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PRKFEITUR/\ MUNICIPAL DEMIRADOR

Rwn Jornalista Maurilonio Meirc, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ n ' 06.140.818/0001-96

TERMO DE CONTR.M O N” I96/2022-FMM

CONTRATO DE FORNECIMENTO,

QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE MIKADOK E A

EMPRESA A. W. I RANSPORI E &

LOCAÇÃO EIRELI, MEDIANTE AS

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES
SEGUINTES;

O MUNICÍPIO DE MIRADOR, pessoa Jurídica de Direito Público Interno, sediada na
Rua Jornalista Mauritonio Meire, n° 22. CEP; 65850-000 - Mirador/MA. através do

através do Fundo Municipal de Educação, CNPJ n° 31.158.996/0001-91, neste ato

representado pela Secretária Municipal dc Educação, Sra. Erenüdc Campos Everton
Bezerra, CPF n° 225.622.733-20, em conformidade ao Decreto n° 005/2021 de Delegação

de Ordenação de Despesa do Municipio dc Mirador, doravante denominada

CONTRATANTE, e a empresa A. W, TRANSPORTES & LOCAÇÃO EIRELI,

CNPJ N° 26.245.325/0001-28, representada por Andersen Paiva Torres, CPF:
018.679.483-54, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato,
forrnalizado nos autos do Processo Administrativo n" 489/2022-PMM e oriundo do

Pregão Eletrônico n" 035/2022, com fundamento na Lei Federal n" 10.520/2002; Lei

Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei

Complementar n° 155/2016; Decreto Federal if 3.555/2000; Decreto Federa! n“

7.892/2013 alterado pelo Decreto Federal n° 9.488, de 30 de agosto de 2018, aplicando-

se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n" 8.666/1993 e demais normas

pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições;

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OB.IETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação dc pessoa llsica ou jurídica para

locação de veículos para o transporte escolar com condutor (sem dedicação exclusiva),
visando atender a demandas dos alunos da Rede Pública de Ensino, de interesse da

Secretaria Municipal de Educação.

1.2. Os itens deste instrumento contratual possuem os seguintes quantitativos e

especificações;

GRUPO UNICO

UND VALOR

MENSAL

VALOR

TOTAL
DESCRIÇÃOITEM QDANT
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PNAT/FUNDEB; ônibus, com

condutor (sem dedicação exclusiva)
com as seguintes caracteristicas

mínimas:

capacidade para 40 (quarenta)
passageiros sentados, combustível
diesel, em perfeito estado de
conservação, dotado de todos os

equipamentos obrigatórios por lei e
quilometragem livre. 6 (seis)
veículos.

R$ 546.000,0045.500,0012MES1

PNAT/FUNDEB Micro-ônibus, com

condutor (sem dedicação exclusiva),
seguintes características

minimas;

capacidade para 30 (trinta)passageiros
sentados, combustível diesel, em

perfeito estado de conservação,
dotado de todos os equipamentos

obrigatórios por lei

e quilometragem livre. 8 (oito)
veículos.

ascom

R$ 792.000,0066.000,00MES 122

PNAT/FUNDEB Van, com condutor

(sem dedicação exclusiva), com
capacidade a partir de 15 lugares (sem
bagagem), assentos cm tecido,direção
hidráulica, com ar condicionado,
vidros elétricos das portas dianteiras,
travamento central das portas, som

ambiente, em perfeito estado de
conservação, dotado de todos os
equipamentos obrigatórios por lei e
quilometragem livre.40 (quarenta)
veículos.

MES
R$ 2.220.000,00185.000,00123

R$3.588.000,00VALOR TOTAL

1.3. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico n" 035/2022,

Termo de Referência e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste 1’ermo de Contrato  é de 12 (doze) meses, prorrogáveis por

até 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993.
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CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O valor total deste Contrato é de RS 3.588.000,00 (três milhões, quinhentos e
oitenta e oito mil reais).

3.I.N0 valor acima estão incluidos todas os custos diretos e indiretos, tributos,

contribuições, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro  e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.

