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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2022.07/CLHO-03984 

ADESÃO À ARP Nº 004/2022 

TERMO DE CONTRATO Nº 268/2022 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICIPIO DE 

COELHO NETO - MA, POR 

INTERMÉDIO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 

GESTÃO, E A EMPRESA ALBATROZ 

CONSTRUCOES EIRELI. 

O município de COELHO NETO - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Planejamento e Gestão, situada na Praça Getúlio Vargas, s/n, Centro, Coelho Neto – 

MA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.281.738/0001-98, neste ato representado pelo 

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Sr. Sérgio Ricardo Viana Bastos, CPF 

nº 470.606.543-72, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, 

doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ALBATROZ 

CONSTRUCOES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.948.612/0001-64, com sede na 

Avenida um, 5, Quadra 14, Residencial Pirâmide, Raposa - MA, denominada  

CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor Clodoaldo Correa, portador do 

CPF nº  747.351.603-53, tendo em vista o que consta no Processo nº PR2022.07/CLHO-

03984, e o resultado final da Concorrência nº 008/2021, com fundamento na Lei nº 

8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente 

instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Este termo tem como objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de manutenção, implantação, adequação, reforma e execução de serviços de 

pavimentação, drenagem e sinalização no município de Coelho Neto - MA. 

Parágrafo primeiro: Estes serviços abrangem: 

A contratação de uma empresa especializada para a prestação de serviço de 

manutenção, implantação, adequação, reforma e execução dos serviços de 

pavimentação, drenagem e sinalização, com o fornecimento de mão-de-obra, 
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ferramentas, instrumentos, equipamentos e materiais necessários para a execução dos 

serviços. 

Parágrafo segundo: Os serviços de manutenção, implantação, adequação, reforma e 

execução dos serviços de pavimentação, drenagem e sinalização serão executados 

quando detectada a sua necessidade pela Contratante e/ou pela Contratada, nesse caso 

somente com a aprovação da contratante, em ambos os casos será expedida ordem de 

serviço respectiva. Os serviços serão prestados com o fornecimento de material, 

equipamentos, ferramentas, instrumentos e mão de obra adequados para a execução 

deste objeto, na forma das exigências contidas neste termo e demais anexos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os prazos previstos para a execução dos serviços objeto do contrato serão de acordo 

com o cronograma físico-financeiro entregue junto com a O. S. e o prazo será contado a 

partir da data de recebimento da O. S. emitida pela CONTRATANTE autorizando o 

início das atividades. 

3.2 – A empresa terá prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos para mobilização. 

O prazo de garantia dos serviços executado não pode ser inferior a 5 (cinco) anos, 

conforme Código Civil, contado a partir do Termo de Recebimento Definitivo dos 

serviços a ser emitido por comissão designada pela autoridade competente. 

3.3 – Deverá ser apresentado pela CONTRATADA seu próprio planejamento, com 

objetivo de apresentar à FISCALIZAÇÃO a visão geral do serviço, levando em conta a 

produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra. 

3.4 – O planejamento apresentado, incluindo plano de ataque, maquinário a ser 

utilizado, plano de intervenção, cronograma físico detalhado (em meio eletrônico e 

impresso), com produção esperada, deverá ser submetido à aprovação prévia da 

FISCALIZAÇÃO em até 05 (cinco) dias corridos após o recebimento da Ordem de 

Serviço. 

3.5 – O prazo de vigência contratual é de 12 (doze) meses contado da data de sua 

assinatura, sendo possível a renovação do mesmo por mais 12 (doze) meses, caso a 

CONTRATANTE julgue necessário. O local e o prazo dos serviços serão de acordo 

com o Projeto e Cronograma Físico-financeiro. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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A Contratada deverá realizar os serviços de manutenção, implantação, adequação, 

reforma e execução dos serviços de pavimentação, drenagem e sinalização por demanda 

de serviços, devidamente autorizados e aprovados pela Contratante mediante emissão de 

ordem de serviços devidamente emitida pela Contratante para cada imóvel, 

descriminando o tipo de serviços, início e prazo para a execução dos mesmos. 

Parágrafo primeiro: 

Os serviços serão realizados sempre em atendimento à ORDEM DE SERVIÇO, 

conforme modelo constate no ANEXOVII. 

Parágrafo segundo: 

Os serviços objetos desta contratação deverão observar rigorosamente as Especificações 

Técnicas constantes no ANEXOII do instrumento convocatório. 

Parágrafo terceiro: 

A empresa contratada fornecerá todo o material, equipamento, inclusive ferramentas de 

uso individual, e mão- de-obra à realização dos serviços. 

Parágrafo quarto: Será de responsabilidade da empresa contratada o recolhimento de 

todos os encargos e impostos decorrentes da realização dos serviços. 

 

CLÁUSULA QUINTA - QUANTIDADES E VALORES 

As especificações técnicas estão descritas conforme Planilhas Orçamentárias constante 

no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS CUSTOS 

O valor global a ser pago à contratada corresponde a R$ 1.880.854,70 (Um milhão 

oitocentos e oitenta mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos). 

Parágrafo primeiro: O valor da despesa foi estimado para um período de 01 (um) ano 

conforme preços constantes nas planilhas orçamentárias da tabela de preços praticada 

pelo SINAPI (Julho 2021), SEINFRA (027), SICRO (03), ORSE (Julho 2021). 

