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CoNTRATO pE SERVIÇOS

PROCESSO ADMINISTRÁTIVO N9, 2022,026 lPIIISB

CONTRATO N9 20220516027, CPL- PMSB/MA

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE
UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO BERNARDO/MA, ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAçÂO E FINÂNçAS DE SÃO

BERNARDO/MA E DO OUTRO LADO A
EMPRESA: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE ADI\TINISTRAÇÃO E NINEUçNS DE SÂO BERNARDO/MA, iNSCTitA NO CNPI SOb O

30.728.4201000r-50, com sede na Rua Cônego ilestor S/N' Centro - São Bernardo/MA"
doravante denominada CCNTRATANTE, neste ato, representada pela Secretário e Gestor da

secretaria Mun. de Adm e Finanças Sr. F8ÁNCISCO DAS CHAGAS CARVÂLHO, portador da

Cédula tle ltlentidade nq 572348 e do CPF ne 782.609.183-L5, residente e domiciliado na cidade

de Magalhães de Almeida,, no uso de suâs stribuiçóes legais que lhe confere poderes para

celebrar com a enpresa I L C BRANCO ALIIIEIDA LTDA CNPI ne 19.580.762/0007-32,
endereço: Av. Coronel Cclares Moreira, l, sala ?15, coluna 15, Edif Office Tower, Jardim
Renascença, CEP 65.075-441, São Luis/lví.d P.epresentada neste ato pelo Sr' IGOR LIMA
CASTELO BRANCO, CPF: 004.B03.483-59 e RG: 028349592004/SSP/MA, resolvem celebrar o

presente Termo de Contrato, decorrente a CONCORRENCIA nq 05.001/2022 por Sistema de

Registro de Preços nq 05.00i.C1, |Z0ZZ, nteriiantt, as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULÁ PRIMEIITA - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto o PROCTSSO DE ADESÂO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PARÂ MANIJTENÇAO N NTCUPNru+.çÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO

BERNARDO - MA, que s.rá prestado nas condições estabelecidas no Proieto Básico e

demais documentos rócnicos quc sc encontra[l anexos ão lnstrumento Convocatório do certâme

que deu origem a este insti"urneilto contratuâl.

PÀRríGRAIL\ ÚNICO - E:te Tel'mc i: Co::trato vir,cula-se 2,) Instrurnento Convocatório e seus

anexos, idci^.iíicadii i;c pr-::íi;itbulu acint:, e à p;op:s:r vencedora, independentemente de

transcriçào.

CúUSULA SEGUND.4- - T,O I1EGÍIIif D5 EXECT,ICÂO

A cxccução Ca ob;ct. ii, i)r.:i.i:rJ Co'ntl'ato s.'râ do tipo MENOR PREçO, sob o regime de

EMPREITADÁ PO§. I':i::Ço GI-Ots':L, cotn tricílicãí, pcr resultados, em conformÍdade com o

disposto na Lei l':rier'ai iri 8.5oó/9r e.;rrrs aitei-:çó.s tJsteriores'

PARJíGRAFO Pi*l'.i!!{C - A CiÍe|ença p€rce:tl.,iâl e:rtre o valor global do contrato e o preço

global dc rcfórêucra poilcr'á::ür rú(iuzid? P3í;r a p,-ci4rv?çào do equilíbrio econômico-financeiro

crsrio aaenco #-*''""
ruÊo^ío.&, lt?Í:Í..;



PÍoc{.oi:Ur0Li.-
Folhr: 1tS
RÚÍíl; tu

9ECREÍÂI:A MUIiICIPAT DE ÀDMINISTRAçÃO

PREFEITURA MUNICIPÂL DE SÃO SERNARDO

EsrADo Do MARANHÃo

CN P.l: 06. 125.399/0001-88

do contrato em casos excepcionais e iustificâdos, desdc que os custos uniúrios dos aditivos

contratuais não excddam os custos unitários do slstema de referência uülizado na forma do

Decreto n. 7.983 /20'13, assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da

segunda colocada na licitação

PARi(GRAFO SEGUNDO - O serwiço adicionado â'o contrato ou que sofra alteração em seu

quantitativo ou preço deverá apresenrar preço unitário inferior ao preço de referência da

Administração Pública divulgado por ocasião da licitação, mantida a proporcionalidade entre o

preço global contratado e o preço de referênci4 ressalvada a exceção preüsta no parágrafo

anterior e respeitados os.limites do previstos no § 1e do arr 65 da Lei ne 8'666, de 1993

CúUSULA TERCEIRA: DA VINCULAçÃO

0 presente contrato vincula-se à proposta apresentada pela coNTRATADA, que independente

de transcrição é partc integrante deste instrumento. . .