3.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da
Fatura/Nota Fiscal discriminativa no setor competente da Prefeitura Municipal de
Mirador, observadas as demais condições contidas no Termo de Referência.

3.3. O pagamento será creditado em conta corrente da LICITADA, através de ordem
bancária, indicada na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome do
Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser
efetivado 0 crédito.

3.4.0 pagamento será efetuado de acordo com os serviços realizados, após a
comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante
Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das certidões negativas

de débitos com o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados

da entrega da Nota Fiscal de execução dos serviços, devidamente atestada pelo
setor competente. Será verificada também sua regularidade com os tributos
federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa ou Certidão
Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais
e Dívida Ativa da União e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),

para comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho (conforme previsto ria Lei n° 12.440/2011, que deu nova redação aos
Arts. 27, IV, e 29, V, ambos da Lei n° 8.666/93, em sua redação atual).

0

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE
4.1. O Contrato será reajustado anualmente, conforme índice IGP-M.

CLÁUSULA QUINTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento do município, para 0 exercício de
2022, na classificação abaixo;

FICHAS ORÇAMENTÁRIAS

I PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

02 PODER EXECUTIVO

02 03 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZ
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020300 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZ

12 Educação

12 361 Ensino Fundamental

12 361 0302 AÇOES COMPLEMENTARESA EDUCAÇAO

12 361 0302 2023 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR

3.3,90.39.000utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

1.553.00 001.003 FNDE

CLÁUSULA SEXTA - DA FUNDAMENTAÇAO LEGAL

6. LA contratação, objeto deste Termo de Contrato, tem amparo legal na Lei n°
10.520/2002 subsidiadas pela Lei rf 8.666/1993 e suas alterações, Lei

Complementar n° 123/2006, Decreto Federal n“ 3.555/2000 e demais legislações

correlatas a plena execução do objeto a ser licitado e contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

E DA CONTRATAÇÃO

V.l.Prestar a Secretaria de Educação os serviços, obedecendo à regulamentação

aplicável a licitações e contratos administrativos na Lei n° 8.666/93, bem como,
demais normas regulamentares expedidas pelo DETRAN CIRETRAN.

7.2.A periodicidade deve ser diariamente, seguindo o calendário escolar da Secretaria

de Educação. O não atendimento a essa condição implicará em multa de 2% sob
valor da fatura imediatamente anterior sem prejuízo da reparação dos danos

recorrentes da falta do serviço por não atendimento ao nível de qualidade do
mesmo.

7.3.Prestar o serviço durante todo o período de vigência do Contrato, sem

interrupção, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela
Secretaria de Educação bem como o período das férias escolares nos meses

de Janeiro e de Julho.

7.4.Atender prontamente às notificações relatadas pela Secretaria de Educação,
efetuando a constatação das irregularidades, omissões ou deficiências técnicas na

prestação dos serviços, objetivando a correção imediata dos mesmos e de outros
que se fizerem necessários.

7.5.Executar os serviços contratados com excelentes padrões de qualidade, seguindo

especificações e exigências do Termo de Referência e responsabilizando-se por

eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer condição
estabelecida em contrato.

7.6.0s veículos deverão ser entregues, com condutor em até 48 (quarenta e oito)

horas, contados do recebimento, pela contratada, da respectiva solicitação ou

instrumento equivalente.

0
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7.7.0s veículos que apresentarem defeitos de qualquer natureza que impeçam a sua
regular utilização durante a execução do contrato deverão ser substituídos, sem
custo adicional, imediatamente, após a comunicação da secretaria à empresa
prestadora do serviço.

7.8.Caso aconteça a necessidade de manutenção de qualquer veículo, a Contratada
deverá providenciar a substituição imedialamente, contados do recebimento da
comunicação expedida pela Autoridade Competente, sob pena de aplicação das
penalidades estabelecidas neste Contrato.

7.9.Cumpridas as formalidades o Servidor designado pela Secretaria atestará as Notas
Fiscais através dc aposição de carimbo c assinatura e as encaminhará a Prefeitura
para pagamento.

