
.1 9 9 7.• 

°IimvopoLis-PA  
-ammo>  

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS 

— 

CP'd  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em conformidade com o  art.  110 da Lei n2 8.666/93 e 

contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento contratual, excluir-se-6 o 

do vencimento. 

rações posteriores, a 

cio e incluir-se-á o 

Prefeitura Municipal de Davinópolis — MA I  CNN:  01.616.269/0001-60 
Rua 5, n2 SN, Centro — CEP 65.927-000, Davinópolis, Maranhão, Brasil 

Página 1 de 6 

CONTRATO N2 037/2021 

PROC.  ADM.  N2  0037.2021 

TOMADA DE PREÇOS N2  009/2021 

CONTRATO FIRMADO ENTRE 0 MUNICIPIO DE DAVINÓPOLIS - 

MA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES E A EMPRESA ALVORADA 

CONSTRUIR LTDA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA MALHA VIÁRIA DE 
DAVINÓPOLIS - MA. NOS TERMOS DA TOMADA DE PREÇOS N2 

009/2021. 

A Prefeitura Municipal de Davinópolis. - MA, CNPJ/MF n2  01.616.269/0001-60, com sede 

administrativa na Rua Cinco, s/n, Centro, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes; por seu 

responsável legal, Prefeito Municipal; o Sr. Raimundo Nonato de Almeida dos Santos, CPF n2 848.212.213-49 e RG 

n2  0625673720172 SESP/MA, nacionalidade brasileira, casado, residente e domiciliado na Rua João Paulo II, 326, 

Centro, Davinópolis (MA), doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e, do outro lado 

CONTRATADA, a empresa IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA CNPJ 10.988.380/0001-78, sediada 

na Avenida Central; n° 2213; bairro Parque das Mansões; Imperatriz, Maranhão, neste ato representado por Marcos 

André Nascimento Morais, CPF: 058.309.224-63, RG: 6.766.571; brasileiro, casado, empresário, na presença de 

testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente Contrato, decorrente do Processo Administrativo 

N2  0037.2021, que originou a licitação na modalidade Tomada de Pregos NI' 009/2021, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - 0 presente instrumento tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA MALHA VIÁRIA DE 

DAVINÓPOLIS - MA.de  acordo com as especificações e condições definidas no Projeto Básico constante no Anexo 

do edital da licitação em epígrafe e em conformidade com a proposta de prego apresentada pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - 0 valor estimado do presente Contrato é de R$ 347.179,04 (trezentos e 

quarenta e sete mil cento e setenta e nove reais e quatro centavos), em conformidade com a proposta apresentada 

pela CONTRATADA, 

CLAUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO - Integram o presente Contrato, independente de transcrição: 

I - Edital do TOMADA DE PREÇO N2 009/2021 

II - Proposta, documentos anexos e proposta de preços, firmados pela CONTRATADA na presenta licitação. 

CLAUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA - 0 presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 

180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite máximo de 60 

(sessenta) meses, em conformidade com o inciso ll do  art.  57 da Lei n2 8.666/93 e alteraga s posteriores. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste instrumento em dia de expediente 

nesta Prefeitura Municipal. 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO E LOCAL DOS SERVIÇOS - Os serviços deverão ser executados no município de 

Davinópolis — MA, dentro do prazo máximo estabelecido no projeto básico e de acordo com o local, quantidades e 

especificações técnicas contidos no projeto básico da licitação TOMADA DE PREÇOS N° 009/2021 sendo que a 

inobservância destas condições implicará na recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da 

inadimplente. A Contratada obriga-se a refazer os serviços que porventura não atendam às especificações, sob 

pena das sanções cabíveis. 

CLAUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO - Os serviços serão recebidos por servidor desta Prefeitura Municipal 

cspecialmente designado(s), observando-se o que segue: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratante, observado o prazo de execução, emitirá o termo de recebimento 

provisório de medição (minuta no anexo IV do edital da Tomada de Preços em epígrafe) para efeito de 

posterior verificação quanto sua conformidade com as especificações técnicas contidas no projeto básico e 

com a proposta da empresa contratada. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Após a verificação da qualidade, quantidade e especificações dos serviços 

executados recebidos provisoriamente, havendo aceitação dos mesmos, a contratante emitirá o Termo de 

Recebimento Definitivo (minuta no anexo V do edital da Tomada de Preços em epígrafe), no prazo máximo 

de 02 (dois) dias úteis. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços reprovados no recebimento provisório não serão aceitos, devendo a 

empresa contratada refazê-los imediatamente sem quaisquer acréscimos a contratante, contados a partir da 

notificação, arcando com todos os custos decorrentes. 

