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TERMODECONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATryO NO 402.3 g2I2O22
TOMADA DE PREÇO No 001/2022
TERMO DE CONTRATO NO 402.392.0112022

OBJETO: RECUPERA ÇÃo DE ESTRADAS vrclNArs No MUNICÍpro DE sucuprRA DoRIACHÃO- MA, COIYVENIO N" 92123312021 .CODEVASF, CONFORME
ESPECIFICAÇÔES DO EDITAL.

AONTRATANTE: PREI.EITURA MT]NICIPAL DE SUCUPIRA Do RIACHÂO MA
XECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRIJ"IURÂ - inscrita no CNPJ n' 01.612.33E/0001-67,

com endereço na Rua São losé, no477, Centro, CEp: 65.668-000 - Sucupira do RiachãoÀrÍA, nesrc ato
representada pela Secretária de Administração a Sra. Kléüa Maria Lima de Sousa, brasileira,
poÍadora da Cédula de Identidade RG sob o n" 04017477201íI-3 SSP/ilÍA, inscrito no CPF sob o n
M5.725.55342.

CONTRATADA: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n" 26.746.08410001-09,
localizada na AV SENAITOR JOSE SARNEY, s/n, Centro, Axixí MA. Neste ato representado pelo Sr.
Marcos Vinícius Dutra Carvalho, CPF no 009.457.443-07.

O CONTRATANTE e a CONTRATADA , acrma sl ajustado 5
presente RECUPERAÇÂO DE ESTRADAS VICINAIS N CTJPIRA DO
RIACHÃO- MA, CONFORI,ÍE cot\wENro N 921233t2021 -CODEVA§F CONFORME
ESPEcTFTCAÇÕES DO EDITAL conforme Tomada de Preço n. 001/2022, regulado pelos preceitos de
direito público, especialmente pela Lei n' 8.666193 e alterações posteriores, supletivamente, os princípios
'n teoria geral dos contÍatos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e

\rondições:

especificados, têm entre
O MUNICiPIO DE SU

cLÁusuLA PRIMEIRA-DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO
São partes complementares deste Contralo, independentemente de transcrição, o processo de licitação
modalidade TOMADA DE PREÇOS N' 001/2022, a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos,
os detalhes executivos, especificações técnicas, despachos e pareceres que o encoÍpam.

CLÁUSULA SEGTJNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

ACONTRATADA executará para a PMSRÀrÍA, a execução dos serviços RECUPERA ÇÂo DE
ESTRADAS VICINAIS NO MI,JNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO- MA CONFORME
COM/ENIO NO 9212331202I {ODEVASF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES Do EDITAL paTa
atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão -MA, de acordo com os
elementos técnicos constantes do processo da licitação de que decorre este contralo, processo
Administrativo n" 4O2.39212022.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSÁRIO A
EXECUÇÃO DOS SERVrÇOS

Rüa Sào José, N' 4?9, Centso - CEp: 65668{00 - CNPJ: 01.612.33t/0001{7
Forc.fax: (99) 3553J 098/1019

E-mail : prdGlturrsucuplndorhchro@gmrll,com
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A aparelhagem e o material necessários à execução dos kabalhos serão de responsabilidade e ônusexclusivamenüe da GoNTRATADA, Íicando estabelecido que a pMSR nao ernd"rú nem forneceráquaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLÁUSULA QUARTÀ - DAS NORMAS E ESPECIFTCAÇÕE§ DOS BENS E DA EXECUÇÃO
As obras e serviços ora contratados obedecem às especificações as quais fazem parte integrante do Editalde.ToMADA DE PREÇos N" 001/2022, ,"."*uáo a púsn o direito de rejeitar os serviços que nãoestiverem de acordo com as referidas especiÍicações, sem que caiba à GoNTúTADA direito a qualquerreclamação ou indenização.