Os veículos deverão estar equipados com os e equipamentos de segurança
vigentes no Código Nacional de Trânsito.

O não cumprimento dos prazos e condições estipuladas, sujeitará ao
fornecedor vencedor, aplicações das penalidades previstas nas Leis 10.520/02 e
8.666/93.

7.10.

7.11.

O aceite/aprovação não exclui a responsabilidade civil da empresa por
vícios de quantidade ou qualidade dos serviços prestados, verificadas,
posteriormente, garantindo-se à Prefeitura as faculdades previstas no art, 18 da Lei
n° 8. 078/90 - Código de Defesa do Consumidor.

7.13. Os veículos deverão apresentar/possuir:

7.13.1. Seguro contra acidentes;

7.13.2. Registrador de velocidade (tacógrafo), que é um aparelho instalado
no painel do veículo que registra a velocidade e as paradas do
veículo em um disco de papel. Os discos devem ser trocados todos
os dias e guardados pelo período de seis meses, porque serão
exibidos ao Detran por ocasião da vistoria especial. Deverão conter
todos os equipamentos de segurança (Cinto de segurança,
tacógrafo, extintores, etc.) e especificações do CONTRAN, e estar
com a documentação regular, ou seja, veículos e motoristas
deverão cumprir as exigências dos arts. 136 a 139, do Código
de Transito Brasileiro Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997;

7.13,3. Apresentação diferenciada, com pintura de faixa horizontal na cor
amarela, nas laterais e traseira, contendo a palavra Escolar na cor
preta;

7.13.4. Os veículos deverão apresentar autorização especial para o objeto
contratado, expedida pelo DETRAN ou CIRETRAN, em função
dc vistoria periódica (a cada 06 meses), oferecendo perfeitas
condições de uso e conservação;

7.12.
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7.13.5. Os veículos deverão estar pré-dispostos para realizarem os serviços,
conforme as necessidades da PMC trafegando em pistas

pavimentadas e/ou não pavimentadas.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E LOCAL DA EXECUÇÃO

S.l.Todos os veículos que serão locados pela CONTRATANTE deverão estar em
excelente estado de conservação, bem como atender aos requisitos previstos no
Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do FNDE, reservando-se à Prefeitura
Municipal de Mirador o direito de efetuar visloria nos veículos antes de cada
disponibilizaçâo.

8.2.A CONTRATADA deverá substituir o veículo impossibilitado de ser utilizado

devido a qualquer eventualidade por outro com as mesmas especificações ou
superior, imediatamenle, sem ônus adicional para  a Licitante, pelo período que for
necessário.

8.3.Na hipótese de ocorrer durante qualquer viagem problemas mecânicos ou outro
defeito de qualquer natureza, impossibilitando a utilização do veiculo locado, a
CONTRATADA se obrigará a providenciar a imediata substituição por veículo
similar, ou superior, de modo a permitir que os passageiros cumpram sua agenda
em tempo hábil, sem nenhum custo adicional para a CONTRATANTE, ficando
por conta da CONTRATADA toda e qualquer providência a ser tomada com
relação ao veículo alugado e indisponível.

8.4.A CONTRATADA obriga-se, às suas expensas, a providenciar, em qualquer
circunstância, as manutenções de caráter preventivo e corretivo nos veículos que
serão locados à CONTRATANTE, de forma a conservá-los seguros e eficientes,

inclusive troca de qualquer peça por desgaste natural, e outros, tais como; troca
de pneus, filtros, óleo lubrificante, velas, pastilhas de freios, correias, lâmpadas.
etc.

8.5.A CONTRATANTE promoverá fiscalização da execução do contrato, em todas
fases, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar o trabalho da equipeas suas

encarregada da fiscalização, prestando-lhe informações ou esclarecimentos que sc
fizerem necessários e ainda atendendo as suas solicitações e determinações desde

que não sejam conflitantes com o estabelecido neste contrato.

