
n-"
(ll

ffi
ESTÁDO DO MÁRANHÃO

CAMARA MUNICIPAL DE SÁO BERNARDO
( NPJ:07á29 521'0Nl47

RM ( onego Nestot h2l5-(eittu, CLP: ó5 5504N
Sõo Benado^4A

CONTRATO N' OI 9/2020/CÂMARA
PROCESSO ADMINISTRATTVO N". OI 5/2020

2.2. A vigência do presente contrato
validade até 3l/12/2020.

'TERMO DE CONTRÁTO QUf, ENTRE.SI
CEI,EBRÀ}I A CAMAR,T MT]NICIPAL DE SAO
BERNARDO E A
CONSTRTIÇÔES

i]MPRESA MAXIMO
PROJETOS E

iniciar-se-á a corllâr de sua assinatura, com
\

À

INCOR}ORAÇÃO EIRELI _ EPP.

A CÂMARA MIINICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoas Juridicas sob o n" 07.629.520/0001-07, sediada na Rua Conego Nestor n.215-
Centro, CEP: 65.550-000, São BemardoÀ4A. doravante designada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Presidente o Sr. BI,RNARDO JOSÉ TRIBUZI DE
CARVALHO, brlsileiro, casado, inscrito no CPF n CPF n" 961.230.523-49, portador do
RG. n' 418326959 SSP,4VÍÂ, .esidente e domiciliado na nesta Cidade e a empresa
MÁxIMo CoNsTRUÇÕEs PRoJf,Tos E INcoRPoRAÇÃo EIRELI - EPP,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica CNP.I do Ministério da Fazenda sob o
n' 22.79l.O7OlOO0l,-48, estabelecida na Rua Feri Jose, n" 02, Sala n" 04, BaiÍo Centro.
CEP n' 65.712-000, Municipio de Lago dos Rodrigues,MA, neste ato denominada
CONTRÁTADA, represenlada por Sua Sócia PÍoprietiíria, Sm. .TOELMA CARVALHO
MARTINS, brasileira, inscrita no Cadastro de Pessoa Fisica - CpF, sob o n.778.855.033-
72, ponadora do R.G. n" 000003395491-3, Rf,SOLI,EM celebrar o presente Contrato
decorrente da modalidade Dispensa de Licitação e do processo Administrativo n..
015/202Q com fundamento no Art. 24, I, c/c An. lo, inciso I, alinea,.a,,, da Lei Federal no
14.065/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições:

I. CLÁT]SULA PRIMEIR,{ _ DO OBJETO

l.l. Constitui objeto do pÍesente contrato a realização dos serviços de pintura
extema, impermeabilização e Íeforma do estacionamento da Câmara Municipal de
Sâo Bernardo - MA, conforme as especiÍicaçôes constaúes da planilha orçamentiria,
memorial descritivo e especificações técnicas preliminares, elaborados pelo serviço
de engenharia civil da CâÍnara Municipal de São Bemardo, e proposta de preços da
Cont atada, que int€gnm o presente processo de contratação, independente de
transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA _ EXECUÇÂO E !'IGÊNCIA

2.1. A execução se darií em 20 (vinte) dias, a contar da assinatura do pÍesente
instrumento, servindo o mesmo como ordem de serviço;
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3. cLÁusuLA TERCETRÀ - pREço

3.1. O valor global do pÍesente Termo de Contrato é de R$ 53.975,05 (cinquenta e
três mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinco centâvos).
3.2. [:]stima-se quc o cronograma de desembolso será o valor globâl será em etapâ
única, após a execução e medição do obieto. nos teanos dâ alínea.,b',. inciso XIV do
art. ,10. da Lei Fedcml no It.666/91
3.3.No valor acima estão incluídas lodâs as despesâs ordinárias diretas e indiretas
decorrentcs da execução contratual. inclusive tributos c/ou impostos. cncargos sociâis,
trabâlhistas, previdenciár'ios, ilscais e comerciais incidenles. taxa de administração.
Íiete, seguro e outros necessários ao currprimento integral do objelo dâ contrataçào.

r. clÁusur-l quaRTA - DorAÇÀo oRÇAMENTÁRrA

4.l.As despesas decoüentes dcsta contratação estão programadas em dôtâção
orçamentária própria. prcvistâ no ôrçamcnto da Câmara Municipal, para o exercício de
2020, na classiflcação: Funcional - 11 031 AA2A 2Al7 0000,.Naturezu - 3.3.9A.39.99.

