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ESTAD0 D0 MARANIIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUNIAR
SECRETARIA DE PLANEJAMENT0 E ARTICULACAO GOVERNAMENTAL

TERM0 DE JUNTADA

PROCHSS0 ADMINISTRATIV0 N° 6890/2019

Nesta data, procedo a juntada do contrato n° 01/PP/45/2019PMPL, oriundo
do processo administrativo em epfgrafe.

rT'

Prefeitura Municipal de Pa?o do Lumiar
CNPJ n° 06.003.636/0001-3
Rodovia MA 201, Centro Administrativo Tambatl, n°15, Vila Nazar6, Cep 65.130-000, Pa¢o do Lumiar, Maranh5o, Brasil

Home Page: www.pacodolumiar.rna.gov.br (DDD)Telefones: (98) 98332-9393 /99231 -9028

MUNICIPIO DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIV0

CONTRAT0 N° 01ffp/45/2019ffMPL.
PROCESS0 ADMINISTRATIV0 N° 6890/2019

CONTRAT0
DE PRESTACAO
DE
SHRVIC0 QUE ENTRH SI CELEBRAM 0
MUNIcipI0 DE PACO DO LUMIAR- MA,
POR
MEIO
DA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR E A
EMPRESA
R.V.N.
COMERCIO LTDA.

a

SERVICOS

E

Por este instrumento particular, as partes abaixo identificadas, acordan e justam firmar o
presente Contrato, nos termos da Lei n° 10.520/2002, Lei n° 123/2006 e alterag6es
posteriores, Decreto Municipal n° 3356/2019, Decreto Municipal n° 3357/2019, e
subsidiarianente, no que couber, as disposig6es da Lei n° 8.666/93 e suas alterag6es

posteriores, assim como pelas clausulas expressas:
CONTRATANTE

Poder executivo

Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar/MA.

6rgao

Secretaria Municipal de Educa?ao-SEMED, neste ato
representado por seu secretario municipal.

CNPJ

19.931.246/0001 -05

venida 13, Quadra 142, Ntlmero 5, Conjunto Maiobao, CEP:

Endereeo

65130-000

Secretaria Municipal de Educa?ao -SEMED, responsavel pela

A

Unidade administrativa

ordena?ao de despesas, conforme Decreto Municipal n°
3.086/2017.

E-mail

Gabinete.semedpaco@gmail.com

Representante

Marcos Ant6nio Silva Ferreira

Cargo/Fun¢ao

Secretario Municipal

c.,. / 6rgaoemlssor/Funcao

CPF no

22.697.95-8

620.970.673-87

4
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MUNICIPI0 DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO

CONTRATADO
azao Social

CNPJ no

1.061.743/0001 -41

ua 03, quadra ~ 04, N° 13, Loteamento Araguaia, CEP

ndereco

65.130.000, Pago do Lumiar MA., FONE: 98863-7825

-mail

vendesercom@gmail.com

epresentante

aimundo Nonato Franga Costa

CargoITuncao

A

.V.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA

epresentante legal

C.I. / 6rgao emissor

843442097-9/SSP"A

CPF no

844.076.543168

Clausula primeira -Do objeto:
1.1. 0 presente contrato tern por objeto, por parte da contratada, de interesse da
contratante, contratar empresa especializada na prestapao de servigos de capina manual e
rogagem com maquinas, objetivando a limpeza compreendendo: eliminagao de mato,
capim e ervas daninhas em geral, bern como o recolhimento dos residuos gerados e
existentes nas mos patios e terrenos das unidades escolares e pr6dios em uso da rede
Municipal de Educagao de Pago do Lumiar MA.