A. o
A

m
da

deste contrato.

a
T

D

CLÁUSULA SÉTIMA - Do vALoR Do
O valor deste Contrato é de XLl$ I .432-033,12 (um milhão qurtrocentos e trinta e dois reais, trinta etrês centavos e doze celtâvo§ que representa o montante da proposta da CONTRATAD A, baseada nas'uilhas de quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos preços uniüírios.

),

Parágrafo Único - Nos preços unitririos esüio incluídos todos os custos de transporte, carga e descarga demateriais, despesas de materiais, despesas de execução, mão-de-obr4 leis, àcargos sociais, tributos,lucros e quaisqlgl encargos que incidam ou venham a incidir sobre os'serviçor,-ü"ã .o-o despesas deconservação aÉ o seu recebimento deÍinitivo pela pMSR.
cLAúsuLA orrAvÀ - DAs oBRrcAÇdEs nl ãõxrnlrana
A CONTRATADA se obrige a:
I' Executar os serviços segundo as especificações aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando,
ainda, em adotar soluções técnicas que conduzam a 

-economicidade 
dos serviços e a Áncionalidade de seuresultado;

2' Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos serviços tão econômicos quanto possiveis, sem
leyyiaar e1 neúuma hipótese da segurança e qualidade da oúra;
3' Mafel durante todo o periodo de realizagão àos serviços objeto do conrab, as mesmas condições decapacitação técnica que apresentou ao participar da licitação de que resulta ..t" .onúo, bem comoasmesmas condigões de habilitação;
4' Administrar com zelo e probidade a execução dos serviços, respeitando com absoluto rigor oorçamento aprovado e evitando a pnítica de atos e a adoçào dá medidas que resultem em elevação de

N. 479, Ccrltso - CEP: 656ót-000 -
Fone./àx:
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E-mail:
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custos dos serviços' inclusive. no 
-que 

respeita à arregimentação, seleção, contratação e administração demão-de-obra necessária à realização dos sirviços;
5. Atender prontamente às recomendações regulares da fiscalização;
6. Zelar pelos interesses da pMSR./MA relatiiamente ao objeto do contrato;
7' substituir pÍontamente eullgggr_!1eqosto, empregado ou pessoa que, a juízo da Íiscarização, sejainconveniente aos interesses da pMSRÂ,ÍA relativamãt" uo, serviços;
8' Manter permanentemente-nos locais de ralizaçfu dos serviços'um representante com plenos poderes
para representar e obrigar a CONTRATADA frente a pMSRTMA;
9' Executar o objeto deste .::ttulo- 

9" acordo com os proietos e áspecificações fomecidos pela prefeitura
Municipal sucupira do Riachão -MA e as noÍrnas 

"prou"ã^ 
ou ,""à-enduãs p"i" Àn-vr.

lo.Adquirir e fomecer Equipamentos de proteião coletiva - Epc e É'qrip".""t* de proteção
Individual- EPI, a todos os empregados, bem como orientiáJos quanto a necessiaaae e ougatoriedade de
seu uso em serviço;

l0.l - A CONTRÂTADA responde solidariamente, no caso de sub empreitada.' , I ' Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSeN uo iúi"ipio do local de
Prestação do Serviço durante toda execução do contrato.

§ l" - A CONTRATADA estarií, durante todo o período de execução deste contrato, sujeita àfiscalização da PMSR, quer seja exercida por sewidores do quadro da piópria pt,rsnnrae, quer por
terceiros especialmente contatâdos para este fim.

e de ea

Íiscal.