8.6.À equipe fiscal compete entre outras providências:

Sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre que a
medida for considerada necessária;

Recusar qualquer veiculo que não atenda ás especificações contidas
neste Contrato e no Edital;

Decidir acerca das questões que se apresentarem, durante a execução
dos serviços;

8.6.1.

8.6.2.

8.6.3.
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8.7.A açào físcalizadora da CONTRATANTE não fará cessar nem diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações
estipuladas neste instrumento contratual, nem por quaisquer danos, inclusive
quanto a terceiros, ou irregularidades constatadas;

8.8.Ante a extensão territorial do município, sendo o quarto maior do Maranhão, e
suas especiais condições de logística, a contratada poderá subcontratar o objeto
do contrato a seu critério, observado o percentual máximo de 70% (setenta por
cento) de subcontratações, sem prejuízo ao regular cumprimento das obrigações
estipuladas.

CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1. Executada a Ordem de Serviço o seu objeto será recebido; a) Provisoriamente

|)elo Gestor do contrato, mediante recibo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias da

comunicação escrita do contratado, para efeito de verificação das especificações
do material com o constante da ordem de fornecimento; b) Definitivamente pelo

Gestor do contrato, após verificação da sua adequação, mediante recibo, no prazo

máximo de 10 (dez) dias da comunicação escrita do contratado ou do recebimento

provisório.

9.2. Rejeitar-se, no todo ou em parte o material fornecido em desacordo com as

condições estabelecidas na Ordem de Serviço, ficando o Contratado sujeito à

substituição, por sua conta, do objeto rejeitado.

9.3. O aceite/aprovação não exclui a responsabilidade civil do Fornecedor por vícios

de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as especificações

estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se à Prefeitura as

faculdades previstas no art. 18 da Lei n° 8. 078/90 - Código de Defesa do

Consumidor;

9.4. Caso a substituição/adequação do serviço recusado não ocorra no prazo
determinado estará o Contratado incorrendo em atraso na entrega e sujeito à

aplicação das sanções previstas na legislação.

9.5.A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto/serviço

caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, Fiscal do

Contrato ou outro servidor desigando para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São de responsabilidade única da contratada os custos de manutenção, incluindo
mão-de-obra, sem representar ônus para a Secretaria de Educação.

10.1.
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Prestar o serviço, durante todo o período de vigência do Contrato, sem
interrupção, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela
Secretaria de Educação, bem como nas férias escolares durantes os meses de
janeiro e julho.

10.2.

O não atendimento às especificações deste contrato implicará em multa de
2% sob 0 valor da fatura imediatamente anterior sem prejuízo da reparação dos
danos recorrentes da falta do serviço por não atendimento ao nivel de qualidade
de serviço.

10.3.

Prestar a Secretaria de Educação os serviços, conforme estabelecido no
Termo dc Referência, obedecendo à regulamentação aplicável a liciti^õcs c
contratos administrativos na Lei n° 8,666/93, bem como demais normas

regulamentares.

10.4.

Atender prontamente às notificações relatadas pela Secretaria de
Educação, efetuando a constatação das irregularidades, omissões ou deficiências
técnicas na prestação dos serviços, objetivando a correção imediata dos mesmos
e de outros que se fizerem necessários.

Solicitar formalmente, agendamento de manutenção dos veículos quando
a contratada necessitar realizar manutenções que afetem o serviço contratado.
No documento deverá ser informado, além do motivo da indisponibilidade, o
tempo previsto para a normalização do serviço. A manutenção só poderá ser
executada mediante a comunicação formal da Secretaria de Educação, informando
0 dia e hora que essa pode ocorrer, preferencíalmente em horário fora do
expediente comercial.

Responsabilizar-se pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de
âmbitos federal, estadual ou municipal, como também assegurar os direitos e o
cumprimento de todas as obrigações estabelecidas.

Responsabilizar-se pelas infrações à regulamentação aplicável, que
consistirão em infrações contratuais quando comprometerem os serviços
prestados a Secretaria de Educação.

A contratada assume inteira responsabilidade sobre o objeto contratado,
não podendo ceder ou transferir a outras empresas 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 Secretaria de Educação.