Clfusula segunda -Da vinculacao deste instrumento e fundamento legal:

a

2.1. Este contrato tern como amparo legal a licitapao na modalidade Pregao Presencial N°
45/2019 e rege-se pelas disposig6es expressas na Lei n° 10.520/2002, Lei n° 123/2006 e

alterag6es posteriores, Decreto Municipal n° 3356/2019, Decreto Municipal n°
3357/2019, e subsidiariamente, no que couber, as disposig6es da Lei n° 8.666/93 e suas
alterag6es posteriores, e sujeitando- se aos preceitos de direito pdblico e aplicando-se,
supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposig6es de direito

privado. A proposta de pregos da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

Clfusula terceira -Do valor contratual:
3.1. Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagara a Contratada o valor global de R$
32.227,41 (trinta e dois mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e urn centavos).

4¥
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MUNICIPI0 DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
ITEM

ESPECIFICAgAO

UND.

QUANT.

PRECO
ESTIMADO
UNITARIO

PRECO
ESTIMAD
TOTAL

RS

RS

1

Servigo de capina manual corte e erradicagao de vegetagao
rasteira (mato, erva, etc)

M2

5.858,75

1,00

5.858,75

2

Servigo de rogada mecanizada corte de vegetagao, visando
deixar a area, com urn minimo

Ha

11,29

2.020,00

22.805,80

K8

23752.39

0,15

3.562,86

de vegetapao possfvel.

A

3

S ervigo
de
recolhimento
aglutinagao e remoeao dos
residuos para o destino final.

TOTAL

32.227,41

3 .2. Da garantia de execugao do contrato:

3.2.1. Nao sera exigida garantia da execugao do contrato, mas fica reservado a
CONTRATANTE, o direito de reter do valor devido a CONTRATADA, a importancia
monetdria referente ao pagamento de multas, indenizag6es e ressarcimentos relativos a

qualquer dano causado a administrapao.

a

3 .3 .1.1. Caso a importincia monetdria retida para pagamento de obrigagao nao cumprida
ou de multa aplicada, ap6s o devido processo legal, assegurado o contradit6rio e a ampla
defesa, nao seja suficiente para quitagao do debito, fica a contratada obrigada a pagar o
montante da diferenga do valor apurado, no maximo de 48hs (quarenta e oito horas), a
contar da data em que for notificada pela Prefeitura Municipal Papo do Lumiar.

Clausula quarta -Da classifica¢ao orcamentfria e financeira dos recursos:
4.1. As despesas decorrentes da presente licitagao correrao por conta dos recursos
especfficos consignados no orgamento da Prefeitura Municipal de Papo do Lumiar- MA,
classificada conforme abaixo especificado:

I -Classificagao Orgamentdrio: Secretaria Municipal de Educagao.

onte de recurso

11.00.00 -Recursos Ordindrios

nidade

02.02.08 -Secretaria Municipal de Educagao

uncao

12 -Educagao

Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar/MA
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Sub-funcao

rograma

MUNICIPI0 DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODHR EXECUTIVO
122 -Administragao Geral
0118 -Gestao e Expansao das Ag6es Educacionais

rojeto/atividade

.038 -Manutengao e Funcionamento da Secretaria de
ducagao

atureza da despesa 3.3.90.39.00 -Outros Servigos de Terceiro Pessoa Juridica

2 - Classificagao Organentdria: Manutengao e Desenvolvimento do Sistema.

a

onte de recurso

11.01.0000 -Recursos Ordindrios

nidade

02.02.10 -Manutengao e Desenvolvimento do Ensino-MDE

un¢ao

12 -Educagao

Sub-funcao

rograma

361 -Ensino Fundamental
0118 -Gestao e Expansao das Ag5es Educacionais

rojeto/atividade

.157 -Manutengao e Desenvolvimento do Ensino -MDE

atureza da despesa 3.3.90.39.00 -Outros servigos de Terceiros Pessoa Juridica

3 - Classificagao Organentdria: Fundo Municipal de Educagao - FME

®

onte de recurso

11.01 -Recursos Ordinarios.