CLÁUSULA NoNA - DAs oBRIGAÇÔES DA CoNTRATAI\ITE
A CONTRATANTE se obriga a:
L Disponibilizar o local das obras;
2. Aprovar as medições em tempo hábil;
3' Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, conforme estabelecido na cláusula sétima deste-Ttrato;

\( Desigrrar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato;
5' Notificar a CoNTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do
contrato.
6' Reter os tributos e contribuições sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as
alíqrrotas previstas para cada tipo de scrviço, conforml legislação.
7. Aplicar penalidades, conforme o caso.

cLÁusuLA DECTMA- DA DorAÇÂo oRÇAMENTÁRrA
Informamos que as serão pagas com recuÍsos provenientes do ORç41ty1g11TO GERÂL DO

O/CODEVASF DO EXERCÍCIOFINANCEIRO DE 2021, no Elemento de
Despesa 449051 - Obras
CLÁUSULADÉcrpra PRIMEIRA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Instalações.e

O pagamento do preço contratual deverá guardar estreita relação com a execução dos serviços contratados
e apresentação de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos no, áo"o-"nto, da licitação em
especial no cronograma fisico-Íinanceiro.

§ l" - Os pagamentos dos serviços serão feitos de acordo com atesto de recebimento dos serviço de
pavimentação de cada rota, pela prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão, em moeda legal e

Rue São ,osc, N" 4?9, Ccntso - CEP: 65668{íÍt - CNPJ: 01.612.338i000 t -6?
Fotrc/fax: (99) 3553-1 098/1019

E-mail : prd.lturrsucuplrrdorhchro@gmril.colD
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no Pais, através de ordem bancária em parcelas compativeis com o Cronograma Físico eFinanceiro,contra a efetiva execução_-dos serviços e apresentação de seus efeitos, tudo previamente
atestado pelo setor competente da pMsR/trÍA, m"diant" apresentação dos seguintes dócumentos:
I - Notas Fiscais de Serviços/Fatura

II - Cópia da guia da Previdência Social - GPS e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de serviços - FGTS, devidamente quitado, relativo ao mês da última cornpetêrcia vencid".

! 2" .4 Contratada podeÉ apresentar 1 PMSR paÍa pagamento, fatura ou documento equivalente
Recebid4 a fatura ou cobrança será examinada peta efra§nftvfa durante, no mríximo, l0 (dez) dias. No
exame a PMSR./MA, preliminarmente, verificaní e certificará a efetiva execução dos'serviços indicados
1a faturl e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagaÍnento será feito em até 20
(vinte) dias contados do vencimento do prazo de exame da fahua,."- nJt* acréscimo ou agregado
financeiro.Havendo correçâo_ a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 15. dia apãs o
'encimento, a fatura retificada ou ajustada será processada càmo nouu fatura, quanto aos prazos aqui\tstabelecidos.

§ 3'- Neúum pagamento seni efetuarlo à Contratada enquanto pendente de liquidação qual quer
gbrigação financeira que lhe caiba, sem prejúzo do que i referida obrigação pendeúe pôd"r,í'r".
descontada do pagamento devido pela pMsR /MA, pagando-se então, apenas o- sáldo, se houver.

§ 4'- Serão retidos na fonte os demais tributos e contribúções sobre os pagamentos mensalmente
efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para cada tipo de serviço, conforme legislação.

§ 5" - A primeira fatuÍa a ser paga deverá estar acompaúada da ART expedida pelo CREA da região
onde estarão sendo executados as obras e serviços, comprovando o rãgistro do Contrato naqiele
Conselho.

§ 6o - Todos os pagamentos devidos à CONTRATADA considerar-se-ão feitos, de pleno direito, quando
os valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente 125336-02, mantido pela CONTRATADA
junto ao Banco do Brasil, Ag&rcia 3650-1, valendo à pMsR/MA 

"o*o "orproruntes 
de pagamento e

como instrumento de quitação, os recibos dos depósitos ou transferências bancárias.
Í-LÁUSULA DÉCTPT.I, ST,CUNDA. DOS PRAZOS

- I. O privo para execução das obras e serviços de que kata este Contrato é de 06 (seis) meses,
contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Serviços, eútida pela
PMSR.

