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TERMO DE CONTRATO QUE
EN'TR"E SI CELEBRA}I A
cÂnlu IIUNICIPAL DE sÁo
BERN..I.RDO/MA E

NA FO-R'!IÂ
ABAIXO:

n CÂfrlaU MUNICTPAL DE SÀO BERNARDOMA. inscrita no Cadastro
Nacionâl de Pessoas Júdicas sob o n'07.629.520/0001-07, sediada na Rua Conego
Nestor n'21s-CentÍo. CEP: 65.550-000. Sâo Bemardo,'MA, domvante designada
CONTRATÂNTE, neste ato representado pelo Presidente o Sr. BERNARDO JOSÉ
TRIBUZI DE CARVALHO, brasileiro, casado, inscrito no CPF n" CPF n'
961.230.52349, portador do RC n" 418326959 SSP/MA, residente e domiciliado na
nestaCidadeeaempresa inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
- CNPJ do Ministério da Fazenda sob o n" es!âbelecida (iíserir endereço
completo), neste âto denominada CONTRATADA, repÍesentada por (inserir o cargo),
senllor(u) (quâliíicâção do signatário do contrato), inscrito no Cadastro de Pessoa

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATON" /2020/CMSB

Física - CPF, sob o_, poíador do R.G. n" dc acordo com a rcprcsentaçào lcgal
que lhc ó outorgada por _(inserir qual dos insarumentos: procurâção/contrato
sociaucstatuto social) RESOLITEM cclcbrar o prcscnte Conkato dccorrente da
modalidadc Dispcnsa dc Licitaçào e do Processo Administrativo n.'015/2020, com
lundamcnto no Aí. 24, I, crc Aí. 1", inciso I, aliúca 'a", da Lci Fcdcral n" 14.06512020,
mcdiantc as scguinlcs cláusulas c condtçôcs:

I. CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO

1.1. Constilui objeto do prcscntc conlrato a reâlizaçào dos seniços de pintura externâ,
impermeâbilizâção e refonna do cstâcionâmento da CâmaÍa Municipal de São Bemardo -
MA. corforme as especiflsações constântes da plânilha orçamentáriâ, memoÍiâl
descritivo e especificações técnicas pÍeliminares, elaborados pelo serviço de engeúaria
civil da Câmara Municipal dc São BcmâÍdo. e proposta dc prcços dâ Contratadâ, que
intcgram o prcscnte proccsso dc contratação, indcpcndcnte de transcrição,

2. CLÁUSULA SfGUNDA _ ExEcUÇÃo E vIcÊNcIA

2.1. A cxecução sc dani cm 20 (\'intc) dias. â contâr dâ assinatura do prcscntc instrumcnto.
scn rndo o rne.mo como ordcm dc .ewtço.
2.2. A vigência do presente contrato iniciar-se-á a contâr de sua assinatura, com validade
até3tit212020.
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l. cLÁusuLA TERCEIRA - PREÇo

3.1. O valor do presente dc Contiato é RSdc

3.2. Estima-se que o cronogrumâ de dcsembolso será o valor global será em etapa ünica,
âÉs a execuçào e mediçâo do objero. nos leÍmos da alinea "b". inciso XIV do arl.40. da
Lci Fcdcral n" 8.666/93.
3.3. No valor acima cstão incluidas todas as dcspesas ordináÍias diretas c indirctas
decorrentes da execução conlrâtual, inclusive tributos e/ou impostos, mcârgos soctais.
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração. frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integÍal do objeto da contratação.

4. CLÁUSULÀ QUARTA _ DoTAÇÀo oRÇAMf,NTÁRIA

4. I . As despesas decorrentes desta conlmtaçâo estào progÍamadas ern dotação orçamentária
própriâ, prevista no orçâmento da Câmara Municipal. para o cxcrcicio dc 2020. nâ
classificaçào: Funcional - 01 031 0020 2017 0000; Natureza - 3.3.90.39.99.

s. cLÁusuLÂ eutNTA - pÁGAMENTo

5-1. O pagamenlo será feito pela Câmara Municipâl de São Bemardo/MA, em moeda
corentc nacional, mcdiante Transferôncia Bancária Elctrônica. dircto na Contâ da
Contm€dâ e oconeÉ âté no máxiiro de 30 (trinta) dias após a Íealização total dos servlços
contralados, mediante a apresentaçào da competeDte Nota Fiscal ou Fafura;