nidade

02.02.32 -Fundo Municipal de Educagao -FME

uncao

12 -Educagao

Sub-funcao

365 -Ensino Infantil

rograma

0118 -Gestao e Expansao das Ag6es Educacionais

rojeto/atividade
atureza da despesa

.221 -Desenvolvimento e Manutengfro da Educagao Infantil
3.3.90.39.00 -Outros Servigos de Terceiros -Pessoa Juridica

Prefeitura Municipal de Paeo do Lumiar/MA
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MUNIcipI0 DE PAC0 DO LUMIAR (MA)
PODER HXECUTIVO
4 - Classificagao Orgamentdria: Fundo de Manutengao Des. Da Educagao Basica Val.
Prof. Da Educagao -Fundeb.

onte de recurso

11.19.16000 ~ Transfer6ncia do Fundeb 40%

nidade

02.02.09 -Fundo"an./Des. Da Ed. Basica V. Prof.Alducagao

uncao

12 -Educagao

Sub-funcao

rograma

a

361 -Ensino Fundamental
0118 -Gestao e Expansao das ag6es Educacionais

rojeto/atividade

.051 -Funcionamento do Ensino Fundamental 400/o

atureza da despesa 3.3.90.39.00 -Outros Servigos de Terceiros -Pessoa Juridica.

5 - Classificapao Organentalia e Funcionamento da Educagao Infantfl.

onte de recurso

11.19.16000 - Transferencia do Fundeb 40%

nidade

02.02.09 -Fundo/Man./Des. Da Ed. Basica V. Prof./Educagao

uncao

12 -Educagao

Sub-fun¢ao

rograma

0179 -0 Papo Certo Pelo Direito de Aprender

rojeto/atividade

a

365 -Ensino Infantil

.141 -Manutengao e fnc. Da Educagao Infantil Fundeb 40%

atureza da despesa 3.3.90.39.00 -Outros Servigos de Terceiros -Pessoa Juridica.

4.2. Em caso de prorrogapao contratual ou alteragao/ inclusao dos respectivos cr6ditos
orgamentarios e/ ou financeiros, as despesas decorrentes da presente licitagao correrao

por conta dos recursos especfficos consignados no orgamento vigente, devidanente
classificadas em termo de aditamento de contrato.

Clfusula quinta -Da vig6ncia:
5.1. 0 presente contrato iniciar-se na data de sua assinatura e tera vig6ncia ate 31 de
dezembro do corrente ano.

Clfusula sexta -Da forma, prazo, local de entrega do (s) servicos (s):
6.1. A forma de servigos sera parcelada, sendo a execugao de acordo com a necessidade
desta administrapao pdblica.
Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar/MA
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MUNIcipI0 DE PAC0 DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
6.2. 0 (s) servigo (s) deverao ser entregues no prazo maximo em 24 (vinte e quatro) horas
a contar do recebimento da ordem de servigos.
6.3. A entrega sera no municipio de Pago do Lumiar MA, mos locais indicados na ordem
de servicos, sem Onus a esta administrapao pdblica.

Clfusula s6tima -Do pagamento:
7.1. 0 pagamento sera efetuado referente ao (s) produto (s) recebido(s) pela contratante,
mediante o Termo de Recebimento Definitivo e apresentagao de Nota Fiscal/ Fatura, ap6s
a comprovagao de que a contratada esta em dia com as obrigag6es relativas a regularidade
fiscal e trabalhista, para tanto, a contratada devera, obrigatoriamente, apresentar no ato
do pagamento as referidas certid5es:

a

7.1.1. Certidao Conjunta Negativa, ou Certidao Conjunta Positiva com efeitos de
Negativa, de Tributos e Contribuig6es Federais e Dfvida Ativa da Uniao, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Minist6rio da Fazenda, comprovando a regularidade para
com a Fazenda Federal.
7.1.2. Certidao Negativa de D6bitos, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa,
expedida pelo Estado do domicilio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Estadual.