II. O Presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses da data da sua assinatura, o qual
corresponderá soma do Prazo de Execução da Obra 06 (seis) meses; mais o Prazo para Recebimento
Provisório da obra (15 dias contados da comunicação escrita do contratado); mais o prazo para
Recebimento Definitivo da obra(9O dias contados do recebimento provisório)

§ 1'- Os prazos poderào ser prorrogados, mantidas as demais cláusulas do ContÍato e assegurada a
manutenção de seu equilibrio econômico-financeiro, de conformidade com o disposto no s l. dõ art.57,
da Lei no 8.666193 e suas alterações, desde que justificado por escrito e devidamente âprovado pela
PMSR.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DA RESPoN§ÀBILIDNtE PRoFIssIoNAL
A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execução dos serviços
contratados,obrigando-se, ainda a comunicar à pMSR, a designação do dirigente técnico, cabendo a esse a
responsabilidade total de agir em nome da CONTRÂTADA, acumulando, se for o caso, as

Rua S]tro Jo6ê, N' 479, CenEo - CEP: 65ó68.m0 - CNPJ: 01.612.33t/000t -67
Folrc./fax:
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responsabilidades administÍativas decorrenúes, bem como comunicar previamente todas as substituiçõesque vier a operar em suâ equipe técnica arocada aos trabalhos objeto dd presente cont ato.
Parágrefo único - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, emcompatibilidade com as obrigações por ela "srúid*, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

cLÁusuLA DÉcrua euARTA - DA RESPoNSABTLTDADE crvll-
A CONTRÂTADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuízos causados à pMSR /MA ou a
terceiros na execução dos serviços ora contratados, úclusive aciàentes, rnortes, perdas ou destruições,
parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a PMsnÀ,ie de todas as reclamações quá
possam surgir ern conseqüência.deste Contrato, ainda que tais reclamações resultem de atos de preposios
seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou jurídicas empregadas ou 

"*."uçáo 
dos trabarhos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA . DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros em
conseqüências da execução dos rabalhos. Será de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigação
de reparar os prejÚzos que vier a causar, quaisquer que teúam sido as medidas preveitivas adotadas.

§ l'A contratada será única, integral e exclusivo responsável em qualquer caso por todos os prejuízos, de
qualquer natureza, que causar a PMSRÀ,íA ou, ainda, a terceiros, ern dicorrência da execução das obras e
serviços objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

§ 2o A contratada sení, tambern, responsável por todos os ônus ou obrigações concementes à legislação
social, trabalhista, fiscal, securitrária ou previdenciária, bem como toãu. ". despesas decorrentes da
execução de eventuais rabalhos em horários extraordinários (diurno ou nohrmo), inclusive despesas com
instala@es e equipamento necessários às obras e serviços e, em resumo, todos os gastos e encargos de
material e mão{e-obra necessários à completa realização do objeto do ConÉato e sua entrega
perfeitarnente concluída.

J" A contratada deverá:

a' Proüdenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários à assinatura
do Contrato, como também no decorrer da execução das ábras e serviços;

b' Registrar o conhato no GREA e apresentar, à FISCALIZAÇÃO, o comprovante de pagamenlo
da "Anotação de Responsabitidadc Técnica,';

c. Responsabilizar-se pera efetivação de seguros para garantia de pessoas e bens;

d. Manter permanentemente no local dos serviços, equipe Écnica composta de profissionais
habiliados e de capacidade comprovada, q.,e assuma perante a FIscALizAÇÃo ;
Responsabilidade Técnica pelos serviços, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive
com poderes para deliberar determinações de emergência caso se tomeri necessárias;

e. Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços em qualquer dia ou hora,
prestando todas as informações e esclarecimentos iolicitados, inclusive de oidem administrativa;
f. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e
segurança na execução dos serviços;

Fone/fax: (99) 3553-1 098/1 0l 9
É-mail: pÍefcltúrl§ofl plrrdorhchao@gmall.com
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g. Quando, por motivo de força maior, houver necessidade de aplicação de material ..similaf, ao
especificado, submeter, previamente e por escrito à FISCALZAÇÃO, a pretendida substituição;
h. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou
incorreções verificadas nas obras ou serviços, resultantes de execuião irregular, do emprego de
materiais inadequados ou não correspondentes às especificações.

cl,Áusrrl,A DÉcrnaa sExrA -DAs ALTERAÇÕES coNTRATUNs
AlteraÉes do contrato original que venham a ser necessárias serão incorporadas ao ContÍato durante sua
vigência, mediante tennos aditivos com as devidas justiÍicativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela PMSR-/MA:

v b. Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65§ l" da Lei
8666/93, do valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.