5.1.1. A CONTRATADA deveni protocolar na sede desta Câmara a solicitaçào de
pagamento, assinada e carimbada pelo rcpresentante legal da empresa em papel timbÍado.
contcndo o n'do proccsso licitatório, as iÍformâções para crédito em conta corÍcntc
como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número dâ contâ,
anexando a Notâ Fiscal devidamente atesta, emitida sem ftisura, em letrâ bem legível,
juntamcntc com cópia do contrato, cópia da nota dc cmpcnho como tâmbóm as demais
ccíidõcs atualizadas: Ccrtificado dc Rcgularidadc dc Siruaçào do Fundo dc Gamntia do
Tempo de Serviço - FGIS, Ce(idào de Debiros Trábâlhistas CNDT. Ceíidào Negativa
de Débilo junlo à PreviGncia Social - CND, Cerridão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, expedida por órgãos da
Secretaria da Receila Federal do Brasil e dâ ProcuradoÍiâ Gerâl ü Fazada Nâcional- c
certidôes negativas de débitos expedidas por órgâos dâs Secrctarias de Fâzends do Estado
e do Município.

5.2- Cono condição para .4dÍninístração q/êtuar o pagdmenk,, a licitaníe vencedoru deveni
mantcr ^ fiesmas.ondi\àcs de hahilitaçào-
5.3. O recebimcnto não cxclui a rcsponsabilidade dâ Contrâtada pelo perfeito dcsempenho
rlo material fomeçido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregulâridades detectâdâs quândo da
urilizaçâo do referido marerial;
5.4. A nota fiscal/fatura dcvcm scr cmitida pcla própria Contratada, obrigatoriamcÍtc com o
númcÍo dc inscrição no CNPI, constantc da Nota dc Elnpcnhô c do Contrato, nào sc
admilindo notas Íiscais/faturas emitidas com outro CNPJ. mesmo de filiais ou dâ matrü.

6. CLÁUSULA sÉTtNIA - oBRIGAÇÔES DA coNTRATANTf,
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6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigaçôes âssumidas pela Contmtada, de âcordo
com as cláusulas contmtuais e os lermos de sua propostâ;
6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizaÇâo dos scrviços, por seruidor ou comissâo
espcciaimentc dcsignada, anotândo cm Íegistro Fóprio as falhas dctcctadas, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos empregâdos eventualmente envolvidos, encamiúando
os aponlâmenlos à autoridade competente para âs providências cabiveis;
6.3. Notificar a Contratada poÍ escíto dâ ocorrência dc cvcntuais impcrfciçõcs. falhas ou
irregulâridâdcs conslatadas no curso da exccuçâo dos scrviços, Íixândo püzo para a sua
coneçâo, ceíificando-se de que âs soluçõ€s poÍ ela proprrslas sejam as mais adequadas;
6.4. Pagat à Contralada o valor resullante da pÍestaçào contratuâl, conforme crcnograma
Iisico-fmanceiro;
6-5. Efetuar as rctenções tribuúrias devidas sobre o valor da fatura de scrviços da
ConEâtada;
6.6- Fomecer por escrito as infomaçôes necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do contÍato;
6.7- Realizar avaliaçôes pcriódicas da qualidadc dos serviços, apôs scu recebimcnto;
6.1i. Cicntifiear o órgão dc rcprescntação judicial da ProcuÍadoria Ccral da Câmam de Sào
Bemardo para adoçào das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações
pela Conlralada;
6.9. Arquivamcnlô, cntrc outros documcnlos. dc projetos, "âs built", cspccificaçôcs
técnicas, orçamcntos, tcÍmos dc rcccbimcnlo, contratos e adilamcntos, rclatórios de
inspeções técnicâs após o recebimento do serviço e notificações expcdidâs;
6.10. Exigir da Contratada que pmvidencie a seguinre documentação como condição
indispensável para o recebim€nto definitivo de objeto, g!ê!Í!q:blqqsq:

6.10.1. "âs built". elabomdo pelo responsável por sua exccuçãoi
6.10.2. compIovâção das liSaÇõos deÍinitivas dc cnergia, água, telefonc c gás;
6.10.3. a reparação dos vicios verificados dentro do phzo de ga.antiâ do ierviço,
tendo em vista o direito assegurado à Contratânte no art. 69 da Lei n 8 .666193 e no
an- l2 dâ Lei n" 8.078/90 (Ctuigo dc Dcfcsa do Consumidor).