.i

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

o valor global para a execução dos serviços.,cóntratados é de 1.780.608,56 (um milhão

setecentos e oitenta mil, §eiscentos e oito reais e ciEquentâ e seis centavos)

pARÁGRAFO úulCO - No valor acimâ estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e

indirctas dccorrentes da execução do obleto, inclusive trlbutos e/ou impostos, encargos sociais,

trabalhistas, previtienciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento,

administraçáo, fi'ete, seguro e outros necessários ao cumprimento inte$al do obieto da

contratação.

CúUSULA QUINTA. DÁ DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

A dcspesa decorrente do obieto deste contrato correrá à conta de recurso específico consignado

no orçanrento da PREFEITURA MUNTCIPAL DE SÂO BERNARDO/MA, conforme abaixo;

SEC. MUN. DE ADMINISTRAçÂO E FINANÇAS.

01.000.100.000
3.3.90.39 - OUTROS SERVIçOS PESSOA IURIDIC.{

PARríGRAFO úlVlCO. Su;ginao a necessidade de alteraçáo da Dotação Orçamentária acima

descrita, proceder-se-á ao Apostilamento, com funtiamento no Art' 65' § Be' da Lei Federal n'q

8.66611.993.

clÁusulÂ sExrA - Do PAGÁMENi'o

O pagamento será efetuario conforme preüsão no ProietÔ Básico, parceladamente' de acordo

com o percentual de scrviços previstos no cronograma Físico-Financeiro e executados pela

CONTRATADA, detinidos no Boletim de Execução, devidâmente auferidos e atestados pelâ

CONTRATANTE.

pAtuícRAFO PRIMEIRO - Iuntamente com a planilha de medição, a GoNTRÁTADA deverá

,GoP uM ;#.f*:,^
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apresentarmemória de cálculo, relatório fotográfico e cronograma atualizado, caso tenha haüdo

algum atraso no curso da obra.

PAR/íGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado mediante transferência bancária na Conta

Corrente em favor da CONTRATADA, valendo o recibo de transferência como prova dequitação'

pARÁGRAFO TERCEIRO - O prazo para pagamento do percentual de serviços previstos no

cronograma Físico- Financeiro executado pela CoNTRATADA, não será superior a 30 (trintâ)

dias, contados a partir da apresentaçáo da fatura à C0NTRATANTE, devidamente conferida e

atestada.

pA&ÍGRAFO qUARTO - A primeira afcrição dos serviços somente será paga atendida as

seguintes exigências:

l- Cópia da matrícula CEI (Cadastro Específico cio INSS] da obra, em duasvias;

ll- Cópia autenticada da Anotação dc Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de

ResponsaLilidade Técnica (RRT) da obra junto ao conselho Regional de Agronomia CREA/MA

e/ou consclho de Arquitctura e urbanismo do Maranhão CAU/MA, respectivamente, certidões

de Regularidades com o INSS e FGTS.

lll- cópia do alvará de construção válido expedido pela secretaria Municipal competente em

duas vias;

lV- Medição acompanhada de um Relatório Técnico de Acompanhamento dos serviços

executados no períodà, emitido pela empresa CONTRATADA para auxiliar na fiscalização da

obra, desde quá validadas pelo flrscal da obra e do gestor do contrato, ambos representantes da

administrâção.
pARrícRAÉO qUINTO - para o pâgamento das demais aferições, a CONTRATADA deverá

apresentar as Certidões de Regularidades com o INSS e FGTS, assim como a comprovação do

pagamento dos encargos previdenciários resultantes da execução deste CoNTIIATO, com a

apresentação da Guia de Recolhimento do INSS e do FGTS referente aÔ mês imediatamente

anterior à solicitação do pagamento de acordo com o dÍsposto no arL 31 da Lei n' 8.212 , de 24 de

julho de 1991.

PARÁGRAFO SEXTO - Â aferição final só será liberada mediante a apresentação do Termo de

Recebimento Dêfinitivo da obra contratada, lawado pela Íiscalização da CoNTRÂTANTE, da

certidão Negativa de Débitos junto ao INSS, bem como do certificado de Regularidade junto ao

FGTS e ainda,

comprovação cle que a coNTRATADA não tem pendências laborais decorrentes da execução da

obra e/ou serviços aqui contratados.

pARJíGRAFO SÉTtMO - Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente

de liquidação qualquer obrigação financc.ira que lhe for imposta, em ürtude de penalidade ou

inadimplência, pelo descumprimento deste editâ1, sern que isso gere direito ao reajustamento do

preço ou correção monetária.

PARÁCRAFO OITAVO - Os atrasos ocasionados pol motivo de força maior ou caso fortuito,

desdeque notiÍicados no prazo de 48 (quarenta e oito] horas e aceitos pela CoNTRATANTE, não

serão considerados como inadimplemento contratual.
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PARríGRAFO NONO - A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que

venha a ser efetuada sem que tenha sido prevista no ato convocatório, logo, estará eximida de

quaisquer ônus, direitos ou obrigações trabalhistas, tributários e preüdenciários'

CLÁUSULA OITAVA - DOS PRÂZOS E PRORROGAÇÕES

O presente Contrato terá vigência e execuÉo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua

assinatul'a, podendo ser prorrogado, observando-se as disposições no artigo 57, lnciso Il, § 2a da

Lei Federal nq 8.666/1993.