II - por acordo entre as partes:

a- Quando houver a substituição de garantía de execução, por deliberação conjunta das partes;

b - Quando necessária à modificação do regime de execução, em fase de verificação técnica de
inaplicabilidade dos termos do contrato original;

c. Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstância
superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada à antecipação do pagamento com relação
ao Cronogralna Financeiro fixado, sem correspondente contra-prestação da execução do objeto.

§ lo Os serviços adicionais cujos preços unitrírios nâo são contemplados na Proposta inicial serão Íixados
mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidôs na letra .,b';, do inciso I.

§ 2' No caso de supressão de parte do objeto do Contrato, se a contratada já houver adquirido os
materiais, ou se já os tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverão ser pagos peios custos

:; aquisição, transporte e outros regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber
indenização por outros danos, eventualmente decorrentes da supressão, desd- que- regularmente
comprovados.

§ 3" Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos após a data de apresentação da
PROPOSTA DE PREÇOS, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão
desses, para mais ou paÍa menos, conforme o caso.

§ 4'Em havendo alteração unilateral do Conkato que aumente os encargos da contratada, a PMSR/1víA
devení restabelecer, por aditamento, o equilíbrio Econômico-Financeiro iúcial.

§ 5'- 4 contratada se obriga a aceitâr, nas mesmas condições contÍatuais, os acrescimos ou supressões
que se fizeram necessários na contratação, na forma do artigo 65 § 1' da Lei 8666193, do valor inicial do
contrato.

a. Quando, por sua iniciativa, houver modificações dos detalhes executivos ou das especificações,
para melhor adequagão técnica do objeto;

I - Durante todo o período de execução do confrato sení exercida estrita observância ao equilíbrio dos
preços fxados no neste Contato ern relação à vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedor4

vos futuros, o acréscimo de itens com preços
supervalorizados ou eventualmente a supressão ou modificação de itens com preços depreciados viole

de forma a evitar que, por meio de t€rmos aditi

princípios administrativos.

Rüa São Josc, N" 479, Ccntso - CEP: 65668{00 - CNPJ: 0l .61 2.338/0001 -6?
Foncfax: (99) 3553-l 098/l 0l 9
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cLÁusuLA rrÉcru.l sÉTrMA - DA FrscAlrzAÇÃo
A FISCALIZAÇÀO da execução das obras e serviços será feita pela Prefeitura Municipal de Sucupira do
Riachão-MA, através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir
rigorosamente os detalhes executivos, as espeiificaçõãs, 

- o, poror, as condições do Edital, a
PROPOSTADE PREÇOS e as disposições do Contraro.

§ l" Fica reservado à FISCALZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo
e qualqler caso singular, duvidoso ou omisso não preüsto no Edital, nas Especificações, nos Detalhes
Executivos, nas Leis, nas Normas da PMSRÂ,ÍA, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer
forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e serviços em questão e seuJ complernerrtos,
ouvida a autoridade do órgão.

§ 2" Compete, ainda, especificamente à FISCALIZAÇÃO:

a) Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para a sua
--etirada do serviço;

b) Exigir a substinrição de Écnico, mestre ou operiirio que não responda técnica e disciplinarmente às
necessidades do serviço, sem prejuízo do cumprimento dos prazos e côndiçôes contratuais;

c) Decidir quanto à aceitaçào de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer motivo de força
maior;

d) Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Cláusula Décima Sexta dsste
Contrato;

e) Indicar à contratada, todos os elemerrtos indispensáveis ao início dos serviços,dentro do prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de ernissão da Ordem de Execução de Serviços;

f) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

g) Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à contratada;

h) Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;

i) Promover, com a presença da contratada, o atesto do recebimento dos serviços executados.