5. CLÁUSULA QUINTA PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito pela Câmara Municipal dc São Bernardo/MA. cm moedâ
corrente nacional, rnediantc Transferência Bancária Eletrônica. direto na Conta da
Contratada c ooorrerá até no rráxirro de 30 (Íintê) dias após a realização total dos
serviços conlratados, mediante a âpresentação da compctenle Nota f_iscal ou Fatura;

5.1.1. A CONI'RA IADA deverá pÍolocolar na sede deste Câmara a solicitação de
pagamento. assinada e carimbada pelo representante Iegal da empresa em papcl
timbrâdo, contendo o n'do processo licitalório, as inlormações pâra crédito em conta
corrente como: nôme e núrmero do Banco. nome e númcro da Agênciâ e núrmero da
conta, anexando a Nota Fiscal dcvidamenle atesta, cmitida sem rasura, em letra bem
legivel, juntamente com cópia do contralo, cópia da nota de empenho como tâmbém
as demais certidõcs atualizadas: Cerillcado de Regularidade dc Situação do Fundo
dc Carantia do Tempo dc Scrviço FGTS, Cc(idâo de Débiros Trabalhisras
CNDT, Ccrtidão Negâtiva de Dóbito junto à l)revidêrrcia Social - CND, Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Ilelativos a Tributos federais e à Dívidâ Ativa da
União, expedida por órgãos da Secretaria da Rcceittr Federal do Brasil e da
Procuradoria Ccral da llzenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas
por órgãos das Secrctarias de l'azenda do Estado c do Município.

5.2, Co o condiçiio pdra AÍlministração eletudr o pdgamení\ a contratada deverá
manter ds nesmas condições no Art. 55, XIII, la Lei n'3-666/93;
5.3. O recebimento não exclui a responsabilidadc dâ Contmtâda pelo perleito
desempenho do material lbrnecido. cabendo-1he sanar quaisquer irregularidades
dctectadas quando da Lrtilização do relêrido material;
5.4. A nota Íiscâl/fàtura deverá sel enritida pela própria Contratada. obrigatoriamente
com o núrnero de inscrição no C\P.I, constante da Nota de Empcnho c do Conlrâlo, não

Página 2 de 12

(



:ü tç'
otç
V/'EStADo Do ittaR,liíHÃo

cÁMARA Mr)NtctpÁt_ Dt.: s,ío BtRi\iÁRDo
l\l/: l' ó)t ))r rat)t-A1

ll r! í'ttr! la.\. tnt n2 I \ 1,, r!. t t: t, 6 
j j jt t)t)t)

atiN lJ. n rl) \l I

se admitindo notas
matriz,

liscais/fàturas emitidas conr oulro CNPJ. mesmo de illiais ou da

6. CLÁUSULA SÉ1'IMÂ _ OBRIGÁÇOES DÀ CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento dc todâs as obrigações âssumidas pelâ Contratada, de
acordo com as cllursulas conlratuais c os termos de sua proposta;
6-2. Exercer o acolnpânhânento e a llsctli/ação dos serviços, por servidor ou
comissão especialmcnte designada. anolândo em rcgistro próprio âs Íàlhas delectadas.
indicando dia, mês e ano. bem como o nome dos empregâdos eventualmente
envolvidos. encaminhândo os aponrâmentos à autoridade competenle para as
providências cabívsis:
6.3. Notificar a Contrâtadâ por escrito da
ou irregularidades constatadas no curso da
sua correçâo, ccrtilicândo-se dc que ts
adequadas;
6.4. Pagar' à Conlrâtada o lalor
cronograma Íisico-!inanceiro;
6.5. Efetuar as retenções tribulárias
ContÍatâda:

ocorrência de eventuais imperfeições, falhas
cxccuçào dos serviços, flxando prazo pâra a
\,'hr\i,(\ por cla propo.ta, qeiam a\ mai)

resultanlc da prestaçâo contratual, conlorme

devidas sobre o valor da fatura de serviços da

6.6. Fomecer por escrito as inÍ-ormaçôes necessárias para o desenvolvimento dos
serviços obieto do contrato;
6.7. Realizar avaliaçôcs periódicas da qualidadc dos serviços, após seu rccebimenro;
6.8. CienriÍicar o ór8ão de represcnlação judicial da procura<loria Ceral da Câmara de
São Bernardo parâ adoção das meclidas oabiveis quando do desoumprimento dâs
obrigaçôes pela Conrraladai
6.9. Arquivamento. entre outros documenlos, de projetos, .,as built',, especificações
técnicas, orçâmentos. termos de recebimento, conlratos e aditamentos. relatórios de
inspeçôes técnicas após o recebimenlo do serviço e notificâções expedidasi
6.)0. Exigir da Contratada que providencic a seguinte documentaçâo como condiçâo
indispensável para o recebimento definirivo de objeto. quando for o caso:

6.10.1. "as built", elaborado pelo rcsponsável por sua execução;
6.I0.2. comprovaçào dâs ligações dclln itivas de energia, água, releÍone e gas;
6.10.3. a reparação dos vicios veriljcâdos dcntro do prazo de garantia do
serviço. tendo em vista o direito asscgurâdo À Contratante no aÍl. 69 da Lei no
8.666193 e no art. I 2 da Le; no 8.078/90 (Cód igo de Defesa do Consumidor).

,. CLÁUSULA oITAVA - DAs oBRIcAÇÔEs I)A CoNTRATADA

7.1 . Executar cada uma das fases do emprcerrdimento. com a alocaçâo dos cmpregâdos
necessários âo perÍ'cilo cumprimento das cláusulas contraluais, fornecendo e utilizando
os materiais, equipamentos, ferramentas c utensílios de qualidade e quantidade
compatíveis com as especificações contidas nos pro_jetos e demâis documentos
técnicos ancxos âo instrumento convocatório â que se vincula este contrato, bem como
na sua propostâ;
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7.2, Reparar. corrigir, remover ou subslituir. às suas expensas, no total ou em pane, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato. os serviços eleruados.. qre r. r.iiÍlca.e.
vicios, defeitos ou incorreçôcs resultantcs da execução ou dos materiais empregados:
7.J. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contrâtante:
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7.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dâ execuçâo do objeto, de
acordo com os aíigos 14 e 17 a 2'1, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no
8.078, de 1990). ficando a ContÍatanre autorizada a descontar da garantia prestada,
caso exiSidÂ no cdilâ1. ou dos pagamentos devidos à Contratada. o valor
correspon<.lenle aos danos soÍridos:
7.5. Utilizar cmpregados habilitados e com conhecimentos básicos clos scrviços a
serem executados. em conlormidâde oom as normas e determinaçôes em vigorl
7.6. Aprcscnlar os empregados devidamentc identificados por meio de craçhá, além de
provê-los oom os Equipamentos de Proteçâo lndividual - Epl;
7.7. Apresentar à Conlratanle, quando for o caso. a relação nominal dos empregados
quc adenlrarâo no órgâo para a execução das atividades contratadas;
7.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais. previdenciárias.
iribulárias e as dcmais previslas na legislação especíÍica, cuia inadimplência nào
transfere responsabilidâde à Contralante;
7.9. Atender às solicitaçôes da Contratante quanto à substiruiçào dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar
constâlâdo descumprimenlo dâs obrigâções relâtivas à execuçâo do serviço, conlorme
descrito ncstc inslrumento contralual:
7.10. lnstruir scus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas lntemas da
Conlralante:
T.ll.lnslruir seus ernpregados a Ícspeilo das aIi\idades a sercm dcsempenhadas.
aleíando-os a nâo exccutarcm atividades nâo abrangidas pelo conlrato. devendo a
Contratadâ relâlar à Contratantc lodâ e qualquer oconência ncslc sentido, a fim de
ev;târ desvio dc funçào;
7.12. Relatâr â Contratante toda e qualquer irregularidade veriticada no decorrer da
e\ecução do empreendimento. inclusive a alleraçâo de supervisores da obra;
7.13. Não perrritir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos.
exceto nlt condiçâo de aprcndiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir u
utilização do trâbalho do mcnor de dezoito anos em tmbalho noturno, perigoso ou
insalubre;
7.14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigaçôes assumidas, todas as condições de habilitação e quâlificação exigidas para a
contratação;
7.15. Cuardar sigilo sobre todas as informâções obtidas em decorrência do
çumprimenlo do oonlraloi
7.16. Mantcr preposlo accito pcla Contratante nos horários e locais de prestação de
serviço para representá-lâ na exccução do conÍrato com capacidade parâ tomar
decisôes compâtívcis com os comprornissos assumidos:
7.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal. estadual ou
municipal. as normas de segurança da Contratante;
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7.18. Instruir
( ontratanlcl