7.1.3. Certidao Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida
Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicilio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
7.1.4. Certidao Negativa de D6bitos, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa,
relativa a atividade econ6mica, expedida pelo Municipio do domicflio ou sede da empresa
licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

a

7.1.5. Certidao Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida
Ativa do Municipio, expedida pelo Municfpio do domicilio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
7.1.6. Certidao Negativa de D5bito, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade
Social -INSS, comprovando a regularidade perante a Seguridade Social.

7.1.7. Certificado de Regularidade de Situagao do FGTS -CRF, emitido pela Caixa
Econ6mica Federal -CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo.

7.1.8. Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de
Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiga
do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistencia de d6bitos
inadimplidos perante a Justiga do Trabalho.

Prefeitura Municipal de Papo do Lumiar/MA
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MUNIcipI0 DE PAC0 DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
7.2. 0 pagamento sera creditado diretamente na conta bancdria da contratada, abaixo
especificada, no prazo nao superior a 30 (trinta) dias, contados da emissao do termo de
recebimento definitivo e mediante a apresentagao das certid6es enumeradas no item 7.1
deste instrunento.
7.2.1. Banco n°: 01

7.2.2. Nome da instituigao: BANCO DO BRASIL
7.2.3. Agencia: 4863-1

7.2.4. Conta corrente: 30.411-5

a

7.3 . Nenhum pagamento sera efetuado a contratada caso esta esteja em situagao irregular
relativamente a regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certid6es enumeradas
no item 7.1 deste instrumento deverao estar validas para o dia do pagamento. Caso
contrdrio, se quaisquer das certid6es estiverem com prazo de validade expirado, o
pagamento nao sera efetivado enquanto a(s) mesma(s) nao for(em) regularizada(s).

7.4. i vedada expressamente a realizagao de cobranga de forma diversa da estipulada
neste Contrato, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto
de titulo, sob pena de aplicapao das sang6es previstas neste instrumento e indenizagao
pelos danos decorrentes.

7.5. A fatura nao aprovada pela Prefeitura Municipal de Papo do Lumiar- MA sera
devolvida a contratada para as necessarias correg6es, com as informag6es que motivaram
sua rejeigao, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentapao.
7.6. Para cada ordem de servigos, a contratada devera emitir nota fiscal/fatura
correspondente a mesma.

a

7.7. Nao havera distingao entre condig6es de pagamento para empresas brasileiras e
estrangeiras. As condig6es de pagamentos serao equivalentes.

7.8. A "Certidao Negativa de D6bito, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS", sera substituida "Certidao Conjunta Negativa, ou Certidao Conjunta
Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuig6es Federais e Divida Ativa da
Uniao", desde que esta tenha sido emitida a partir de 20 de novembro de 2014, conforme
Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Minist6rio da Fazenda).

Clfusula oitava -Dos encargos de mora por atraso de pagamento:
8.1. A contratante nao arcara com os encargos da mora por atraso de pagamento
decorrente de ausencia total ou parcial da documentagao habil ou pendente de
cumprimento de quaisquer clausulas constantes da clausula s6tima deste instrumento, por

parte da contratada.

4-

Clfusula nona -Da recomposi§ao do equilibrio econ6mico-financeiro do contrato:
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MUNIcfpI0 DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
9.1. Ocorrendo desequilfbrio econ6mico-financeiro do contrato, a Administrapao podera
restabelecer a relagao pactuada, nos termos do art. 65, inciso 11, alinea d, da Lei n°
8.666/93 e alterap6es posteriores, mediante comprovapao documental e requerimento
expresso da contratada.

Clausula d6cima -Dos acr6scimos e supress6es:
10.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os
acr5scimos ou supress6es sobre as quantidades, de ate 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

a

10.2. 0 pagamento sera efetuado referente ao(s) produto(s) recebido(s) pela contratante,
mediante o Termo de Recebimento Definitivo e apresentagao de Nota Fiscal/ Fatura, ap6s
a comprovagao de que a contratada esta em dia com as obrigag6es relativas a regularidade
fiscal e trabalhista, para tanto, a contratada devera, obrigatoriamente, apresentar no ato
do pagamento as referidas certid6es:
10.2.1. Certidao Conjunta Negativa, ou Certidao Conjunta Positiva com efeitos de
Negativa, de Tributos e Contribuig6es Federais e Divida Ativa da Uniao, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Minist6rio da Fazenda, comprovando a regularidade para
com a Fazenda Federal.
10.2.2. Certidao Negativa de Debitos, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa,
expedida pelo Estado do domicilio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Estadual.