fct-Àusula orrevA - DAs oBRTGAçôEs DA co\TRATADA

7-1. Ex€cutar cadâ umâ das fases do empreendimento, com a alocação dos empregados
neccssários ao perfeito cumprimcnto das cláusulas contratuais, fomcccndo c utilizando os
materiais, cquiparnentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quântidâde compatíveis
com as especilicaçôes conlidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatório a que se vincula este contÍato, bem como na sua proposta;
7.2. Rcparar, conigú, rcmover ou substituir, às suas expensas, no total ou em pârte, no
prazo fixado pclo fiscal do conhalo, os seÍviços cfetuados ern que sc verificarem vicios,
defeitos ou incorreções resultantes dâ execuçâo ou dos materiais empregados;
7.3. Manter os empregados nos hoÍários predelerminados pela Contratante;
7.4. Rcsponsabilizar-sc pclos vicios c danos dccorrentcs da cxccução do objc(o, dc acordo
com os aÍigos 14 c 17 a 27, do Código de Dcfcsa do Consumidor (Lci n.8.078. dc I99O),
ficândo a Contratante autorizada â descontaÍ da garanria prestada, caso exigida no ediral,
ou dos pagamentos devidos à Conlratadí\ o valor correspondenle aos danos sofridos;
7-5. Util;zÃr empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviÇos a serem
executados, em conformidade com as normas c determinações em vigor:
7.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de
provêlos com os Equipâmentos de Ptoteçâo Individual - EPI:

f
W-
Q---



.,.xIç.rÊ1
\./

êxsr
ESTÁDO DO MÁRÁNH,iO

CAIIAR.I I'!L'NIC!PÁL I'E SiO BENNÀRDO
L'NPJ: 07-ó29. 52Un0 l -t)7

Rua Conego Nqtot n":15 Cdn'o. CEP: ó5 550'00A
Sio Benúrdo/MÁ

l1 -
a/5
E---'.

7.7. Apresentar à Contmtante, quando for o caxr, a relaçâo nominal dos empregados que
adentmrào no órgào pam a execuçào das atividades conüatadas;
7.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações tÍabaihistas, sociais, previdcnciárias,
ffibulirias c as dcmais previstas na legislação espccifica, cuja inadimplônciâ não transfcrc
responsabilidade à Contmtante;
7.9. Alender às solicitações da Conlralanle quanlo à subslituição dos empregados alocados,
no prazo fixado pcla fiscalizâção do contrâto, nos câsos cm quc ficar constatado
dcscumprimcnto das obrigaçôcs rclativas à cxccuçào do serviço. conformc descrito neste
instrumento contratuali
7.10. Instruir seus empregados quanto à necessidâde de acâtaÍ âs Normas Internas da
ConraÍante:
7.11. lnstruir seus cmpregados a respcito das atividades â sercm desempeúadas, âlenando-
os a nâo exesutffem alividadcs não abrangidas pelo contrato, devetrdo a Cont ârâda relatâr
â Contmtante toda e qualqueÍ ocorrência neste senlido. a fim de evitar desvio de funçào;
7.12. Relatar à ContrataÍte toda e quâlquer irregularidade verificada no decorrer da
execuçâo do emprccndimento, inclusivc a alteràção dc supervisores da obra;
7.13. Nào pcrmitir a utilizâçào dc qualqucÍ tÍabalho dc mcnor dc dezcsscis anos, cxccto na
condiçào de âprendiz para os mâiores de quatone anos; ncm permitir a utilizaçâo do
lrabalho do menoÍ de dezoilo anos em tràbalho notumo, perigoso ou insâlubre;
7.14. Manter duranlc tods a vigôncia do contralo, cm compatibilidadc com as obrigaçõcs
assumidas. rodâs a( condiçócs dc habilltaçáo e qualilicaçáo cxlgrdas pâra a conlrâlaçâo.
ffGuar,lar sigrlo sobre lodâs as informações obtidas em deconêniia do cümprimento do
contmto;
7-16. Manter preposto aceito pela Contratante nos honirios e l$âis de prestâção de serviço
pâra rcprcsentáJa na cxccuçào do contrato com capacidade paÍa tomar decisôes
compativcis com os compromis§os assumidosi
?.17. Cumprir. além dos postulâdos legais vigentes de âmbito federal, estaduâl ou
municipal, as normas de segurança da Contmtanle;
7.18. lnsl.uir os scus empregados. quanto à prcvcnção dc incêndios nas árca"s da
Contratântcl
7.19- PrcslaÍ os serviÇos denfo dos F,arâmetros e rotinas estabcllridos, fomecendo todos os
maaeriai§, equipamenlos e u(ensilios em quanlidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a obseÍvância às recomendações âceitâs pela boa tecnicâ, noúIas e tegislaçãoi
7.20. Comunicâr ao Fiscal do contraro, no prazo dc 21(vintc e quatro) homs, qualqueÍ
ocoÍrêncis anormal ou acidentc que se veriÍique no Ioral dos serviços.
7.21. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus
pÍepostos, garantindo-lhes o acesso! a quàlquer lempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos doaumentos relativos à exccuçào do cmpreendimento.
7.22. Pâmlisar, poÍ determiiâçâo da Conlrâtanrc, qualquer atividâdc quc nào estcja scndo
executada de âcordo com â boa técnica ou que ponha em risoo a segurança de pessoas ou
bens de terceiros.
7.21. Ádolar as providôncias c prccâuçôcs ncccss.árias, inclusive consulta nos rcspcctivos
órgãos, sc ncccssáío for, a Íim dc quc nâo vcúam a scr clanificadas as rcdcs
hidÍossanrtirnas. elctnr;as e dc comunrtaçàu.
7-24. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, fermmentas, e ludo o que
for necesúrjo à execução dos serviços, duünte a vigênciâ do contÍato.
7.25. Providenciar junto âo CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Rcgistros de
Responsabilidâde Técoica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normâs pertinentes (Leis ns. 6.496/7'l e 12.37E/2010)-,
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7.26. Obler juoto ao Municipio. conforme o caso, as licenças Decessárias e demars