)l Transmitir, por escrito, as instruções e as modifica$es dos detalhes executivos que po1entura venham
a ser feitas, bem como alterações de prazos e de cronogramas;

k) Dar à Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão imediata ciência «los fatos que possam levar à
aplicação de penalidades contra a contratada ou mesmo à rescisão do Contrato;

l) Relatar oportunamente à Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão ocorrência ou circunstÍincia que
acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e serviços em relação a terceiros.

m) Examinar os liwos e registros.

§ 3"4 substituição de qualquer integrante da equipe tecnica da contratada, durante a execução das obras e
serviços, dependerá da aquiescência da FISCALZAÇÃO quanto ao subsütuto apresentado-

§ 4" Com relação ao "Diário de Ocorrência", compete à FISCALIzIç;O
a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pelo licitante contratado;

b) Registrar o andamento das obras e serviços, tendo em vista os detalhes executivos, as especificações,
os pÍazos e cronogÍamas;

c) Fazer observações cabíveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Dirá.rio;

Rua São Jos€, N' 479, Cento - CEP: 65668-m0 - CNPJ: 01.612.338/0001-6?
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d) Dar soluçâo à consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;
e) Registrar as restrições que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos tabalhos ou ao procedimento daconhatad4 seus prepostos e sua equipe;

f) Determinar as proüd&rcias cabíveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificações;
g) Anotar os fatos ou observações cujo registro se faça necessáúo.

CLÁUSULA DÉclua oITAvA- DAs PENALIDADES
As penalidades administraüvas 

"pliTr:fo^ I contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos
8 I,87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei no g.666tg3-

§ 1' A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será calculada sobre
o valor dos serviços não concluídos, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante,observando

\-rS Segumtes percentuais:

a) de 0,3% (rês décimos por cento), por dia de ataso aÉ o limite correspondente a I 5 (quinze) dias; e
b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16. (décimo sexto) dia, até o limite
correspondente a 30 (hinta) dias; e

c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 3I" (trigésimo primeiro) dia, aré o limite
correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrâto
correspondente,aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei n 8.666i93.

a) Executar os servigos em desacordo com o projeto básico,

§ 2' seni aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da conüatação, quando a
Contratada:

a) Prestar informações inexatas ou obstacular o acesso à fiscalização da Preêitura Municipal de Sucupira
do Riachão-MA, no cumprimento de suas atividades;

b) Desatender às determinações da fiscalização da Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão-MA; e
c) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas

,_ultas aplicadas pelos órgãos competentes ern razão da infração cometida.

§ 3" Seni aplicada mvlta de 2yo (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Confatada:

independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias,
nornus e técnicas ou especificações,
às suas expensas;

ato que, por imprudência, negligência
ou a terceiros, independentemente da

b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer
imperícia dolo ou má fé, veúa a causar danoi à Contratante
obrigação da Conrahda em reparar os danos causados;

c) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé,
venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, da obrigação da Conúatada em
Íeparar os danos causados.

§ 4"ADVERTÊNCIA

a) A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:

Rua São Jos€, N" 479, CenE§ - CEP: 65668{}00 - CNPJ: 01.61 2.33t/0001-ó7
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a.l) Descumprimento das obrigações assumidas contmtualmente ou nas licitaçôes,desde que acaretempequeno prejuizo ao Municipio de Sucupira do da aplicação de multamoratória ou de inexecução conhatual, e do dever de ressarcir o prejuízo;
a'2) Execução in§atisfatoria do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o
enquadramento nos casos de suspensão t«nporríria ou declaração de inidonei-dade;

l':):"o."t oconências que possam acarretar pequenos transtomos ao desenvolvimento das atividades da
PMSR,.desde que não sejam passíveis de apliiação das sanções de suspensão t.r.,porlniu e declaração de
inidoneidade.