PARíGRAFO PRTMEIRO - O prazo para execução da obra objeto deste Contrato será contado

a partir emissão da ordem de serviço, autorizando o início das atividade§, emitida pela

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA..

PARI{GRAFO SEGUNDO - O prazo para início da ohra será de 05 (cinco) dias consecuüvos a

partir da assinatura do contrato emitida pela CONTRATANTE.

pAR íGRAFO TERCEIRO - A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será

precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de

justificativa e autorização da autorid;rde competcnte para a celebração do aluste, devendo ser

formalizada nos autos do processo administrativo.

CLÁUSUUI NONA - DO REAIUSTE DE PREçOS

Na hipótese cie o prazo da execução da obra exceder ao período de execução contratualmente

previsto, caso esse atraso não scja atribuído à C0NTRATADÀ este contrato poderá ser

reajustado pelo Índice Naciolral de Custo da Construção do Mercado - INCC/M, mediante

solicitação da CONTRATADA.

PAR{GRAFO PRIMEIRO - O reajustc de quc trata esta cláusula somente poderá ser concedido

pela FISCALIZAÇÃO a partir de 01 (uml ano, contado da data do orçamento, mediante

justificativa da variação do custo de produção no período.

pAp,íGRAFO SEGUNDO -. Após esse período os mesmos poderão ser reaiustados para cobrir

alteraçócs no custo dos insumos na mesma proporção da variaçâo verificada no índice Nacional

de Custo da Construção do Mercado iINCC-1"'l), aplicando-se a seguinte fórmula:

Ii
r" -]o_.-rt

0nde:

R = Valor da parcêla de rea.iustamento pI ocurado.

Io = índice de preço verificado no rnês do orçamênto

li = índice de preço referente ao mês de reajustamento.

v = valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.

4t3s9
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pen;{CRlfO fnRCEIRO - Os reaiustes serão precedidos de solicitação da CONTRATADA.

pApÁcRAFO eUARTO - A CONI'RATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados

são compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da

contratação mâis vantaiosa.

PARÁGRAFO QUINTO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de

qualquer forma não Dossa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que üer a ser

determinatlo pela legislação então em vigor.

PÂRIíCRAEO SEXTO - Na ausência de pÍevisão legal quanto ao índice substituto, às partes

elegerão novo índice oficial, para reaiustamento do preço do valor remanescente'

PARÁGRÁFO SÉTIMO - Fica a C6NTRATADA obrigado â apresentar memória de cálculo

referente ao reajustamento de preços do valorremanescente, sempre que este ocorrer'

CLÁUSULA DÉCIMA. DAS OBRIGAÇÕES DA CdNTRATADA

A CONTRATADA fica obrigada a alérn das previstas no Proieto Básico:

La de execução dos serviços ea) Apresenur em meio físico e magnético o cronogrâm

furneii*entor,para aprovação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 dias após assinatura

do contrato. Pàra isso, a CONTRATADA deverá utilizar software específico de planeiamento

(MS Proiect ou similar), que atenda às especificaçóes descritasabaixo:

i. Estabelecer a sequência lógica de execução das atividades da estruturaanalítica;

ll, Inclicar as interdependências entre as atividades, suas interfaces e caminhocrítico;

lll, AIocar recursos necessários parâ execução dasatividades;

lV, Permitir a visualização de percentuais previstos e executados das aüvidades descritas na

estrutura anâlítica, bem como, datas de exàcução das atividades preústas na linha de base,

apresentação de tendências de início e término e início e término real dasaüvidades'

V. Scrür de base ao cumprimento dos prazos contratuais;

Vl. Servir de basg para estudo de alternativas para a condução dasatividades;

Vll. Permitir a elaboração das curvas de progresso físico e as subsequentes atualizações da

execução fisica dos serviços do Contrato.

b) Scrá obrigatório à CONTRATADA prestar a CONTRATANTE quaisquer esclarecimentos e

informações q-ue se fizerem necessários para o acompanhamento da evolução dos serviços'

c) A CONiRATADA será responsável pela .obtenção 
e/ou execução dos programas

necessários ao atendimento aos requisitos de planeiamento, programação e controle deste

procedinrento;
à1 Du."rr" a execução dos serviços a CONTRATADA. deverá apresentar' com periodicidade

,ár"nrt, .rorog.ama e Reiatório de Acompanhamento da obra contendo: atualização do avanço

fÍsico semanal,- relatório fotográÍico, comenlários' pontos de atenção' r€latório^ !i1l:"]to "^t 

iragrr*, a",,,ão-de-obra d#eta e equipâmentos cànforme modelo do PROIETO BASICO, sob

penaãe aplicações previstas na cláusula décima-sexta deste contrato;

àl A Càntratada deverá contratar egressos do sistema-prisional' conforme determina a Lei