documenlos e auiorizações exigiveis, na forma da legislação apliçáveli
7-27. Cedcr os direitos patrimoniais rclalivos ao projeto ou serviço tecnico cspccialiTado,
pam quc a Administração possa utilizá-lo de acoÍdo com o previsto nestc Projcto Básico c
seus anexos, conforme artigo I I I da Lei n'8.ó66, de 1993:
7.28- Assegurar à CONTRATAN'l'E:

7.28.l. O dilcito dc propricdadc inlclccÍual dos produtos dcsenvolvidos, inclusivc
sobrc as cvcntuais adcquaçõcs c atualizaçôcs quc vicrcm â sea realizadas. logo aÉs
o recebimento de cada paroela, de foÍma pgrmanente, permitindo à Contmlante
distribuiÍ, alterare ulilirar os mesmos sem limitações;
7.28.2. Os direitos autorais dâ solução, do projeto, de suas especificaçôes tecnicas.
dâ documentação produzida c congêneres. e de todos os demais produtos gerados
na cxecução do contrato, inclusive aquelos prcduzidos por teÍceiros
subcontratados, ficando proibidâ a suâ utilizâção sem que existâ autorizaçào
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo dâs sanções civis e

pcnais cabiveis.
7.29. Promovcr a organização (écnica c administrativa das atividadcs, dc modo a conduá-
las eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos c especificações que inlegrâm ou
fundâmenlam o Projelo Básico e este Contrato, no prazo determinado.
7.30. Conduzir os tmbalhos com cstritâ observância às normas da lcgislaçào pcrtincntc,
cumprindo as dctcrminaçõcs dos Podcrcs Públicos, mantcndo sernpre limpo o local dos
serviços e nas melhores condições de segumnça, higiene e disciplina.
7.31. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam àLs especificações do memorial descritivo.
?.32. 0âborar o Diário de Obra, incluindo diariamcntc. pclo Engeúeiro preposto
responsável, âs infomrâções sobrc o andamcnto do empÍeendimento, tais como, númcro de
funcionários, de equipamentos, condições de tÍâbâlho, condições meteorológicas, serviços
execulados. registro de ocorÍências e outros fatos relacionados, bem como os comunicâdos
à Fisca)ização c situação das atividadcs cm rclação ao cronogÍama pÍevisto.
7.33. RcfazcÍ, às suas cxpensas, os habalhos cxccutados cm dcsacordo com o cstabclccidô
no instrumento contmfual, no Projelo Básico e seus ânexos, bem como substitutr âqueles
realizados com materiais de[eituosos ou com vício de conslrução, pelo prâzo de 05 (cinco)
a.os, contado da dâia de emissão do Termo de Recebimento I)efinitivo.
7.34. Ôbservar as dirctrizcs, critórios c procedimêntos para a gesl?io dos rcsíduos dâ
construçâo civil estâbelecidos na Resoluçào n'307. de 05/07/2002. com âs altemções da
Resoluçào n. ,148/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA. conforme
artigo 4', §§ 2o e 3", da Instruçâo Normativa SLTUMPOG n' 1, de 19101/2010, nos
seguintes termos:

7.14. L O gercnciamenlo dos rcsiduos originários da contratação dcvcú obedecer
às diretriz€s lemicas e procedimentos do Programa Municipal de Cerenciamento
de Residuos da Construçào Civil, ou do Projero de GeÍenciamento de Residuos dâ
Construção Civil aprcscnlado ao órgão compctentc, conformc o câso;
7.34.2. Nos t$mos dos âíigos 3' c l0' da Rcsolução CONÁM^ no 307. de
05107/2002, a CONTRATADA deveÍá providenoiâr a d€stinaçâo arnbientalmente
adequada dos residuos da conslrução civil originários dâ sontrataçào, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:

7.34.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou rccicláveis como agregados):
deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou

ffi-
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encaDinhados a aterros de residuos classe A de reservação de mâleriâl para

?.34.2.2- .csiduo§ Classe B (rccicláveis para outra§ dcstinações): deveÍão ser

rculilizados, reciclados ou cncarniúhados a árcas de ârmazenatnento

lemporário, sendo di§Postos de modo a permitir a sua ulilizâção otl

reciclagem fulura;
7.34.2.3. rcsíduos Cla-§sc C (pam os quais nào foÍam dcscnvolvidas

tccnologias ou aplicaçõcs cconomicamcntc viávcis quc permitam a sua

reciclâg;Ín/recuperaçâo): deverão §cr atmazenado§, lmnspoÍtados e

destinados em conformidade com a§ normas técnicas especilicâs;

7.34.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaíúnados ou p'ejudiciais à

saúde): dcverão ser amazenado§, traNpoíados, Íeutilizado§ e dcstiÍados em

conformidade com as normas técnicas especificas'

7.34.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os íesiduos originário§ da

conh'Àtação em ateÍos de re§iduos sôlidos urbanos. áreas de "bota fom"' encostas'

"oço" 
i'águu. lotcs vagos c áreâs Prolcgidas por Lei, bcm como cír áÍcas nâo

liccnciadas:
7.35. Observar as seguintes diretrizes de caúter ambiental:

7.35.1. Quaiquer inslalaçâo. equipamenlo ou pÍocesso. §iluado em local fixo' que

libcre otrcmiia matéria paÍâ a atmosl'cra. por cmissào pontual ou lugiliva' ulilizádo

nu.*c"oção conüatuai, devcÍá Ícspcitar o§ limitcs máx'mos^dc cmissào de

poluentes admitidos na Resolução CONAMA n'182' dc 26112/2006' c legr§laçao

correlata. de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

i.3s.z. N".,,".uçao 
"ontrátual, 

conformà o caso' a emissão de ruidos não poderá

ultraDas\ar os oi!cis con\iderados accid\eis Pela Norma \BR-10' l5l - Avaliaçào

ã" friao "* 
Àreas Habitadas vtsando o confono da comunidadc da Assoctâçào

Brasileira de Nonnas Técnicas _ ABNT, uu aqueles estdbele(rdos na N BR- l0 l 52 -

Niu"i. a" nuiao Para conforto ôrüshco, da Associaçào Bmsileira !:.1-"-*^
iecnicas - ,IBNT. nos lcrÍnos da Rcsolução CONAMA n' 0l' dc 08/03/90 e

lcgislaçâo conclâta;
7.:5.3. Nos termos do artigo 4', § 3', dâ Inslrução Normativa SLTI/MPOG n' l'
de 19/Ol/2010, aleverâo ser utilizâdos' na execuçâo con(ratual' agregados

t"i"l"do", ."-pr" qu" 
"xistii 

a ofena de tais mÀteriais' capaciilade de suprimento e

custo infcÍior cm rclação aos agrcgados naturais' inserindo_se na planilhâ de

formrçào dc preços os cuslo5 aoÍT§pondcnl(s:

7.3ó. Responúer poi qtralquer acidente de trabillho na execuçào dos servlços por uso

i.ã."ià. ã" pat"ntes iegistradas em nome de terceiros por danos. resuhanteste- caso

fortuito ou dc foÍça maior, poÍ qualqueÍ causa dc destruiçào' danlllcação' oelellos ou

i;;;oõ"t;;.scnt* or'dàs uns dà contratântc' dc scus funcionários ou de tcrceiros'

ainda que ocorridos em via públicajunto à ôbra'