os seus empregados. quanlo à prcvcnÇào de incêndios nâs áreas da

7.19. Prestar os serviços dentro dos parâmetros c rotinas eslabelecidos. Íbrnecendo
bdos os maleriâis. equiparnentos e Lrtensílios em quantidade. quâlidade e tecnologia
adequadas. com a observância às recornendaçôes âceitas pell boa técnica, normas e
legislação;
7.20. Comunicar ao Fjscal do contrato. no prazo dc 2,1(vintc c quatro) horas. qualqucr
ocorrência anormal ou acidente que sc r erifique no locâl dos serviços.
7.21. Preslâr todo esclarecimento ou informaçào solicitâda pela ContÍâtânte ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso! a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos à execução do empreendimcnto.
7.32. PaftlisaÍ- por determinação da (i)ntratante. qualquer atividade que não esrcja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou quc ponha cm risco a segurança de
pessoas ou bens de terceiÍos.
7.23. Adolar as providências e procauçôes ncccssárias, inclusive consulta nos
rcspectivos órgãos. se necessário for. a ljm de quc não venham a ser daniljcadas as
rcde\ hidro\sanitaria\. Élstti\a. c J( (. rnunicaiiL,.
7-24. Promover a guarda, manulenção e Vigilância dc materiais. feramentâs, e tudo o
que for ncccssário à execução dos serviços, durantc a vigência do contrâto.
7.25. Providenciar junto âo CRLA e/ou âo CAtl-BR as Anotações e Registros de
Responsabilidade Técnica relerenlcs âo objclo do contrato e especialidades
perlinentes. nos lerrnos das normas peíinentes (l.eis ns. 6.496/77 c ll2.378/2OlOr:
7.26. Obter iunto ao Município, conlorme o caso, as licençâs necessárias e demais
docurrcntos c autorizaçôes exigíveis. na IoÍma da lcgislação aplicáveli
1.27. Ceder os direilos patrimoniais relativos ao projcto ou serviço técnico
cspecializado. para que a Adminisúaçào possa ulilizá-lo de acordo com o previsto
neste Projelo Básico c scus anexos. conÍbrme artigo I I I da Lei n" 8.666, de I9931
7.28. Assegurar à CON'l RA I ANTEI

7-28.1.O direito de propricdâde inreleclual dos produtos desenvolvidos,
inclusivc sobÍc as eventuais âdequaçõcs c atualizaçôes que vierem a ser
reâlizadas. loSo âpós o reccbimento de câda parcela. de fbrma permanenle,
pcflnitindo à Conlrâldntc distribuir. altrrar e utilizar os mesmos sem
limitaÇõcst
7.28.2. Os direitos autorais da solução. do projeto, dL' suas cspeoificações
técnicas. da documcntâçào produzida e congêneres. e de todos os demais
produtos gerados na cxecuçào <lo contrato. inclusive aqueles produzidos por
lercciros subcontrirtados. tlcando proibirla a sua utilizaçào sem que exista
autorizâção exprcssa da Conlralanle. sob pena de multâ. sem preiuízo das
sânçôes ci!is e penâis câbi!eis.

7.29. Promo!er a orgânização lécnicl e administrativa das atividades, de modo a
conduzi-las cllcâz e eÍjcientemen!e. dc acordo com os documentos e especificações
que integrâm ou lundarncntam o Proiolo Básico e este Contrato, no prazo dclcrminado.
7.30. Conduzir os lrabalhos com estrita obscrvância às normas da legislaçào
pertinente. cumprindo as deleminaçõcs dos Podercs Públicos, mantendo semprc
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limpo o local dos serviços e

disciplina.
nas melhores condiçôes de segurança, higiene e

7.31. Submeter previamente. por escrito. à Contratânte, para ânálise e âprovaçào!
quaisquer mudanças nos métodos executivos que Íirjam às especificâçôes do memorial
descritivo.
7.32. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diâriamente, pelo Engenheiro preposto
responsável, as informaçôes sobre o andamento do empreendimento, taia como,
número dc luncionários. de oquipamcntos. §ondiçôes de trabalho, condições
metçorológicas. scrviço§ exccutados. regislro de ocorrênciâs e oulros fatos
relacionados. bem como os comunicados à fiscalizaçâo e situação dâs atividades em
relaçâo ao cronograma previsto.
7.33. Refazer. às suas expensas. os trabalhos exccutados em desacordo conr o
estabelccido no instÍumento contratual. no Proieto Básico c seus ancxos. bem como
substituir aqueles rcalizados com materiais delàituosos ou com !ício de construçào,
pelo prazo de 05 (cinco) anos. contado da data de emissão do Tcrmo de Recebiminto
Definitivo.
7.J4. Observar as diretrizes. critérios e procedimentos para â gestão dos resíduos da
construçâo civil eslabelecidos na Resoluçâo no 307, de 05/07/2002, com âs alrerações
da Resoluçào n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambienre - CONAMA.
conforme artigo 4". §§ 2" e 3o. da Instruçâo Normativa SL-fl/MpOC n" I, de
l9l01/2010, nos seguintes termos:

7.34.1. O gerenciamento dos residuos originários da contratação deverá
obedecer às direlrizes lócnicas c procedimentos do programa Municipal de
Cerenciamento de Resíduos da Conslruçào Civil, ou do Irrojeto de
Cerenciamenlo de Rcsíduos da Construçâo Civil apresentado ao órgâo
compctente. conlorme o caso:
7.34.2. Nos termos dos artigos 3" c I0. da Rcsolução CONAMA n. 307, de
05107/2002. a CONTRA'IAl)A devcrá providenciar a destinaçào
ambientalmentc adequada dos resíduos da construção civil originários da
contratação, obedecendo. no que couher. aos seguintes procedimentos:

7.34.2.1 . resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como
agrcgados): devcrão scr reulilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos clâsse A de reservaçào
de marcnal para usoi iuturo5.
7.34.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outrâs destinações): deveràu
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armâzenamento
temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizaçâo ou
reciclagem lutura;
7.34.2.1. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas
tccnologias ou aplicações econolnicamente viáveis que permitam a suâ
reciclagem/recupcração)i deverâo ser ârmÂzenâdos. transportados e

dcslinados em conÍbrmidade com âs normâs técnicas espeoificas;
7.34.2.4. resíduos Classe I) (perigosos, contâminâdos ou pre)udiciais á
sâúde): deveúo ser armazcnados. transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas específicas.
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7.14.3. Em nenhuma hipótesc a Contratada poderá dispor os resíduos
originários da contratação em aterros de rcsíduos sólidos urbanos, áreas de

"bota Íbra", encostas. corpos d'águâ, lotes vagos e áreas protegidas por Lei,
bem como em áreas não licenciadas:

7.3 5. Observar as seguintes diretrizes d(j caráleÍ ambiental:
7.35. l. Qualquer instalação, equipamento ou processo! situado em local fixo,
que libcre ou emita matéria pâra a atmoslcra. por emissão ponlual ou fugitiva.
utilizâdo na execuçâo contralual. deverá rcspeitar os limites máximos de
emissâo de poluenles admitidos na Resolução CONAMA n' 382, de

26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente c o tipo de fonte;
7.J5.2.Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruidos nào
poderá ultrapâssâr os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-l 0. I 5 I -
Avaliaçào do Ruído em Areas llabitadas visândo o conforto da comunidade, da

Associaçào Brasileira de Normâs Técnicâs - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Níveis dc Ruído parâ conforto acúslico, da Associaçào
Brasileira de Normas Técnicit\ - ABN l, nos termos da Rcsolução CONAMA
n' 01. de 08/01/90. e legislação correlatâ;
7.35.3. Nos termos do aÍigo,+'. § 3'. da lnstrução Normativa SLTUMPOG n"
l, de l9101/2010. deverão ser utilizados. na execução contratual, âgregados

reciclados, sempre que existir a ottrta de lais materiais, capacidade de

suprimento e custo intlrior ern rclação aos aSregados naturais, inscrindo-se na
planilha de t'ormação de preços os custos correspondentcs:

7.36. Responder por qualquer acidcnte de Írâbalho na exccução dos serviços, por uso
indevido dc pâtentes registradas em nomc de terceiros, por danos resultantcs de caso
lortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, daniticação, defeitos ou
incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de

terceiros. ainda que ocorridos em via públicajunto à obra.
7.J7. Realizar. conforme o caso. por mcio de laborâtórios previamente aprovados pela
Íiscalizaçâo e sob suas custas, os tcstes. ensaios. exames c provas necessáíias ao

controle de qualidade dos materiais. serviços e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conlorme procedimenlo previsto no Projelo Básico e demais documentos
anexos:
7.38. Providcnciâr. conf'onre o caso. as ligações delinitivas das ulilidades previstas no
projeto (água. esgoto, gás, energia eletrica. tclelbn0. etc.). bem como atuâr junto aos