Estadual n. g.1\6/2oto,com redação âada pela Lei Estadual n' 10.182, de 22 de dezembro de

201-4;

f) Caso a Contratada não seia Microempresa - ME; Empresa de Pequeno Porte - EPP ou

úicro"mp."endedor lndividual _ MEI, deverá subcontrâtâr d.e 10o/o a 30o/o (dez a trinta por

ccntoJ dos

IGORUMA
CÀsÍELO BAINCO 6rLoBÂ Nco
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serviços.
g) Realizar a construção, objeto deste CONTRATO, atendendo rigorosamente, nesta ordem' o

ú'emorial Descritivo, o Projeto de Engenharia, a Planilha Orçamenúria com o Cronograma

Físico- Financeiro e o prazo de início e conclusão da obra, não se admitindo quaisquer

modificações sem prévia autorização da CONTRATANTE;

h) Responsabilizàr-se pelo ônus resultante de quaÍsquer ações, demandas' custos e despesas

dá.or."nt". de danos oáorridos por culpa sUa ou de qualquer de seus empregados e preposto'

obrigando-se por quaisqucr reiponsabilÍdades decorrentes de açÕes judiciais movidas por

tercáros, que- venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do edital

decorrente.
i) Mallter o quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços' sem interrupção' seia

for motivo de férlrr, dàscanso semanal, licença, gravidez' falta ao serviço e demissão de

ã-p..gudor, que não terão em hipótese âlguma qualquer relação de emprego.com

.pnfpúfUne tUUf.llCtpm DE SÂO BERNARDO/MA., sendo de inteira responsabilidade da

C0NTRATADAasdespesascomtodososencargoseobrigaçõessociais,trabalhistasefiscais.
j) A Contratada deveÍá contratar e mantcr prioritariamente empregados trabalhadores

domiciliados neste Estado, no percentual de 700lo (setenta por cento) do seu quadro efetivo 
-de

funcionários, assegurando o plcno emprego c geração de renda no Estado do Maranhão'

conforme Lei Estadual 10.789 de24 de laneiro de 2018'

k) Apresentar seus entpregado,, ná e*ec'ção dos serviços' devidamente uniformizados'

identificanclo-os atrar'és de crachá com foto tecente'

l) Cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços contratados'

Jomo taml.,ém ãqueles referentes à segurança c à mcdicina detrabalho'

m) R"rpun,l"r por todo e qualquer dino que, por dolo ou culpa' os seus funcionários causarem ao

CONTRATANTE ou terceiros;

n) Indicar representante aceito pela CONTRATANTE pâra representa-la na execução do

CONTRATO.

o; fU"n,". sÍgilo sobre todo e qualquer assunto. de interesse da CONTRÁTANTE ou de

iá.."i.o. que-tomar conhecimcntà em execução do presente obieto' devendo orientâr seus

funcionários nesse sentido;
p) Comprovar sempre que solicitadâ pela CONTRATANTE' a quitação das obrigações trabalhistas;

q) Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentem"*" l"]Y:ln:i:1"'
iá. pr*" deste, qualquLr ..p"."g'ào cuja atuação' permanência e/ou comportamento selam

julgados preiudici"ls, inconveni"ni"s ou insatisfaiórios à disciplina da lnsütuição ou ao Interesse

do Serviço Público; : -- -^^ -r^-^-,rÂh^.
;t Toclos os funcionários da Empresa CONTRATADA que prestam serviços nas dependências

da CONTRATANTE deverão zelar pclo patrimônio público' bem como manter respeito para com

os servidores evisitantes.

"l 
Fornecer aos empregados, equipamentos de segurança necessários à atuação em ambiente

de serviço;
t) Permitir a fiscalização diárÍa dos empregados da empresa' em serviço nas dependências da

CONTRATANTE;
u) Manter, durante toda a execução do conüato' as condições de habilitação e qualificação

exigidasna licitação.
v) Reparar, corrigir, remover ou substituir' às suas expensas' no total ou em parte' no prâzo

fixado pelo fiscal do contratã, * t"*lç* efetuados em que se verificarem vícios' defeitos ou

ií.or."f0", .utr.rrtantes do fornecimento ou dos materiaisempregados'

w) Responsabilizar-se Pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto' de acordo com

os arts. 14,17 a27, do Código de Defesa do Consumidor [Lei ne 8078/1990J' ficando a

CONTRATANTE autorÍzada a descontar dos pagamentos deüdos à CONTRATADA' o valor

asItLO 8RÁNCO utEo 33,'No
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correspondentc aos danos sofridos.
x) Responder, intcgralúente, por perdas e danos que vier a causar aos funcionários da

.PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/M4., ou a terceiro em razão de ação ou
omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver suieita.
y) Providenciar caçambas estacionárias para remoção de entulhos, devendo ser esvaziadas
sempre que estiverem cheias;
z). Disponibilizar uma sala, no barracão do canteiro de obras, para o Fiscal da PREFEITURA

MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/M4., Tesponsável pela FISCALIZ.AçÃ0.

CIÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA . CABER/í AINDA À CONTRATADA, QUANDO NECESSÁRIO:

a) Solicitar OUTORGA OU DISPENSA ao Órgão Ambiental competente para fazer uso das águas

superficiais e subterrâneas, a exemplo de captações de água para processo de umectação e/ou
adensamento de vias no píocesso de construção, restauração, reabilitação e/ou melhoramento,
quando da execução da ohra.
b) solicitar ALVART{ PARA iNSTALAçÃO n OPEnAEÃo/FUNCIONAMENTO do Canteiro de
Obras, assim como a LICENÇA AMBIENTAL OU DISPENSA e HÁBITE-SE iunto aos órgãos
competentes. Ficândo ainda sob a responsabilidàde da CONTRATADA, apresentâr OUTORGA
DE DIREITO DO USO DÁ AGUA para os casos de utilização de Recursos Hídricos através de
poços, e AUTORIZAçÃO DE SUPRÉSSÃO VEGETAL OU AUTORIZAçÃO DE LIMPEZA DE IíREA
quando necessário a retirada da camada vegetal para a implantação do canteiro de obras.
PAR]íGRÂFO PRIMEIRo - Durante e execução dos trâbâlhos não serão admitidas paralisações

dos serviços por prazo, parcelado ou único, superior a 120 (cento e vinteJ dias consecuüvos,

salvo p<.rr motivo de força maior, aceito por ambas as partes contratantes, excluídas quaisquer

indenizações.

CLÁUSUIA DÉCIMÂ SEGUNDA - DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE fica obrigada a alóm das previstas no Projeto Básico:

a) Comunicar a CONTRATADÁ as ocorrências de quaisquer fatos que, a critério, exijam
medidascorretivas por parte delas;

b) Rejeitar, todo ou em parte, o fornecimento/execução em desacordo com as obrigações

assumid:rs pelo fornecedor e c<rm as especificações técnicas condizentes no Proieto Básico;

c) Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA

comrelação ao obicto destc Contratoj
d) Efetuar os pagamentos dos serv'iços executados, efetivamente medidos e faturados,

obedecendo o prazo de 30 (trintáJ dias ê com cumprimento das formalidades legais;

e) Certificar as I'lotas Fisca is correspondentes após constatar o fiel cumprimento dos serviços
executados, medidos e aceitos;

0 Atestar a quàlidadc dos serviços prestados pela CONTRATAD-!

S) Prestar informações c os esclarecinrcntos que a CONTRATADA venha solicitar para

execução doob.ieto contretâdo;
h) Fiscalizar a execução do objcto, através do Grstor do Contrato, conforme disposto no artigo
5B,llt, da Lei r'e 8.666 /7993;

I6OR UMA
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i) Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste.o empregado ou contratado que

não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato;

fl Notificar, por escrito, a CONTRÂTADA, dqs defeitos ou irregularidades verificadas na

cxecução dos serviços, ÍixandoJhe prazos para sua correção;
k) Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de multas, da notificação de débitos e

da susperrsão da prestâção deserviços;
Í) Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais, Lnulta [sJ à CONTRATADA dando'
lhe ciência do ato, por escrito, e comunicar ao Setor Financeiro para que proceda a dedução da

multa de qualquer crédito daCONTRATADA;
m) Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execução dosserviços;

n) Comunicar a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a critério, exijam
mcdidas corretivas por parte delas;
CIÁUSULA DÉCIMÂ TERCEIRÁ - DA MEDIçÃO DOS SERVIÇOS

A medição dos serviços será realizada mensalmente ou em periodicidade menor, a critério da

Administração com base no cronogrâma apr'ovaJq, considerando os serviços efetivamente

executados e aprovados pela fiscalização, tômando p'qr base as Especificações, os Proietos e o

Cronograma Físico - Financeiro;

PAR (GRAF0 PRIMEIRo - Sometrte serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela

fiscalização.

PARríGRAFO SEGUNDO - Após a realização das medições, serão emitidos "Boletins de Medição

<los Serviços", em 02 [duas) vias, que deverão ser assinadas com o "De acordo" d,o Responsável

Técnico,o qual ficará com uma das vias.

PAR]íGRAFO TERCEIR0 - Quaisquer exigências da Fiscatização inerentes ao objeto do

C0NTRATOdeverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o

CONTRÂTANTE.

PARríGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE se reserva o direÍto de reieitar no todo ou em

parte, osserviços executados em desacordo com o Contrato.

PARríGRÁFS QUINTS - Sem preiuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os

trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hor4 e

em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas.