PARÁGRAFO QUARTO - 0 recebimento definitivo não isenta a contratada de responsabilidade futura quanto 

qualidade dos serviços executados. 

CLAUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato 

erá fiscalizado pela CONTRATANTE, mediante servidor designado o senhor ROBENILDO DOS SANTOS SILVA pela 

Prefeitura Municipal de Davinópolis, designado Fiscal do Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - 0 pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, 

em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento definitivo do objeto, por meio de ordem bancária emitida em nome 

do proponente vencedor, para credito na conta corrente por ele indicada. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para pagamento, o Contratado deverá apresentar Nota Fiscal discriminativa, 

indicando o descritivo dos serviços executados em conformidade com Projeto Básico e Cronograma físico-

financeiro, acompanhada das CND de FGTS, INSS, Trabalhista e Receita Federal e Estadual. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A nota fiscal em duas vias, acompanhada das certidões negativas, e solicitação de 

pagamento, deverá ser entregue na Prefeitura Municipal, o qual encaminhará ao Controle Interno para 

juntada ao processo de contratac5o juntamente com os documentos relativos ao pagamento. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - 0 pagamento somente  sera  efetuado após o adimple nto das obrigações 

contratuais pertinentes, conforme  art.  40, § 3o, Lei n° 8.666/93. 

PARÁGRAFO QUARTO - 0 Contratante efetuará a retenção e o recolhimento d 	 legislação 

assim exigir. 
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CLAUSULA NONA - DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA - Em caso de atraso no pagamento efetuado pelo 

CONTRATANTE da fatura apresentada pela CONTRATADA, esta fará jus a compensação financeira na forma de 

atualização monetária do respectivo valor, na qual poderá incidir juros moratórios à taxa de 6% (seis por cento) ao 

ano, equivalente ao índice de 0,0001644,  "pro  rata  die".  

CLAUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO - Os preços fixados para o fornecimento do objeto deste Contrato, 

serão fixos e irreajustaveis. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REVISÃO DE PREÇOS - Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico-

financeiro do contratado, procedendo-se à revisão do mesmo, a qualquer tempo, em razão de fato imprevisível ou 

previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações 

'actuadas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada deverá formular à Administração requerimento para revisão do 

contrato, comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre 

a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão, demonstrando a repercussão 

financeira sobre o valor pactuado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A planilha de custos referida no parágrafo primeiro deverá vir acompanhada de 

documentos comprobatórios, tais como, notas fiscais de matérias-primas, de transporte de mercadorias, lista 

de pregos de fabricantes, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão 

do contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - Os recursos financeiros para cobertura do 

presente contrato correrão a conta da dotação orçamentária seguinte: 

EXERCÍCIO: 2021 

PODER: EXECUTIVO 

ÓRGÃO: 0002-PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS 

UNIDADE: 0603-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES 

CLASF. PROGRAMATICA: 15.451.0501.1020 - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES 

1  FONTE DO RECURSO: 0.1.00.0 	RECURSOS ORDINÁRIOS 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de prorrogação contratual ou alteração/inclusão dos respectivos créditos 

orçamentários e/ou financeiros, as despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos 

específicos consignados no orçamento vigente, devidamente classificadas em termo de aditamento de contrato. 

CLAUSULA DÉCI MA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Caberá a CONTRATADA, além das obrigações 

previstas no edital e no Anexo I, Projeto Básico do TOMADA DE PREÇO n° 009/2021 

a) Executar as obras/serviços em conformidade com as normas técnicas e obedecendo rigorosamente o 

projeto básico; 

b) Atender todas as especificações, prazos e condições estabelecidas neste instrumento; 
c) Executar as obras/serviços durante o prazo de vigência deste contrato; 

d) Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemen • das obrigações 

decorrentes deste contrato; 

e) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato; 
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f) Sujeitar-se a mais ampla fiscalização por parte da contratante, prestando todos os esclarecimentos 

solicitados a e atendendo as reclamações procedentes, caso ocorram; 

g) Comunicar a contratante os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias 

úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05 

(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados; 

h) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da execução do 

presente contrato; 
I) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive 

manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

j) A Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição das obras/serviços, 

inclusive sua qualidade, competindo-lhe também, as obras/serviços que não forem aceitas pela 

fiscalização da Contratante deverão, obrigatoriamente, ser refeitas; 

k) Serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram 

durante a execução das obras/serviços, bem como o uso indevido de patentes e registros; 

I) Atender as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais 
pertinentes ao objeto deste Projeto Básico; 

m) Registrar o Contrato decorrente deste Projeto Básico no CREA, na forma da Lei, e apresentar o 

comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica" correspondente antes da apresentação da 

primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento. 