§ 5" SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM AAD

a) A suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Sucupira do Riachão pode ser
aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos pre.ludicarem o procedimento

..--:1"t:1ó": ou a execução do contrato, por fatos graves, cabendo defesa pÉv'ia, io pruÃ a.05 (cinco) dias
utels da data do recebimento da intimação;

b) A penalidade de suspensão temponiria do direito de licitar e contratar com o Município de sucupira do
Riachão nos segu.intes prazos e situações:

b.l) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

b.l.l) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que tenha
acarretado prejuízos significativos para o Município de sucupira do Riachão;

b1.2) Execução insatisfatoria do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção de
advert&rcia.

b.2) Por um ano:

b.2.1) Quando a contratada se recusar a assinar o contrato denfo do prazo estabelecido pela pMSR.

b.3) Por 02 (dois) anos, quando a contratada:

b.3.1) Não concluir os serviços contratados;

:23'2) Prestar os serviços em desacordo com as especificações ou com qualquer outra irregularidade,
contrariando o disposto no edital de licitaçào, não efetuando sua substiiüçà ou correção no prazo
determinado pela PMSR;

b'3.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acaretem prejuízos ao Município, ensejando a
rescisão do conúato ou frustração do processo licitatório;

b.3.4) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

b'3'5) Demonstrar não possuir idoneidade para licitaÍ e contratar com o Município de Sucupira do
Riachão-MA, em virtude de atos ilícitos pratióados;

b.3.6) Reproduzir, diwlgar ou utilizar, em beneficio próprio ou de terceiros, quaisquer informações de
que seus empregados tenham conhecimento em razÃo da execução deste contrato,sem consentimento
prévio da PMSR.

§60 DE INIDONEIDADE PARA LICITAR
LICA

E CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PI.JB

E-mail:
(99) 3553-t098/1019
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b) A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Administração públic4
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que .";" pio*oriO" a ieabilitação,perante o Prefeito Municipal, após ressarcidos os prcjüízos e decorrido o prá á, ói 1àooy uoo..
c) A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração pública será aplicada àcontratada nos casos em que:

c'l).tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento dequaisquer tributos;

--.2) praticar atos ilicitos, visando fiustrar os objetivos da licitação;

c'3) demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Sucupira do Riachão,
cm virtude de atos ilícitos praticados;

c'4) reproduzir, divulgar ou utilizar em beneficio póprio ou de terceiros, quaisquer infomações de que
seus empregados tenham tido coúecimento em razào de execução deste contlto,sem consentimento
prévio da PMSR, em caso de reincidência;

c'5).apresentar à PMSR qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, como objetivo depanicipar da licitação, ou no curso da relação contratual;

c.6) praticar fato capitulado como crime pela Lei g.666/93.

a) A declaração de inidoneidade será propostâ pelo agente responsável pelo daexecução conffatual ao prefeito Municipal se constatada a má-fé,açào maliciosa e premeditada emprejuizo do Município de Sucupira do Riachão, evidência de atuação com interesses escusos oureincidência de faltas que acarretem prejuizos ao Município de Sucupira do Riachão ou aplicaçõessucessivas de outras sanções administrativas.

d) Indçendentemente das sanções a que se referem os panígrafos primeiro, segundo e terceiro,o licitante
ou conmtado está sujeita ao pagamenüo de
propor que seja responsabilizada:

d.l) civilnente, uos temros do Código Civil;

. 
'-2) perante os órgãos incumbidos de Íiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissíonal

Yelas pertinentes;

d.3) na forma da legislação pertinente.

§ 7" Neúum pagamento será feito ao executor dos serviços que teúa sido multado, antes que tal
penalidade seja descontada de seus haveres.