PAR!íGRAFO SEXTO - A CONTRATANTE sc fará prescntc no local dos serviços por seu (s) fiscal

(is) credenciado (os) ou por Comissão Fiscal-

pAR/íçRAFO SÉTIMO - À Fiscalização compete o acornpanhamento e amplo controle dâ

execuçãodos serviços, ate a sua conclusào.

pARÁGRAFO OITAVO - As instruções e demais comunicações da Fiscalização à CONTRATADA

devem ser expedidas por escrito, cabendo ainda fazer seus registros no Livro de Ocorrências

diárias.
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pAR{GRAFO NONO - As mediçÕes constarão de Folhas-Resurno, memória de cálculo e planilhas

contendo a relação de serviços, quantidadcs, unidades, preços uniúrios, parciais e totâis'

pARÁGRAFO DÉCIMO - A. ação ou omissão, toral ou parcial, da fiscalização não eximirá a

CONTRATADA da integrai responsabilidade pela execução dos serviços contratados'

CLÁUSUIA DÉCIMA QUÂRTA - DO RECEBIMENTO DÂ OBRA

o Gestor do presente contrato designará um Responsável para seu acompanhamento e emissão

de Termo Circunstoncíado de Recebimento Provisórto, assinado pelas partes, no prazo de 15

(quinze) dias, contados a partir da data da comunicação por escrito, da conclusão do obieto

pela CONTRATADA.

a) O refcrido Responsável examinará o trabalho exccutado, verificando o fiel cumprimento

dasleis,dascláusulasdoContratoeseusAnexos,EspecificaçôesTécnicasefl*11t1914o
Termo dc Recebimento Proüsório todas as deficiências encÔntradas, que a CONTRATADA

deverá sanar em prazo determinado pelo Responsável da CONTRATANTE' observando o

disposto no arL 69 da Lei Fcderal nq 8.666 /7993;
b) Nesta primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial . 

da

C'OUfnqfaOl, , ftSCAltZeçÂ'O tari a vistoria "in loco", para registrar anomalias construtivâs

aparentes;
piúànero pRIMEIRS - A fiscalização deverá recusar o Recebimento Provisórto do obieto,

enquanto houver pendências.

PAR(GRAFO SEGUNDO - Comprovado o saneamento rias deficiências anotâdas e a adequação

do obieto aos termos contratuais, a Administração emitirá em prazo não superior a 90
..(noventa)diasconsecutivos,Contadosdacomunicaçãoporescritodaconclusão,pela

C0NTRATADA, Termo circunstanciado de Recebimento Definitivo do obieto, assinado pelas

partes.

PARr{GRAFO TERCEIRO - O Recebimento Definitivo do obieto será efetuado por servidor ou

comissãodesignadapelaautoridadeconpetente,medianteTermÔCircunstanciado,assinado
pelas paftes, 

"pó. 
o à".ur.n do prazo de observação, ou ústoriâ' que será de até 90 (noventa)

dias contados a partir do Recebimento Provisório, que comprove a adequação do objeto aos

termoscontratuais,observadoodispostonoart'73,incisol'alinea"b'daLeiFederalne'
8.666/1993.

â) o Recebimento Definitivo somenre será efetuado pela C0NTRATANTE após a comprovação

plt, coNrReraDA do pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais

incidentes sobre o obieto ão contrato e correções de eventuais problemas nas instalâçóes

elétricas, hidráulica, sânitáriâ, pluvial e drenagem que não poderem ser detectâdas durante a

vistoria, para isso o prazo será de 90 (i-roventa) dias, a contar da data de recebimento

provisório;
6l os serviços somente serão considerados concluídos e em condições de serem

rácebidos, após cumpridas todas as obrigações assumidas pela contratada e atestada sua

conclusão péloResponsável designado para o seu acompanhamento'
panaãú'ro qUAirTo - o Recelimeniu Proüsório ou Definitivo não exclui a responsabilidade

civil, principalmente quanto à solidcz e segurança da obra ou do serviço' nem ético-profissional

pelaperfeitaexecuçãodocontratodentrodoslimitesestabeleCidosporLeioupeloContrato;
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PARr(GRAFO QUINTO - Em caso de atraso em relação a alguma etapa do Plano de Execução dos

Serviços, à CONTRATÁDA será aplicada multa conforme previsto em Contrato, sendo para tanto

considerado o prazo da etapa em questão ê o tempo decorrido para a apresentaçãô;

PAR{GRAFO SExTo - Quaisquer modificações no decorrer do serviço em questão serão

processadas através de Termo Aditivo pertihente, devidamente iustificado pela FISCALIZAÇÃO e

dentro do preüsto na Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÔES

0 presente Contrâto poderá ter acréscimos ou supressões até o limite de 25olo (ünte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com ô arL 65, § 1e, da Lei Federal

n'8.666l1993.