7.3?. Realizar, conl-orme o caso, por meio dc laboralórios previament€ alrovados pela

fiscalizâçâo c sob suas cu§las, os tcslcs, cnsâios, cxamc§ c píovas ncccssárias ao contÍolc

a. o*ttàaO" dos marcnais, seniços c cquipamcntos a scrcm aplicados nos trâbalhos'

conforme procedimenro pre\islo no PÍojetu tsásico e 'lemris 
d'xjumenlor anexos:

ru;;;;;;t;;, .;nio-'" o 
",.o, i" lisâçõ€s definitivas das Lrtilidâdes pÍevistas no

mnierô íáoua- esQolo. !,a\, energla eletnca. t;leibne etc 
'' 

bem como atüar'iuntoaos óí8àos

i"ãã., ;üiui.;;;;i.iprii" "on"""tionátius 
de serviços públicos pam a obtcnçào de

i"""i* " óf*i-oao dos serviços e atividades concluída§ (ex : Habite-§e' Licença

Ambiental de Operação, eic.);
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7.39. Quando não for possivel a veÍificação dâ Íegularidâde no Sistema de Câdastro de
Fomecedorcs SICAF, a empresa contratada cujos empregados viículâdos ao serviço
sejam regidos pela CLT deverá entÍcgar ao s€tor responsávcl pela fiscalizaçào do contrato
os seguintcs documentos: l) prova dc Ícgularidade Íelativa à ScgüÍidade Social; 2) cenidão
conjunta relativa aos tributos federais e à Divida Ativa da Uniâo;3) ceÍidões que

comprovem a regularidade pemnle âs Fazeídâs Estadual, Dislrital c Municipal do
domicilio ou scdc do contratado. conformc cxigido no instrumcnto convocatório; 4)
Certidâo dc Rcgularidade do FCTS - CRF; e 5) Ccíidào Ncgativa dc Dóbitos Trabalhista§

CNDTI
Eerào de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais enos/equivocos no

dimensioÍlamento da proposta.
7.41. Em sc tratando de atividades quc envolvam serviços de Mturezâ intelectual, após a
âssinatura do contrato, a contmtada devera participar dc rcuniâo inicial. dêvidamente
registrada em Ata, para dar inicio à erecução do serviço, com o esclaÍecimento das

obígaçôes contrâtuâis, em que estejam presentes os técnicos responúveis pela elaboração
do Projcto Bâsico. o gcstor do contãto. o tiscâl técnicô do contrato, o fiscâl adminislrativo
do conúato, os tócnicos da árca rcquisitantc, o preposto dâ emprcsa e os gercntcs das árcas
que executarâo os serviços conlralados.
7.42- Deve manter âs condições de tlabilitação. em especial o aÍl. 55 da Lei 8.666/93.

E. CLÁUSULA NONA. DA SUBCONTRÂTAÇÃO

9.1 É permitida a subcontrataçâo parcial do objeto, aÍé o limite de 30 % (Írinta por cenlo)
do valoÍ total do coütrato.
9.2 Á subcontrataçâo depende dc autorizaçào pÉviâ da Contrâtaote, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumprc os Íequisitos de qualificaçào técnica ncccssários pam a

execuçào do objeto, bem como verificar os demais requisitos de habilitâção eventualmmte
aplicáveis, denfte eles aregularidade fiscâl e imbalhisla.
9.3 Em qualqucr hipótese dc subcontratação, perÍnanccc a Íesponsabilidadc integral da

Contratâda pcla pcdeita cxccuçâo contratuâI, câbendo-lhc rcalüar a supcnisào c
coordenação das átividâdes da subcontratada, bem como Ícsponder perante a ContÍatante
pelo rigoroso cumprimerto das obrigações confaluâis correspondentes ao objelo da
subcontratâÇào.

IO. CLÁUSULA DÉCIMA_DÀS SANÇOES ADMINISTRATTVAS

10.1. Comcte infração administmtivâ nos termos dâ Lei n'8.666, de 1993 a Conb"atada que
inexecutar total ou parcialurente qualquer das obrigâçõcs assumiús em dccorrênciâ da
contrâtâçâo: ensejar o rctaÍdâmento dâ execução do objeto; fraudar na execução do
colrtmto; comportar-se de modo inidôneo; cometeÍ fraude fiscâl; ou não manliver a

pÍoposta;
10.2. A Contralada que comctcr qualqucr das infiaçôcs acima discriminadas ficará sujeita,
sem pr€juizo da responsabilidade civil e criminâI, às seguinles sânçôes:

10.2.1. adveíência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prciuizos signilicativos para a Contratantc;
10.2-2. multâ moratória dc até 0,3% (zcro vírgüla tÍês poÍ cento) por dia de atraso

injustificado sobre o vâlor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
10-2.2.1. em se tratando de inobseÍvânciÂ do prazo fixado para apresentação

da garantia (seja pam reforço ou por ocasiào de prorrogaçâo), aplicar-se-á
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multâ de 0.07% (sete centésimos por cento) do valor do coítrato poÍ dia de
atÍaso. observado o máximo de 2% (dois por cento). de modo qLre o atraso
supcrioÍ a 25 (vintc c cinco) dias autorizará a Administraçào contratante a
promover a rescisào do contÍato;
10.2.2.2. as penâlidades de multa decorrentes de
consideradas independentes enlÍe si.