Fica vedado à contratada fazer uso de informações da Secretaria de
Educação, que não seja em absoluto cumprimento ao contrato em questão,
devendo manter sigilo e ética dos serviços contratados.

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.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.
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Comunicar a Secretaria de Educação, por meio do fiscal do contrato

designado pela empresa licitada, qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessários.

Solicitar a Secretaria de Educação, em tempo hábil, por meio do fiscal do

contrato, quaisquer informações ou esclarecimentos que julgar necessário, que
possam vir a comprometer a execução do objeto contratual.

Executar os serviços contratados com excelentes padrões de qualidade, por
meio de equipe qualificada, seguindo as especificações e exigências do Termo de
Referência e responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do
dcscumprimcnto dc qualquer condição estabelecida neste contrato.

Responsabilizar-se por quaisquer despesas, inclusive possíveis perdas e
danos decorrentes da demora na execução, caso haja necessidade de modificação

adequação dos serviços, devido à impossibilidade de execução conforme o
contratado, sem qualquer custo adicional a Secretaria de Educação.

Responsabilizar-se por qualquer dano causado a Secretaria de Educação, a
seus prepostos ou a terceiros, provocados por ação ou omissão da contratada, em
decorrência da execução dos serviços desta contratação, não cabendo a Secretaria
de Educação, em nenhuma hipótese, responsabilidade por danos diretos, indiretos

lucros cessantes decorrentes, ficando a Secretaria de Educação autorizado,

desde já, a reter os créditos decorrentes da prestação dos serviços, até o limite dos
prejuízos causados, não eximindo a contratada das sanções previstas no Contrato
e em lei, até a completa indenização dos danos.

São de inteira responsabilidade da contratada todas as despesas
decorrentes e necessárias à efetiva execução dos serviços contratados, não sendo
admitido nenhum acréscimo na proposta, tais como despesas com pessoal, seja de
mão de obra própria ou locada, salários, diárias, hospedagem, alimentação,
transportes, fretes, tributos em geral, incidências fiscais, comerciais, taxas e
contribuições de qualquer natureza ou espécie, emolumentos em geral, seguros,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outros encargos
decorrentes do exercício profissional de seus funcionários ou terceirizados, que
venham a incidir direta ou indiretamente sobre a execução do objeto contratado,

não cabendo à proponente qualquer reclamação posterior.

Iniciar os serviços a partir da data de assinatura deste contrato.

Assumir todos os custos ou despesas que sc fizerem necessários para o
adimplemento das obrigações.

Sujeitar-se a mais ampla fiscalização por parte da Secretaria de Educação,
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações
procedentes, caso ocorram.

ou

ou

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

%c/
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A CONTRATADA responderá, de maneira absoluta e irrecusável, pela
perfeita condição dos serviços prestados, competindo-lhe também, a dos serviços
que não aceitos pela fiscalização da Secretaria de Educação que deverão ser
substituídos.

10.21,

Serão de direta e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA
quaisquer acidentes que porventura ocorram na execução dos serviços e o uso
indevido de patentes e registros.

10J2.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os trabalhos objetos do Contralo.
Permitir acesso ao local de realização dos serviços somente a funcionários

constantes do ro! apresentado pela CONTRATADA.

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa

desempenhar os seus serviços dentro das normas vigentes.

Supervisionar a execução dos serviços, promovendo  o acompanhamento e

a fiscalização sob os aspectos quantitativos e qualitativos.
Fornecer à CONTRATADA o nome dos funcionários da

CONTRATANTE que irão acompanhar os serviços e fiscalizar a execução do
Contrato.

11.1.
11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Comunicar prontamente à CONTRATADA sobre qualquer anormalidade

evidenciada na execução do contrato para a devida correção e/ou adequação.

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre multas, penalidades e

quaisquer outros débitos de sua responsabilidade, garantido o contraditório e a

ampla defesa.

11.6.

11.7.

Atestar a execução dos serviços e receber a fatura correspondente, quando

apresentada na forma estabelecida no contrato.