§ 8" A! sangões serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia da interessada, no
respectivo p,rocesso no prazo dc 05 (cinco) dias úteis, õom exceção da dectaraião de inidoneidade, cujo
praza de defesa é de l0 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3" do art. 87 áa Lei n. 8.666/93.
§ 9' As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu
pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos áecorrentes das infrações
cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA NoNA -Dos CAsos DE RESCISÃo
O presente contrato sení rescindido o<cepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no

art. 78 da Lei n.' 8.666/93, sob qualquer uma .ras fórmas descritas no artigo 79 da mesma lei.

indenização por perdas e danos, podendo ainda a pMSR

Rua Sâo José, N" 479, CcnED - CEP: 65668{00 -CNPJ: 01.612.338m001-6?
Foncfax: (99) 1553-1098/1019

E-nBil : prdclturrsuc[plrrdorhch.o@gtrrrll,com



tri:rirrã

nl3trondo poao o povo

à,

!.1
''*,.Y'',:''

panÁcnaro ÍrNICo - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial docontÍato, a coNTRATA».e fo teni_ direito a espécie alguma de i"d;i;;ã sujeitando-se àsconseqüências conhatuais e legais, reconhecidos os diráitos da a?ministraçaq;;;g*;" 
" 

,-pla defesa.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - Dos Rf,cljRsos
Dos atos do coNTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.o 8.666lg3,cabem os recursos dispostosno seu art. 109.

CLÁUSULA VIGÉ§IMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃo
o extrato do presente Contrato seÉ publicado no Diário oficial, no prazo preüsto no panígrafo único doart. 6l da Lei n.o 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNIIA- DO§ CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei n.

--_j9Í111 t-'l arterações.e demais preceitos de direito público, 
", 

suptetiru-"r,te, ãslrincipios da teoriagerat dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - Do FoRo
Fica eleito o foro da comarca de são João dos patos, Estado do Maranhão, da Justiça comum, paradirimir as questões derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lawado em três
vias,assinam as partes abaixo.

Sucupira do Riachão,28 dejulho de 2022.

L
MUNICIPAL DE S DO RIA o-

SECRETARIA MI.JNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ n" 0 t.6t 2.338/0001-62

KLÉVIA MARJA LIMA DE SOUSA
cPF N" 045.725.553{2

CONTRATANTE

MARcos vtNtctus DUTRA ffiiffi *ou n- urxos

CARVALHOo094s7,í4307
o.d6: 2022.0r,21 o9.ac.a, {!,00,

MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N. 26.'1 46.084 I 000 | _o9

MARCOS VINÍCruS DUTRA CARVALHO
cPF N" 009.457.443_07

CONTRATADO

TES

r) CPFN' Yvo Ê'{l \j3 ),ó
-b82)

Rur São Josc, N' 479, Ci€,ltso - CEP: 65668400 - CNPJ: 01.612.338/0001-6?
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TOMÂDA DE PREÇOS N'00r/2022

oRDEMDE§ERVIÇO

IVTVDC EMPREEIIDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n" 26J 46.08410001-09, localizada na AV
SENADOR JOSE SARNEY, s/n, Centro, Axixá MA. Neste ato representado pelo Sr. Marcos Vinícius
Dutra Carvalho, CPF no 009.457.443-07.

Pela presente Ordem de Serviço, autorizamos V.S.u, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS*at
CINAIS NO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO MA, CONFORME CONVENIO N"

921233 t2021 -CODEVASF, para atender as necessidades da Secretaria Munici pal de Infraestruhra de
Sucupira do Riachão - MA, objeto da Tomada de preços N, 001/2022.

Sucupira do Riachão - MA, 28 de julho de 2022.

à
SECRE MI,]NICIPALDE

KLÉVIA MAPJA LIMA DE SoUSA
cPF N 045.725.553-62

CONTRATANTE

J^
o

Recebido e'm: _1__J_
MARcos vlNlclus DUTRA ffi1il83;1il"' 

d'ít'r e" Mxrco!

CARVALHO:009457I14307 c^av LHofle.szt n,
lLDà, [bdG 2orz072! otlg:,as {l'd
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