10.2.3- multa compcnsâtória dc alc l0 % (dcz por ccnto)
contÉto, no câ§o dc incxccução total do objcto;

10.2.3.1. em oaso de inexecução pitrcial, a multa compensatória, no mesrno
percentual do subitem acima- será aplicada de forma proporcional à
obrigaçâo inadimplida;

10.2.4. süspeDsão dc licirar e impcdimcnto de contrâtâr com o órgão, entidade ou
unidade administrariva pelâ qual a Administraçào pública opera c atuâ
concretamente. pelo prazo de aré iluis anos:
10.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou coítÍatar com a Administraçào
Pública, cnquanto pcrduÍatrcm os motivos deteÍminantes da pmição ou até que sejâ
promovida â rcabilitação pcÍantc a pópria autoridadc quc aplicou a pcnalidâdc,
que será concedidâ sempre que a Contratada ressârcir a Contrâtante pelos prejuizos
causâdos e aús decorÍido o prazo da penalidade de suspensâo do subirem anrerior;

10.3. A aplicaçào dc mulla não impede quc a AdminislraÇão rcscinda unilateralmcnte o
ContÍâro c apliquc as ounas sançõc\ cabi\cis.
10.4- A Íecusa injustificâda da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamenre
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Admioistração, equivale à inexecuçào total
do contmto, sujeitando-â à penalidades acima estabelecidas.
I0.5. A aplicaçào de qualquer penalidadc nâo exclui a âplicaçâo da multa.
10.6. Também fica sujcita às penâlidades do aí. tl7, III e Mâ Lei n" t.666. de
Contratâdâ que:

1993, â

fatos diversos serâo

sobÍc o valor lotâl do

10.6.1. tenhâ sofrido condenação definitiva por prâticar. por meio dolosos, fiaude
fiscal no rccolhimcnto de quaisqucr tributos:
10.6.2. lcnha p.âlicado atos ilicilos visando a frustrâr os objctivos da coniztaÇâo;
l0-ó.3. dcmonstÍe não possuir idoneidade para conlratar com a Administraçào em
vi(ude de atos ilícitos praticados.

10.7. A aplicaÇào de qualqueÍ das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrâtivo quc asscguÍará o contraditório c a ampla defesa obscrvando_se o
procedimento previsto nâ Lei n" 1i.666, de 1993. e súsidiariamente na Lei n,9.7g4, de
1999.
10.8. A âuloridade comp€tente, na aplicação das sanções, levará em consideraçào a
gravidade da conduta do infrator, o caráter cducativo da pena, bem como o dano causado à
Administrâção, observâdo o principio dâ proÍ,orcioíalidadc.
i0.9. As multâs devidas e/ou prejuizos causados à Contratânte serâo deduzidos dos valoÍes
a serem pagos, ou Íecolhidos em favoÍ da União, ou deduzidos da garantia, ou aind4
quando for o ca.so, scrào inscÍitos na Dívida Ativa da Uniào c cobmdosjüdicialmcntc.

10.9.1. Caso a Contratantc dctcrminc, a mülta dcvcÍi scr recolhida no prazo
máximo de 30 (trinta) diás. a contar da data do recebimento da comunicaçào
en! iâda pcla autondade compeLenle.

| 0.10. As penalidades seÉo obrigatoriamente registradas no SICAF.
l0.l l. As sançôcs aqui prcvistas sào indepcndentes entre si. podendo ser aplicadas isoladas
ou. no caso das multas! cumulativamente, semprejuizo de outras medidâs cabiveis.
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u. cLÁusuLA DÉcrMA rRTMETRA Do Rf,crME íe eirõú(Ão I oas
ÀLTERAÇÔEs

11.1. Eventuais alteraçõcs contratuais rcgcÍ-se-ão pcla disciplina do art. 65 da Lci n. 1t.666,
de 1993.
11.2. O contrulo sefti rcaliz«lo por exe(uÇão indíreta, nb o rugime de eotpreitarla por
preço unitátio.

I2. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDÂ _ REAJUSTE E ÀLTERAÇÓES

12.1. O preço cootratado é fixo e ineajustável.
12.2. Evenruais aherâçôes contratuais reger-se-ào pelâ disciplina do an. 65 da Lei n
8.666. de 1993.
12.3. A CONTRATADA é obrigada a aceirar. nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, âré o timite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial âtualiTádo do contrato.
12.,1. As suprcssôcs rcsultantes dc âcordo cclebrado entrc as par(cs contra@ntes
poderão exceder o limite de 2570 (vinte e cinco por cento) do valoÍ inicial âftalizado
do conlrâto.