Exercer a fiscalização dos serviços por meio de servidor especialmente

designado para esse fim na forma prevista na Lei n° 8.666/93 e alterações,

procedendo ao atesto da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is)s/fatura(s), com as

ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias.  O Fiscal anotará todas as

ocorrências que mereçam registro, relacionadas com a execução dos serviços,

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.

11.8.

11.9.

Abastecer os veículos a suas expensas.

Pagar o valor mensal da Ordem de Serviço em moeda corrente nacional,

no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento expresso pela

CONTRATANTE, mediante apresentação da Fatura/Nota Fiscal e documento de

recebimento definitivo, devidamente atestados pelo Gestor do Contrato.

11.10.

11.11.
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Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de

pagamento será contado a partir da sua reapresentaçào, devidamente

regularizados.

1U2.

Ocorrendo atraso por culpa da Secretaria Municipal de Educação, o valor

poderá ser atualizado monelariamente até a data de sua liquidação, observada a

variação da SELIC, calculada taxa pro-rata dia.

Somente serão pagos os serviços devidamente realizados mediante ateste.

Nos termos do art. 67 Lei n® 8.666, de 1993, será designado representante

para acompanhar e fiscalizar a execução 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.

O fiscal do contrato será designado e se orientará conforme preceitos

estipulados neste termo de referência e nas legislações inerentes ao objeto licitado.

A ação de fiscalização não exonera a CONTIL^T.^D.^ de suas

responsabilidades contratuais.

As informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA

deverão ser prestados pelo gestor do contrato.

A execução do contrato deve dar-se nas formas estabelecidas, sob pena de

aplicação das penalidades cabíveis.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

11.18.

11.19.

11.20. Promover a suspensão do contraio durante as férias escolares.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1.Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n°
10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas

em decorrência da contratação;

12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.3. Fraudar na execução do contrato;

12.1.4, Comportar-se de modo inidôneo;
12.1.5. Cometer fraude fiscal.

A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no

subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às

seguintes sanções:

12.2.1. Advertência p>or faltas leves, assim entendidas aquelas que não

acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE;

12.2.2. Multa moratória de 0,5% por cento |X)r dia de atraso injustificado

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 dias;

12.2.3. Multa compensatória de 1,0 % (um porcento) sobre o valor total do

contrato, no caso de incxecução total do objeto;

12.2.
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12.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à
obrigação inadimplida;

12.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Municipio
de Mirador pelo prazo de até dois anos;

12.2.6, Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Maranhão pelo
prazo de até cinco anos;

12.2.7. 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
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
CONTR.ATANTE pelos prejuízos causados.

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87,111 e IV da Lei n° 8.666,
de 1993, as empresas ou profissionais que:

12.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.3,2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;

12.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de
1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator,  o caráter educativo da pena, bem
como 0 dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade

12.3.

12.4.

12.5.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:13.1.
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13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas
nos incisos 1 a XII e XVII do art. 78 da Lei n“ 8.666, de 1993, e com
as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo
da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo
ao Edital;

13,1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n“ 8.666, de
1993.

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,

assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso

de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n® 8.666, de 1993.

O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso;

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente

cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplinado art. 65 da Lei n°

8.666, de 1993.

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei n® 8.666, de 1993, na Lei n® 10,520, de 2002 e demais
normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei n® 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei n® 8.666, de
1995.

13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

14.2.

14.3.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
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Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca do MUNICÍPIO DE
MIRADOR, Estado do Maranhão, para dirimir toda e qualquer questão que
derivar deste Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de
igual teore forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também
as subscrevem.

15.1.

15.2.

Mirador/MA, 23 de setembro de 2022,

;erraErenilde Ctfmpós Everton
Secretária Municipal de Educação

CPF n° 225.622.733-20

Decreto n° 005/2021 - Ordenação de Despesa

A. W. TRANSPORTES & LOCAÇAO EIRELI
CNPJ N° 26.245.325/0001-28

Representante Andersen Paiva Torres
CPF: 018.679.483-54

Testemunhas:
1. Nome:

CPF:

2. Nome:

CPF;