n) Registrar o Contrato decorrente deste Projeto Básico junto ao INSS, e apresentar a matricula 

correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de 

retardar o processo de pagamento; 
o) Todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços deverão ser 

fornecidos pela Contratada, estando terminantemente proibido o uso de bens pertencentes a esta 

Prefeitura Municipal, mesmo que existam e estejam sem uso no período da execução dos trabalhos; 

p) Manter na obra o "Livro Diário de Obras", onde deverão ser anotadas todas as ocorrências decorrentes 

do andamento da obra e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do 

Contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE - Caberá ao CONTRATANTE além das 

obrigações previstas no edital e no Anexo I, Projeto Básico, do TOMADA DE PREÇO n°009/2021: 

a) Prestar as informações e os esclarecimentos, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

b) Comunicar a CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na prestação dos serviços e interromper 

imediatamente o fornecimento, se for o caso; 

c) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA em suas dependências, sempre que necessário 

execução do objeto, nos horários previamente acordados; 

d) Rejeitar no todo ou em parte os produtos fornecidos em desacordo com o contrato; 

e) Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado e desde que a empresa tenha cumprido com 

suas obrigações; 
t) Aplicar as penalidades contratuais quando for o caso; 

g) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 
h) Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas neste 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar 

a nota de empenho ou não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 

para o certame, ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo iniclôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

mediante procedimento administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa, ficará impedido 

de licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal, e  sera  descredenciado no SICAF e/ou Sistema de 

Cadastro de Fornecedores do Estado, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 

neste Edital e das demais cominagões legais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste edital, erros ou 

atraso e quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, garantidos o contraditório e ampla defesa, as seguintes penalidades: 

a) Multa de: 

I. 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da contratação em decorrência da não entrega dos 

produtos, sem justificativa, no momento da solicitação, por cada recusa observada. Em caso, de 

reincidência a multa  sera  aplicada em dobro; 

II. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, limitada a incidência a 15 

(quinze) dias, no caso de suspensão do fornecimento dos produtos. Após o décimo quinto dia e 

a critério da Administração, se configurara, nessa hipótese, inexecução parcial da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

III. 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação por suspensão no fornecimento por período 

superior ao previsto no item "II", da alínea "b", e por ocorrência de fato em desacordo com o 

estabelecido no edital, anexos e neste contrato ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

IV. 15% (quinze por cento) sobre o valor da contratação, em caso de inexecução total da obrigação 

assumida; 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com esta Prefeitura 

Municipal, poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são independentes 

e a aplicação de uma não exclui as demais. 

PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas neste Edital serão descontadas, após regular processo 

administrativo, dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO QUINTO - Se não resta rem pendentes valores a serem pagos ao CONTRATADO ou se os valores 

das multas forem superiores aos pagamentos devidos, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a importância 

devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, através do  DARE,  devendo ser 

apresentado o comprovante de pagamento a CONTRATANTE, sob pena de cobrança judicial. 

PARÁGRAFO SEXTO - Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos 

casos e condições especificados no §  lo  do  art.  57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os 
atrasos não precedidos da competente prorrogação. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formu 	por escrito 

e encaminhada com antecedência  minima  de 01 (um) dia do vencimento,  an 	 nto 

comprobatório do alegado pela CONTRATADA. 
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PARÁGRAFO OITAVO - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla 

defesa e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, 

nos termos dos  art.  77 a 80 da Lei 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento 

legal e no Edital da licitação em epígrafe. 

PAIRÁGRAFO ÚNICO - 0 CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos casos 

previstos nos incisos I a XII e XVII do  art.  78 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Obriga-se a CONTRATADA a 

manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 

ondições de habilitação e qualificação exigidas no edital do TOMADA DE PREÇO em epígrafe e neste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS - Fica estabelecido que, caso 

venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes 

contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em 

especial a Lei 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO - Este Contrato entrará em vigor após assinatura e publicação do seu 

extrato no Diário Oficial do Município, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia  ail  do mês seguinte ao da sua assinatura. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - 0 presente contrato é regido pela Lei 8.666/93, Lei 

Complementar 123/06 e demais diplomas legais. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de Imperatriz — MA. E por 

estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma na presença 

das duas testemunhas abaixo assinadas. 

Raimundo Nonato e Almeida dos Santos 

Prefeito Municipal 

Marcos André Nascimento Morais 

IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA 

Testemunha 02: 
Testemunha 01: 

NomE:Tflxk, co rOTVLA.d 

NOME: 

CPF:  

CPF:   G 	4 	333 - 
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