I3. CLÁUSULA DÉcIMA TERcEIRÂ - DAs vEDAÇÔEs

13.1. É vedado à CONTRATADA:
l3.l.l. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operaçào
finarceim;
13.I.2. Intenompc. a execução dos seúiçoyatividades sob alegaçâo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

,4. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA _ Do RT:CEBIMENTo Do oBJETo

14.1. Quando as obms e/ou serviços contratados forcm concluidos. caberá à Contratada
apresenlar comunicâção escÍita informando o fato à fiscâlizaÉo da ContÍatante, a qual
comp€tiú, no praTo de até 02 (dois) dias, a verificação dos sefljços executados, para fins
de reccbimcnto provisório.

l,{.1.1. O Íecebimento provisório também ficafti sujeito. quândo cabivel, à
conclusão de todos os testes de câmpo e à entrega dos Manuais e Insfruções
exigíveis.

14.2. A Contrâtante Íeâlizará inspeção minuciosâ dc todos os serviços e obÍas execuladas.
por mcio dc profissionais técnicos competcntes, acompânhados dos paofissionais
enoaregados pela obra. oom a finalidade de verificar a adequação dos serviçoi e oonstatar
e relacionâÍ os aÍremates. retoques e revisões finais que se fizerem necessáíos.

14.2.1. AÉs tal inspêçào. scú lavràdo Tcrmo dc Rcccbimcnto provisório, cm 02
(duas) vias dc iguâl tcor c formâ. ambâs assinadas pcla fiscalização, rclatândo as
eventuais pendências veÍifi cadas.
i4.2.2. A Conlratadâ fica obrigada a reparar, corrigir. Íemover, reconsLrujr ou
substioiÍ, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou inconeções rcsuhantcs da execução ou materiais emprêgados,
câbendo à fiscâlizáçào nâo atestaÍ â última e/ou úica mediçâo de serviços até que
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sejam satradás todas âs eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no
Temo de Recebimento Provisório.

14.3. O TeÍmo de Recebimenlo DeÍinitivo das obras c/ou scrviços contratados scní lavrado
em até 03 (três) dias após a lavratuia do Tcrmo dc Rccebimcnto Provisório, por scn.idor ou
comissão designada p€lâ âuloridade competente, desde que tenham sido devidamente
atendidas lodas as exigências da fiscalizâção quânlo as pendências obseÍvadas e somenle
após solucionadas iodas as rcclâmaçõcs porvcntura feilas quanto à falta dc pagamcnlo a
opeÉíos ou fõmeccdoÍcs dc materiais c prcstadorcs dc scrviços cmprcgados na execuçào
do contÍato.

14.3.1. O recebimeDto definitivo do objelo licitado nào exime a Contratada, em
qualquer época, das gaÍantias concedidas e dâs Íesponsabilidades assumidas em
contraio c por força das disposiçôcs legais cm vigor (Lci n' 10.406, de 2002).

I5. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA _ RESC§ÃO

l5.l- O presente Tcrmo de Contrato poderá scr rcscindido nas hiÉteses prcvistâs no
aÍ. 78 da Lci n" 8.66ó, dc lEi3, com as conscquôncias indicadas no aí. 80 da mesma Lci,
sem prejuizo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
15,2. Os casos de rescisâo contÍaluâl serão formalmente molivados, assegurando-se à
CONTRATADA o dircito à prévia e amplâ dcfesa.
15.3. A CONTRATADA rccoúecc os dirciros da CONTRATANTE cm caso dc
rescisão administmtiva píevista no aí. 77 da Lei n" 8.666, de 1993.
15.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deveá indicar:

15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou peÍcialmente
cumpridos em rclação ao cronogrâma ffsico-financeiro, atualizado;
15-4.2. Relação dos pagamentosjá eferuados e ainda devidos;
l5-4.3. lndenizaçôes e multas.

cLÁusuLA DÉctMA sExTA - pUBLrcAçÂo

ló.1. Incumbiú à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por
exlràto, no Diáno Oficial, no pmzo previslo na Lei n" E.666, de 1993.

c|-ÁusuLA DÉcrMA sÉTrMÁ - FoRo

17.1. O Foro pâra solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Iermo de
Contrato seú o da ComaÍca responsável por São Bemardo/MA

Pam fumcza c validade do pâctuado. o presente Terrno dc Contmto foi lslTado cm três (três)
viâs de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
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