PARríGRAFO ÚNICO - As alteraçôes contratuais, se houverem, serão formalizadas por termos

aditivos, numerados em ordetn crescente, e serão exigidas as formalidades do Contrato

originalmenie elaborado

cúusurA DÉcrLíA sExrA - DAs sANÇÕEs ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução totâl ou parcial, ou ainda por atraso no cumprimento das obrigações pela

CONTRATADA, a Administração pode, garantida a prévia defesa aplicaras seguintes sanções:

a) Advertênciaescrita;
b) Multa de 0,330Á [trin-.a e três centésimos) sobre o valor global do Contrato por dia de atraso

no inÍcio da execução dos trabalhos, ou em qualquer fase se seu cronograma até o limite de 30

(trinta] dias.
c) Multa de 1% [um por cento] sobre o valor global do Contrãto por dia que exceder o prazo

contratual para sua conclusão.

d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor nâo executado do contrato'

Q Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratâr com a

Administração Estadual, por prazo Dão superior a 02 (dois) anos, a critério da autoridade
competente, segundo a natureza e gravidade da falta e/ou penalidades anteriores em caso de

reincidência.
e) Declaração de inidoneidade pera licitar ou contratar com a Administração pública enquanto
perdurarcm os moüvos determinantes da punição ou até que seia promovidâ a reabilitâção
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a

CONTRATADA ressarcir a Administração pelos preiuízos rcsultantes e após decorrido o prazo

da sanção aplicada com base no item anterior.
pARríGRAFO pRIMEIRO - Os valores das multas poderào ser descontados da gârantia

contratual e/ou da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂo BERNS^RDO/MA. ern relação à CONTRÂTÂDA, na forma da

lei, respeitados os princípios da ampla defesa e do corrtraditório.
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PARI{GRAFO SEGUNDO - Nos casos de inexecução total do Contrato, por culpa exclusiva da

CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária de licitar e assinar

contrato com a Administração.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos casôs de fraude na execução do Contrâto cabe a declaração de

inidoneidade para licitar e assinar Contrato com a Administração.

pAS1{GRAFO QUARTO - As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de

contratar com ê Administração e da declaração de inidoneidade para licitar e âssinar contrato

com a Adnrinistração poderão ser aplicadas juntamente com a demulta'

pAp1ÍGRAFO QUINTO - As multas serão recolhidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias

contados dâNoüncação oÍicial e poderão, após regular processo administrativo, ser descontadas

do valor da Garantia, apresentada.

pARr(GRAFO SEXTO - Se a multa aplicada rbr supetior ao valor da Garantia prestada, além da

perda desta, a empresa responderá pela'sua diferença, que será descontada dos pagamentos

eventualmente devidos pela CONTRATADA ou cóbrariajudicialmente'

pAúGRApO SÉTIMO As sauçôes são de competência da Secretana de Estado da

Infraestrutura, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no

prazo de 10 [dez) diasda abertura de vista,.podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois)

anos de sua aplicação. i
pAp7{GRAFO OITAVO - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à

contratadao contraditório c a ampla defesa.

pAúGRAFO NONó - Caberá ao Gestor do Contrato ou, não tendo sido esse designado, a

Secretária de Estâdo da lnfraestrutuÍa - PREFEITURA MUNICIPAI DE SÃO

BERNARDO/MA, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório

circunstanciado, apresentando provas que iustifiquem a proposição'

pARÁGRAFO DÉCIMO - As penalidades somente poderão ser relevadas, caso seiam

apresentadas lustificativas, por escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critêrio da

autoridade competente.

pAp7(çRAFO DÉC1MO PRIMEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste

capítulo, realizar-se à comunicação escrita à. CONTRATADA no Diário OÍicial do Estado - DOE

(excluídas as penalidades cte advertência e lnulta de mora], constando o fundamento legal'

cúusulA DÉCIMA SÉTIMA - DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DA FISCALTZAçÂO

A Gestão do.Contrâto deverá ser executada de acordo com as disposições contidas no artigo

67 daLei Federal 8.66611993.

PARr(GRAFO úNICO - O Gestor e o Fiscal do presente Contrato serão indicados por intermédio

de porraria da Secretaria Adjunta cle ADMINISTRAÇÀO DA PREFEITURA MUNTCIPAL DE SÃO

BERNARDO/MA.
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CLÁUSULA DÉCIMÂ OITAVA - DA SUBCONTRATAçÃO

Será permitida a SUBC0NTRATAÇÃ0 PARCIAL, da obra de engenharia, com expressâ anuência

da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃo BERNARDO/M4., limitada a 30% (trinta por centol do

preço global, sem preiuízo das responsabilidades da CONTRATADA, à qual caberá transmitÍr à

subcontratada todos os elementos ttecessários à perfeita execução da obra de engenharia nos

termos contratuais, bem como fiscalizar sua execução,

PAR/íGRAFO PRIMEIRO - Somente será permitido o início da obra de engenharia por parte de

empresa subcontratada, após prévia aprovação da mesma pela Administração, mediante

verificação do atendimento a todas as condições rcferentes à(s) subcontratâda(s) exigidas no

parágrafo seguinte.