órgãos federâis, estaduais e municipais c concessionárias de serviços públicos para a
obtenção de Iicenças e regularização dos scrviços e alividades concluídas (ex.: Habite-
se, Licença Âmbiental de Operaçâo. etc.)r

7.J9. Quando nào lor possivel a verillcação dâ regularidade no Sistema de Cadastro de

Fornecedores SICAF, â cmpresà contratada cujos empÍegados vinculados ao serviço
scjam regidos pela Cl,T deverá enlrcgar ao selor responsável pela fiscalizaçâo do
contrâto os seguinles documenlos: l) prova de regularidade rclativa à Seguridade
Social; 2) certidão conjunta relativa aos tribulos federais e à Dívida Ativa dâ Uniãot 3)
certidôes quc comprovem a regulâridade perante as Fazendas EstaduâI, Distrital e

Municipal do domicílio ou scde do contratado. conlome cxigido no instrumento
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convocatório; 4) Ceftidão de Regularidade do FG IS CRF; e 5) Certidão Negâtiva de

Débitos Trabalhistas - CNDT:
7.40. Serão de exclusiva responsabilidade dâ contratadâ eventüais erros/equivocos no

dimensionamento da proposta.
7.41. Em se tratando de âtividades que envolvam scrviços de naturcza intelectual, após

a âssinâtura do contrato. a conlratada deverá part;cipar de reunião inicial, devidamente

registrada em Atâ. para dar início à cxecução do serviço. com o esclarecimento das

obrigações contíatuais. em quc estc'jam presenles os lécnicos responsáveis pcla

elaboraçâo do Projeto Básico. o geslor do contralo. o llscal !écnico do contrato. o

Ílscal adminislrativo do contrato. os técnicos da área requisitante, o preposto da

empresa e os ger€ntes das áreas quc execularão os serviços contratados'

7.4).DevcmantcrascondiçõcsdeIlâbilitação,emespccialoaí 55daLei 8.666/93.

8. CLÀUSULA NONA _ DA SI BCONTI{ATAÇÀO

9.1 E peÍmitida a subcontratação parcial do obieto. até o limite de 30 %o (trinta por

cento) do valor total do contrato -ncumbe
9,2 A subcontratação depende de autorizaçào prévia da Contratante, a quem n

avaliar se a subcóntrataàa cumpre os requisilos de qualificaçào técnica necessários

para a execução do objeto, bem como verifilar os demais íequisitos de habilitação

eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista'

s.l ern quulqu". ttipOrese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da

Contrataàa iela pirÍeita execução conlrâtual. cabendo-lhe realizrar a supervisào e

coordenação das atividades da subcontrâlâda. bem como rcsponder perante a

ôontruu.it" p.to tigo.oso cumprirneno das obrigâções contra(uais corespondentes ao

objeto da subcontratação.

IO. CLÁUSULA DÉCIMA _ DÂS SANÇÔES ADMINISTRATIVAS

l0.l.Comete ;nÍração adminiskativâ nos termos da Lei n' 8666' de 1993 a

Conoutàau qr" inexecutar total ou parciâlmente qualquer das obriEaçõcs assumidâs

., á."or.aniiu,lu.ontrataçào: ensejar o retardamento da cxecução do objeto: tiaudar

nâ execução do contrâtoi compoftar se de modo inidôneol cometer fraude fiscal; ou

não mantiver a ProPosta;
10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações acimâ discriminadas ficará

sujeiu, sem prejuizo àa responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.2.i . ãdvertência por tàltas leves, assim entendidâs aquelas que nào

acarretcm prejuizos 'ignlfiLatit05 para a Conlraunte: 
.

I0.2.2. multa moratórla de arc 0.19o (zero lrÍtsula trés por cento) por dia de

âlraso injustiÍlcado sobre o valor da paroela inadimplida' aÍc o limite de 30

(trinta) dias;
10.2.2.1. em sc tÍatando de inobservância do prazo Íixado para

apresentação da garantia (seja para reforço oti. por ocasião de

plrrogaçâo), uptico',+e-á muh'rde 0'07% (sete centesimos por cento) do

iuto, io .ont.a«, pu, dia de atraso observado o máximo de 27o (dois por

Pá8inâ 8 de 12
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cento), de modo que o atraso superior â 25 (viote e cinco) dias autorizará
â Administração contratanlc a promover a rescisão do contrato;
10.2.2.2. as penalidades de muha decorrentes de fatos diversos seÍào
consideradas independentcs entre si.