10.2.3 . Certidao Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida
Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicilio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

a

10.2.4. Certidao Negativa de D6bitos, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa,
relativa a atividade econ6mica, expedida pelo Municlpio do domicilio ou sede da empresa
licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

10.2.5 . Certidao Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida
Ativa do Municipio, expedida pelo Municipio do domicilio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
10.2.6. Certidao Negativa de D6bito, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade
Social -INSS, comprovando a regularidade perante a Seguridade Social.

10.2.10. Certificado de Regularidade de Situagao do FGTS -CRF, emitido pela Caixa
Econ6mica Federal - CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo.
10.2.8. Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de
Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiga
Prefeitura Municipal de Papo do Lumiar/MA
CNPJ n° 06.003.636/0001-73
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MUNIcipI0 DE PAC0 D0 LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIV0
do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistencia de d6bitos
inadimplidos perante a Justiga do Trabalho.

10.3. 0 pagamento sera creditado diretamente na conta bancdria da contratada, abaixo
especificada, no prazo nao superior a 30 (trinta) dias, contados da emissao do termo de
recebimento definitivo e mediante a apresentapao das certid6es enumeradas no item 10.1
deste instrumento.
10.3.1. Banco n°: 01

10.3.2. Nome da instituigao: BANCO DO BRASIL
10.3.3. Ag6ncia: 4863-1

a

10.3.4. Conta corrente: 30.411-5

10.4. Nenhum paganento sera efetuado a contratada caso esta esteja em situagao irregular
relativamente a regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certid6es enumeradas
no item 10.1 deste instrumento deverao estar validas para o dia do pagamento. Caso
contrdrio, se quaisquer das certid6es estiverem com prazo de validade expirado, o
paganiento nao sera efetivado enquanto a(s) mesma(s) nao for(em) regularizada(s).
10.5. E vedada expressamente a realizapao de cobranga de forma diversa da estipulada
neste Contrato, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto
de titulo, sob pena de aplicapao das sang6es previstas neste instrumento e indenizapao
pelos danos decorrentes.

10.6. A fatura nao aprovada pela Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar-MA sera
devolvida a contratada para as necessarias correg5es, com as informag6es que motivaram
sua rejeigao, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentapao.

a

10.7. Para cada ordem de servigos, a contratada devera emitir nota fiscal/ fatura
correspondente a mesma.
10.8. Nao havera distingao entre condig6es de pagamento para empresas brasileiras e
estrangeiras. As condig5es de pagamentos serao equivalentes.

10.9. A "Certidao Negativa de D6bito, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade
Social -INSS", sera substituida pela "Certidao Conjunta Negativa, ou Certidao Conjunta
Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuig6es Federais e Divida Ativa da
Uniao", desde que esta tenha sido emitida a partir de 20 de novembro de 2014, conforme
Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Minist5rio da Fazenda).

Clausula d6cima primeira - Da atualizacao monetaria em decorr6ncia de atraso de
pagamento:
11.1. 0 nao pagamento da fatura, por culpa exclusiva da contratante, no prazo
estabelecido neste instrumento, ressalvado o contido no item 7.4 da clausula s5tima,
Prefeitura Municipal de Paeo do Lumiar/MA
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MUNIcipI0 DE PAC0 DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIV0
ensejara a atualizagao do respectivo valor pelo IGP- M - indice Geral de Pregos de
Mercado, da Fundapao Gettilio Vargas, utilizando-se a seguinte formula:
VA = VDI / INI X INF onde:

VA = Valor Atualizado VDI = Valor Inicial

INI = IGP-WFGV na data inicial INF = IGPMITGV na data final

Clausula d6cima segunda -Do reajustamento de precos:
12.1. Os pregos contratados manter-se-ao inalterados pelo periodo de vigencia do

presente contrato, admitida a revisao no caso de desequilfbrio da equagao econ6micofinanceira inicial deste instrumento.

