que couber. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -DOS MOTIVOS, RA A RESCISÃO 
A inexecução total ou parcial do CONTIRATI. enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e legais previstas na 1 Lei 8.666193. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles 
relacionados no Artigo 78 da L& n° 8.666/93, no Lie couber. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos de ressão, a CONTRATADA receberá o 
pagamento pelos materiais utiUzados e devida rriente medidos pela CONTRATANTE 
até a data da rescisão. 

PARÁGRAFO TERCEIRO Ocorrendo a re4cisác. a CONTRATANTE poderá 
promover o ressarcimento de perdas e danos orvia administrativa ou ação judicial. 

CLÁUSULA DÉCMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 

Este Contrato reguia-se pela Lei n° 8.666/93,sua pe'as 	s Cláusulas e pelos preceitos 

de direito público, aplicando-se, supletivament, os princípios da teoria geral de 
contratos e as disposições de direito privado. 
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CLÁUSULA DÉCiMA OITAVA - DA ANALISE 

A minuta do presente instrumento de CQNTRATOI foi devidamente examinada e aprovada 
pela Assessoria Jurídica do MUNICÍPIO DE GONALVES DIAS/MA conforme determina a 
egislação em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

A publicação resumida deste instrumento na impresa oficial, que é condição indispensável 
pare sua eficácia, será providenciada pea Administrção até o quinto dia útil do mês seguinte 
ao de sua assinatura, sara ocorrer no prazo de vinte pias daquela data. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA UTILIAÇÃO DO NOME OA CONTRATANTE: 

. 	A Conftatada não poderá, svo em curculum vita', utizar o nome do Contratante ou sua 
qualidade de contratada em uaisauer atividades de divulgação profissional como, por 
exemplo, em cartões de visita, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata 
rescisão do presente contrato. 

PARÁGRAFO PRiMEiRO .- A Contratada não pode á, também, pronunciar-se em nome do 
Contratante à imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos às atividades deste, 
bem como a sua atividade profissional, sob pena de imediata rescisão cntratual e sem 
crejuízo das demais cominações cabíveis. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de DOM PDRO!MAj para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 
das obrigações previstas neste Contrato. com  renún4ia expressa de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja 

E por estarem assim, justos e contratados, firmam presente instrumento em três vias de 

n 
	igual teor e forma, na presença das testemunhas abaio assinadas: 

GONÇAL\/EiS L E 
	

e junho de 2022. 
AJdairio 

de Obras 

Portaria: 030/2021 

Alda ir José da Silv 
- é .-.._, Pr. LPF: 4 .i .( 

Secretário Municipai de 

Leite 
3-72. 
!fraestrutu ra 

SEVCE 5 EECi-J L SERVCES 
CNPJ: 06.037.0981,'0 )1-38 

Jaires Lima da Sihja p rtador do 
CPF N° 643.201163-04, RG N° 099 46998-6 SEJUSP/ MA 

Titular Adrninistrad r( e) 
CONTRATADO(I 
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