10.2.3. multa compensalória de até I0 70 (dez por cento) sobre o valor total do
contralo, no caso de inexecuçâo totaldo objeto:

10.2,1.1. em caso de inexecução parcial. â multa compensatória, no
mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional
à obrigaçâo inadimplida;

10.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade
ou unidade administrariva pelâ qual a Adminisrraçâo pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de âté dois anos;
10.2.5. declaraçâo dc inidoncidade para licitar ou contratar com a

^dministrâção 
Públicâ, enquânto perdurarem os motivos determinantes da

punição ou até que seja promovida a reâbilitaçào perante a própria âutoridade
quc aplicou a penalidade. que ser.á conccdida sempre quc a Conlratada ressarcir
a Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade
de suspensào do subrrrm dnleriul.

10.3. A aplicaçâo de multa nâo impede que a Administração rescjnda unilateÍâlmenre
o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.
10.4. A recusâ injuslificâda da Adjudicatár;a em assinâr o Contrato, após devidâmente
convocada. dentro do pÍazo estabelecido pela Administraçâo, equivàle à inexecuçâo
total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.
i0.5. A aplicação de quâlquer penalidade não exclui a aplicaçâo da multa.
10.6. Também fica sujeita às penalidâdes do arr. 87, III e IV da Lei n. g.666, de I993,
a Contratada quel

10.6.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude Íiscal no recolhimento de quaisquer tributos:
10.6.2. tenha praticado âtos ilícitos visando a fruslrar os objetivos da
contratação:
10.6.3. demonstre nào possuir idoneidade para cont.atar com a Administracào
em virtude de atos ilicitos praticados.

I0.7, A âplicaÇào Je qualquer Jas penalidades previstas realizar_se-á em processo
admrntstrati\,o que assegurarâ u contraditório e â âmpla defesa observâ;do_se o
procedimento previsto na Lei n" 8.666. de 1993. e subsjdiariamente na Lei no 9.7g4, de
I999.
10.8. A,autoridade competente. na aplicação das sançôes. levará em consideração a
gravidade da conduta do infraior. o caráter educativo dâ pena. bem como o iano
câusado à Adminisrração. observâdo o princípio da proporciona I idade.
10.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
vâlores a serem pagos, ou recolhidos em Íàvor da Uniâo, ou deduzidos da garantia, ou
aindâ, quando for o caso. serâo inscritos na Dívida Ativâ da Uniâo 

-e 
cobrados

judicialmente.

ffi
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10.9.1. Caso a Confâtante dclermine, a muha deverá ser recolhida no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, â contar da datâ do recebimento dâ comunicaçâo
enviada pela autoridâde compctente.

10.10. As penalidades serâo obrigatoriamente regislradas no SICAF.
l0.ll. As sanções aqui previstas são independentes entre s;. podendo ser aplicadas
isoladas ou. no caso das multas, cumulativamentc. sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.

1I. CLÁUSULA DÉCÍMA PRIMEIRA _ Do REGIME DE ExECUÇÁo E DÀs
ALTERAÇÓES

ll.l. Elentuâis aheraçõcs conlratuais reger-se-âo pela disciplina do aí. 65 dâ Lei no

8.666. de 1993.

11.2. O contrato terá realizalo lor axecuÇão incliretd. soh o regime de etúpreítada
por preço unilório.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ REAJUSTE E ALTERAÇÕES

12.1. O preço contratado é lixo e irreajustável.
12.2. llventuais alterâções contrâluais reger-se-ão pcla disciplina do art. 65 da

Lei n" 8.666. de 1993.

12.3. A CONTRAI'ADA e obrigada a aceitar. nas mesmas condições
contraÍuais. os acréscimos ou supressõcs que se fizerem necessários, até o limite
de 257o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
12.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderâo exccder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inic;âl
atualizado do contralo.

IJ. CLÁUSULA DÉCtMA TERC[.IRA _ DAS VEDAÇÕF.S

I 3.1. D vedado à CONTRATADA:
l3.l.l. Caucionar ou utilizar este Tcrmo de Contrato para qualquer operaçào
financeiral
13.1.2. Intcrromper a (rxccução dos serviços/atividades sob alsgação de

inadimplemento por panc da CONTRATANTE, sâlvo nos casos previstos em

lei.