®

12.1.1. Os pregos contratados que sofrerem revisao nao ultrapassarao aos pregos

praticados no mercado, mantendo-se a diferenca percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado a 6poca da assinatura
do contrato.
12.1.2. Serao considerados compativeis com os de mercado os pregos contratados que
forem iguais ou inferiores a media daqueles apurados pelo setor competente da Prefeitura
Municipal de Papo do Lumiar.

Clausula d6cima terceira -Da alteracao contratual:
13.1. 0 contrato podera ser alterado mos termos do artigo 65 da Lei n° 8.666/93 e

alterag6es posteriores, mediante as devidas justificativas. A referida alteragao, caso haja,
sera realizada atrav6s de termo de aditamento.

Clfusula d6cima quarta -Da fiscalizacao:

a

14.1. A contratante indicara uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de
fiscalizagao da execugao deste instrumento de contrato.

14.2. As decis6es e/ou providencias que ultrapassarem a competencia do fiscal do
contrato deverao ser encaminhadas ao Gabinete do Prefeito, em tempo habil, para adogao
das medidas cabiveis.

Clfusula d6cima quinta - Do
responsabilidades das partes:

reconhecimento

dos

direitos, obrigac6es

e

15.1. Constituem direitos da contratante, receber o objeto deste contrato nas condig6es
avengadas e da contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
15.2. Constituem obrigag6es e responsabilidade da contratante:
15.2.1. Fiscalizar e acompanhar a execugfro deste contrato;

`522Efet:.:.:,apfT|:i::::fi:::;a¥Tie::o:;p:;t;i:e.`v;.;d;ao;a:i:;v:I:ai;aarde:p:ca.gdT:::;4+
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15.2.3. Comunicar a contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execugao
do contrato.
15.3. Constituem obrigag5es da contratada:
15.3.1. Entregar o(s) servigo(s) a(s) sua(s) expensa(s), em dias uteis e no hordrio de

expediente;
15.3.2. A(s) prestagao(6es) de servigo(s) devera(ao) ser executada(s), rigorosanente nas
especificag6es, prazos e condig6es estabelecidas neste instrumento;
15.3.3. A(s) prestagao(6es) de servigo(s) devera(ao) ser executada(s), de acordo com a
Ordem de execugao, durante o prazo de vigencia deste contrato;

a

15.3.4. Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessdrios para o
adimplemento das obrigag6es decorrentes deste contrato;

15.3.5. Nao transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;

15.3.6. Sujeitar-se a mais ampla fiscalizagao por parte da contratante, prestando todos os
esclarecimentos solicitados a e atendendo as reclamag6es procedentes, caso ocorram;

15.3.7. Comunicar a contratante os eventuais casos fortuitos ou de forga maior, dentro do

prazo de 02 (dois) dias uteis ap6s a verificagao do fato e apresentar os documentos para
a respectiva aprovagao, em ate 05 (cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrencia,
sob pena de nao serem considerados;
15.3.8. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
decorrentes da execugao do presente contrato;

a

15.3.9. Manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as
obrigag5es assumidas, inclusive manter todas as condig6es de habilitagao e qualificapao
exigidas na licitapao;
15.3.10. A Contratada respondera, de maneira absoluta e inescusavel, pela perfeita
condigao da(s) prestagao(6es) de servigo(s, inclusive sua(s) quantidade(s) e qualidade,
competindo-1he tanib6m, a do(s) produto(s) que nao aceito(s) pela fiscalizapao da
Contratante devera(ao) ser trocado(s) ;
15.3.11. Serao de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes

que porventura ocorram na entrega do(s) produto(s) e o uso indevido de patentes e
registros; e