PARr{GRAFO SEGUNDO - Antes do início da êxécução da obra de engenharia por parte da

subcontratada, a CONTRÁTADA deverá apresentar à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

BERNARDO/MA por meio da Secretaria Adm municipal de SÃO BERNARDO/MA os

documentos que comprovem a habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica

necessária à execução da parcela da obra ou do serviço subcontratado'

PARÁGRAFO TERCEIRO - Poderão ser subcontratadas empresas sediadas nos locais de

execução cla obra, A CRITÉRIO DA EMPRESA CONTRATADA, desde que cumpram os requisitos

constantes no parágrafo anteriol'.

pARJíGRAFO eUARTO - A Contratâda somente poderá subcontratar empresas que aceitem

expressamcnte as obrigações estâbelecidas na lnstrução Normativâ SEGES/MP nq 6, de 6 de

julho de 2018.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA LEGISLAçÃO APLIúVEL

Aplicam-se a este contrato as normas constantes da Lei Federal ne 8.666/93 e Lêi

complementar ne.l23/20o6, alrerada pela Lei complementâr n" 147 de 07 de agosto de

2014 e dem nonnas pertinentes à espécie, vinculando-se ao Edital e anexos da

n" OO1/2O22 - CPL.CONCORREN

CLÁUSULA VI

0 presente T

8.666, de 199

aplicaçào das

comô, amrgâve

PARJ(GRAFO

SIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

o de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art.78 da Lei na

com as consequências indicadas no art. B0 da mesma Lei, sem prejuízo da

nçôes previstas no Proieto Básico, anexo do Instrumênto Convocatório' Assim

cnte, nos termos do arl 79, inciso ll, da Lci nq 8.666, de 1993

RIMEIRO - Os casos de rescisão contratuâl serão fbrmalmente motivados,

assegurantlo-sd à CoNTRATADA o direito à préüa e ampla defesa.

CÀsÍTLO
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PAR]íGRAFO SEGUNDO. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de

rescisão administrativa preüsta no art.77 da Lci na 8.666, de 1993.

PARíGRAFo TERCEIRo - o termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao

cronograma físico-fi nanceiro, atualizado;

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c) Ind6nizações e multas.

PARíGRAFO QUART0 - No caso de obras, o não pagamento dos salários e demais verbas

trabalhistas, bem como pelo não recolhinrento das contribuições sociais, previdenciárias e para

como Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTSJ, em relação aos empregados da contratada

que efetivamente participârem da execução do contrato será causa de rescisâo por ato

unilatcral e escrito da contratante.

PÁRÁGRAF0 QUINTo - A CoNTRÁTANTE poderá rescindir esre C0NTRATo, independente de

interpelação judicial ou extrajudicial de qualquer indenizâção nos seguintes casos:

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular das Cláusulas contratuais, do Projeto
básico da obra, e dos prazos definidos no Contrato;
b) A lentidão do cumprimento do Contrato de forma a impossibilitar a conclusão da obra, nos
prazos estipulados;
c) 0 atraso inlustificado no início da obra;
d) A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação àCONTRATANTE;

ê) A subcontratação total do obieto contratado, a associação da CONTRATADA com outrem,
a cessão ou trânsferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não
admitidas noedital e no contrato;
f) O desatendimento das determinaçôes da fiscalização do CONTRATO, assim como as de

seus superiores;

S) O cometimento reiterado de íaltas na execução do CONTF,{TO anotadas pela Fiscalização da

CONTRATANTE, na forma do § 10 do art 67 da Lei n'a.666/93;
h) A decretação de falência ou a instaurâção de insolvênciaciül;
i) A dissolução da sociedade CONTRATADA
j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa CONTRATADA
empresa, que prejudique a execuçáo do CONTRATO;

k) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, iustificadas e

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE exaradas no
processo adnrinistrâtivo a que se refere oCONTRAT0;
l) A ocorrência de caso fortuito ou de fbrça maior, regularmente comprovada, impeditiva da

execução do contrato.
CLÁUSULA vlGÉSIMA PRIMEIRA . DÂS COMUNICÁçOES
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Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos

legais seprocessada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a

sua efetivação, não sendo consideratias comunicações verbais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DA PUBLICAçÃO

A resenha deste Contrato será publicada no Diário Oficial do Estado, de conformidade com o

artigo 61, parágrafo único da Lei Federal n.e 8.666/7993, correndo as despesas por conta da

CONTRATANTE.

CIÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA . DAS VEDAçÕES

É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer

operaçãofinanceira.

PARr{GRAFO ÚNICo: e Contrâtada não podêrá interromper a execução dos

serviços/atividades sobalegação de inadimp!emento por parte da coNTRATANTE, salvo nos

casos previstos em Iei.

CIÁUSUIÁVIGÉSIMA QUARTA- DO FORO

É competente o foro da Comarca de São Bcrnardo, Estado do Maranhão para dirimir eventuais

questõesoriundas deste Contratô, com renuncia a qualquer outro por mais privilegiado que se)a'

E por estarenl assim de pleno acordo, assinam as partes o presente instrumento em 03 ftrêsJ

vias,para todos os fins de direito.

SÂO BERNARDO (MA) ..20 22
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