I4. CLÁUSULÀ DÉCIMA QUÂRTA I)O RtrCEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras c,rou seÍviços collratados lorem concluidos, Çaberá à

Contratada apresenlar comunioação escrita inÍbrmando o fato à Ílscalização da

Contratante, a qual competirá. no píazo de ate 02 (dois) dias, a verificação dos

serviços executados. para Ílns de reccbimento provisório.

PágiÍra 10 de 12
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provisório também ficará sLúeito, quando cabível, à
testcs de campo e à cntrega dos Manuais e Inst.uÇões

14.2. A Contratante realizarii inspeção minuciosa de todos os serviços e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes. acompánhados dos
profissionâis encarregados pelâ obrâ. com a ilnalidadc de veriÍlcar a aclequação dos
serviços e constatar e relacionar os arrcmates, retoques e revisões fiaais que se tjzerem
necessários.

14.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Temo de Recebimento provisório- em
02 (duas) vias de igual tcor e Íbrma, ambas assinadas pela íjscalização,
relatando as eventua;s pendênciâs verificâdas_
14.2.2. A Contratâdâ ficâ obrigada a reparar, corrigir. remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas. no Iodo ou enr parle, o objoto em quc sc
verificarem vicios. delêitos ou incorrcções resultantes da cxecução ou mareriais
cmpregados, cabendo à fiscalização não atestâr a última e/ou única medição de
serviços até qlre sqjam slnadas todas as evenluais pcndências quc possam I ir a
ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

14.3. O lermo de Recebimento Definitivo das obras c/ou sen,iços contratados será
lavrado em âtó 03 (três) dias após a lavratura do TeÍmo de Recebimento provisorio.
por seívidor ou comissão designada pele autoridade competentc, desde que tenham
sido devidâmente atendidas todas as cxigências da fiscalização quanto às pendências
observadas e somente após solucionadas todas as rcclamações porventura úâs quanto
à falta de pagamcnto a opcrários ou fornecedores de materiais e prestadores de
serviços empregados na execução do contrato.

14.3.1. O recebimento deflnitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em
qualquer época, das gaÍantias concedidas e das responsabilidades assumidas
em conrraro e por lorça das disposições legais em vigor (Lei !r. 10.406, de
2002).

15. CLÁUqULA DEC|M4 e( tNT4 - tiEsCtSÀO

15.1. C) presente Termo de (lontrato poderá ser rescindido nas hipóleses previslas
no âr1. 78 da Lei n" 8.666. de I993, com as consequências indicadas no ârt. 80 da
mesma Lei, sem prejuizo da aplicaçào das sanções prcvistas no'fermo de Referência,
anexo do Ddital.
15.2. Os câsos de rescisao oontraluâl serão tbrmalmente motivâdos. assegurando-
se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla del'esa.
15.3. A CONTRA] ADA reconhece os direitos da CONTRA I-ANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lci n" 8.666, de 199j.
I5.4. O rcrmo de rcscisâo, semprc que possivel, dcverá indicar:

15.1.1. Balanço dos eventos contratuâis já cumpridos ou parcialmente
oumpridos em relação ao cronograma tisico-financeiro, atualizadol
l,5.4.2. Relâção dos pâgamentosjá elàtuados e ainda devidos:
15.,1.3. Indenizações e multas.

1I

I,+.1 .1 . o
conclusão
exigívcis.

recebimenlo
de todos os

(
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t6. cLAUSULA DÉcrMl srx.ra EEircÃffi
t6.1. lncumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumenro, por
extrâto, no Diário Oficial, no prazo previsto na Lei n. 1i.666, de 1993.

17, CLÁTjST]LA DÉCIMA sÉl.IMA . FoRo

17.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execução dcsle Termo
de Contrato será o da Comarca rcsponsável por Sâo Bernardo/MA

l)ara firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três
(trôs) vias de igual teor, que, dcpois de lido c achado ent ordem, vai assinado pelos

,Ê-
(rl

EST,IDo Do MARANHÀo
CAMÁIIÁ MI)NI<IPÀL DE SÃO BERNARDO
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Sõ. ll"tmrdo \14

Sâo Bernârdo/MA. 02 de dezembro de 2020.

TES'|EMI]N HÀS:

Nome:
CPF:

x.^,' À^,n klQ trl,LcPF: 6ot1i6g.5\3 44
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^tt\,,\LHoResponsávil lcSaldâ CON IIiA I 

^NTE
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