15.3.12. Atender, imediataniente, todas as solicitag6es da fiscalizagao da Contratante,
relativamente a execugao do contrato.
15.4. Constituem responsabilidades da contratada:
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15.4.1. Todo e qualquer dano que causar a contratante, ou a terceiros, ainda que culposo,

praticado por seus prepostos, empregados ou mandatario, nao excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagao ou acompanhamento pela contratante;
15.4.2. Toda e qualquer tipo de autuagao ou agao que venha a sofrer em decorrencia da
execugao dos servigos em questao, bern como pelos contratos de trabalho de seus
empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decis6es judiciais, eximindo a
contratante de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

a

15.4.3. Toda e quaisquer multas, indenizag6es ou despesas impostas a contratante por
autoridade competente, em decorrencia do descumprimento de lei ou de regulamento a
ser observado na execugao do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serao
reembolsadas a contratante, que ficara, de pleno direito, autorizada a descontar, de

qualquer pagamento devido a contratada, o valor correspondente.
15.4.4. A contratada autoriza a contratante a descontar o valor correspondente aos
referidos danos ou prejuizos diretanente das faturas pertinentes aos paganentos que lhe
forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a
pr6via defesa.

15.4.5. 0 valor a ser ressarcido a contratante nos casos de prejuizos em que a contratada
for responsabilizada sera apurado utilizando-se o fndice IGP-M - indice Geral de Pregos
de Mercado, da Fundapao Gethlio Vargas, obtido no periodo compreendido entre a data
da ocorrencia do fato que deu causa ao prejuizo e a data do efetivo ressarcimento a
contratante, utilizando-se a seguinte formula:

VA = VDI / INI X INF onde:
VA = Valor Atualizado VDI = Valor Inicial

®

INI = IGP-M/FGV do mss em que ocorreu o prejuizo (indice inicial) INF = IGP-M/FGV
do mss do ressarcimento (indice final)
15.5. A contratada reconhece os direitos da contratante em aplicar as penalidades

previstas em lei no caso rescisao administrativa deste contrato decorrente de inexecugao
total ou parcial do mesmo.

Clfusula d6cima sexta -Da rescisao do contrato:
16.1. A rescisao do contrato tera lugar de pleno direito, a crit6rio da contratante,
independentemente de intexposigao judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art.
55, inciso IX, da Lei n° 8.666/93 e suas alterap6es posteriores nos casos previstos nos
artigos 77 e 78 da referida lei.

Clfusula d6cima s6tima -Das penalidades:
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17.1. Pelo nao cumprimento das obrigag6es assumidas, garantida a previa defesa em
processo regular, a empresa prestadora de servigo ficara sujeito as seguintes penalidades,
sem prejuizo das demais cominap6es aplicaveis:
17.1.1. Advertencia;
17.1.2. Multa;

17.1.3 . Suspensao tempordria para licitar e contratar com a contratante;
17.1.4. Declaragao de inidoneidade.

17.2. A penalidade de advertencia sera aplicada em caso de faltas ou descumprimento de
clausulas contratuais que nao causem prejuizo a contratante e sera publicada na imprensa

a

oficial.

17.3. A contratada sujeitar-se-a a multa de 0,3% (tres d6cimos por cento) sobre o valor
da respectiva fatura, por dia de atraso, cobrada em dobro a partir do 31° (trig5simo

primeiro) dia de atraso, considerado o prazo estabelecido para meta/ execugao deste
contrato.
17.4. No caso de atraso na meta/ execugao deste contrato por mais de 30 (trinta) dias,

podera a contratante, a partir do 31° (trigesimo primeiro) dia, a seu exclusivo crit6rio,
rescindir o contrato, podendo, inclusive, aplicar penalidade de impedimento da contratada
em participar de licitag6es ptiblicas realizadas pela contratante por urn prazo de ate 05
(cinco) anos.

17.5. As multas previstas nos incisos do tern 17.1 desta clausula sao aplicaveis
simultaneamente ao desconto objeto do item 15.4.3 da clausula decima quinta, sem

prejufzo, ainda, de outras cominag6es previstas neste instrumento.

a

17.6. A multa sera descontada do valor da fatura, cobrada diretamente da contratada ou
aindajudicialmente.
17.7. A penalidade de suspensao temporiria para licitar e contratar com a contratante,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, sera publicada na imprensa oficial e podera ser aplicada
nos seguintes casos mesmo que desses fatos nao resultem prejuizos a contratante:
17.7.1. Reincidencia em descumprimento de prazo contratual;

17.7.2. Descumprimento total ou parcial de obrigagao contratual;
17.7.3. Rescisao do contrato.

17.8. A penalidade de declaragao de inidoneidade podera ser proposta se a contratada:

17.8.1. Descumprir ou cumprir parcialmente obrigagao contratual, desde que desses fatos
resultem prejuizos a contratante;
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17.8.2. Sofrer condenapao definitiva por pratica de fraude fiscal no recolhimento de

quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigag6es fiscais ou para fiscais;
17.8.3. Tiver praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitagao.
17.9. As sang6es previstas nos itens 17.1.1, 17.1.3 e 17.1.4, poderao ser aplicadas

juntamente com a do 17.1.2 deste instrumento.

17.10. As penalidades de suspensao temporaria e de declaragao de inidoneidade,
aplicadas pela contratante, ap6s a instrugao do pertinente processo no qual fica assegurada
a ampla defesa da contratada, serao publicadas na imprensa oficial.

a

17.11. A penalidade de declaragao de inidoneidade, implica na impossibilidade da
contratada de se relacionar com a contratante.

17.12. A falta da (s) prestagao(6es) de servigo(s) para execugao deste contrato, nao podera
ser alegada como motivo de forga maior para o atraso, rna execugao ou inexecugao da
execugao dos servigos objeto deste contrato e nao a eximira das penalidades a que esta
sujeita pelo nao cumprimento dos prazos e demais condig6es estabelecidas.

Clfusula d6cima oitava -Dos ilfcitos penais:
18.1. As infrag6es penais tipificadas na Lei n° 8.666/93 e suas alterag6es posteriores serao

objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuizo das demais
cominag6es aplicaveis.

Clfusula d6cima nona -Da troca eventual de documentos:
19.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, sera realizada
atrav6s de protocolo.
19.1.1. Nenhuma outra forma sera considerada como prova de entrega de documentos.

®

Clausula vig6sima -Dos casos omissos:
20.1. Os casos omissos serao resolvidos a luz da Lei n° 10.520/2002, Lei n° 123/2006 e

alterag6es posteriores, Decreto Municipal n° 3356/2019, Decreto Municipal n°
3357/2019, e subsidiariamente, no que couber, as disposig5es da Lei n° 8.666/93 e suas
alterag5es posteriores, e dos principios gerais de direito.

Clausula vig6sima primeira - Da publica¢ao resumida deste instrumento
21.1. Em conformidade com o artigo 61, paragrafo thico, da Lei n° 8.666/93 e alterag6es

posteriores, a publicapao resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se
houver), sera efetuada na imprensa oficial (art. 6°, XIII, Lei n° 8.666/93 e alterag6es
posteriores), ate o 5° (quinto) dia util do mss seguinte ao de sua assinatura.

Clfusula vig6sima segunda -Do Foro:
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22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pago do Lumiar-MA, para dirimir quaisquer
ddvidas oriundas da inteapretagao deste contrato com exclusao de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as disposig6es contidas na preste ata, as partes assinam o
presente instrumento, que foi impresso em 03 (tres) vias de igual teor, na presenga de
duas testemunhas para que surtani seus legais e juridicos efeitos.

Paco do Lumiar (MA), 13 de marco de 2020.
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