Parágrafo segundo: 

O valor a ser pago está adstrito aos serviços efetivamente autorizados através da Ordem 

de Serviço, não ficando a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão obrigada a 
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contratação do valor total aqui estimado, e sim, somente, dos itens constantes no 

ANEXO I, devidamente executados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

A vigência do contrato é de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, podendo ser 

prorrogado na forma da Lei. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado, em moeda corrente nacional, em favor da contratada, em no 

mínimo 30 (trinta) dias do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante a 

apresentação da nota fiscal, emitida de acordo com a comprovação dos serviços 

executados por medição, que deverá ser entregue na Assessoria Técnica de Engenharia 

Civil, juntamente com os documentos de regularidade fiscal, devidamente atestada pelo 

fiscal, com o visto do Gestor da Unidade, desde que não haja fator impeditivo 

provocado pela CONTRATADA; 

Parágrafo primeiro: A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações de vidas pela Contratada; 

Parágrafo segundo: Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente 

de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 

penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento das obrigações decorrentes da 

contratação, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização 

monetária. 

Parágrafo Terceiro: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 

Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que 

a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e 

o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I = (TX) 
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I=(6 / 100)/365 I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa deverá correr à conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

0701 Sec. Mun. de obras e infr. SEMOBI 

15 451 0180 1.017 Const. Ampl. Reforma e Conservação de Praças, Parques e Jardins 

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 

1500000000 Recursos não vinculados de Impostos 

 

0701 Sec. Mun. de obras e infr. SEMOBI 

15 451 0180 1.017 Const. Ampl. Reforma e Conservação de Praças, Parques e Jardins 

4.4.90.51.00 Obras e instalações 

1500000000 Recursos não vinculados de Impostos 

1700000000 Outros Convênios da União 

 

0701 Sec. Mun. de obras e infr. SEMOBI 

15 451 0181 1.031 Const. e Recup. de Calçamentos, Meio-Fio e Sarjeta 

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 

1500000000 Recursos não vinculados de Impostos 

 

0701 Sec. Mun. de obras e infr. SEMOBI 

15 451 0181 1.031 Const. e Recup. de Calçamentos, Meio-Fio e Sarjeta 

4.4.90.51.00 Obras e instalações 
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1500000000 Recursos não vinculados de Impostos 

 

3101 Secretaria Mun. de Planej. e Gestão - SEMPG 

06 181 0181 2.064 Manutenção do Departamento de Trânsito 

3.3.90.30.00 Material de consumo 

1500000000 Recursos não vinculados de Impostos 

 

3101 Secretaria Mun. de Planej. e Gestão - SEMPG 

06 181 0181 2.064 Manutenção do Departamento de Trânsito 

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 

1500000000 Recursos não vinculados de Impostos 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES E DO RECEBIMENTO 

Executada a Ordem de Serviço, o seu objeto deve ser recebido: 

10.1.1 – Provisoriamente, pelo gestor do contrato em se tratando de serviços, em até 30 

(trinta) dias da comunicação escrita do contratado. 

a) Nesta primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da 

CONTRATADA, a FISCALIZAÇÃO fará a vistoria “in loco”, para registrar anomalias 

construtivas aparentes. 

b) Após a vistoria, através de comunicação oficial da FISCALIZAÇÃO, serão 

indicadas as correções e complementações consideradas necessárias ao Recebimento 

Provisório, bem como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes. 

c) Na segunda etapa, após a conclusão das correções, e complementações e nova 

solicitação oficial da CONTRATADA, mediante nova vistoria realizada pela 

FISCALIZAÇÃO, será realizado o Recebimento Provisório. 

d) O recebimento provisório transfere para a Administração a responsabilidade 

civil pela guarda do bem e autoriza a ocupação do mesmo o recebimento definitivo visa 

a verificação da qualidade, quantidade e conformidade do material com a proposta e 

consequente aceitação. 
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10.1.2 – Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente e até 30 (trinta) dias corridos da comunicação escrita da CONTRATADA 

ou do recebimento provisório. 

a) O Recebimento Definitivo somente será efetuado pelo CONTRATANTE após a 

comprovação pela CONTRATADA de pagamento de todos os impostos, taxas e demais 

obrigações fiscais incidentes sobre o objeto do contrato e correções de eventuais que 

não poderem ser detectadas durante a vistoria, para isso o prazo será de 60 (sessenta) 

dias, a contar da data de recebimento provisório. 

b) Se o recebimento não ocorrer nos prazos estabelecidos, a CONTRATADA 

notificará a Administração para fazê-lo no prazo de 90 (noventa) dias corridos, após o 

qual se caracterizará o recebimento tácito, reputando-se como realizado 

satisfatoriamente o objeto do contrato. 

c) A Administração deve rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em 

desacordo com o contrato. 

d) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, 

principalmente quanto à solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela 

perfeita execução do contrato dentro dos limites estabelecidos por Lei ou pelo contrato. 

e) Salvo disposições em contrário constantes do edital ou de ato normativo, os 

ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a boa 

execução do objeto do contrato, correm por conta da CONTRATADA. 

f) Em caso de atraso em relação a alguma etapa do Plano de Execução dos 

Serviços, à CONTRATADA será aplicada multa conforme previsto em contrato, sendo 

para tanto considerado o prazo da etapa em questão e o tempo decorrido para a 

apresentação. 

g) Quaisquer modificações no decorrer do serviço em questão serão processadas 

através de Termo Aditivo pertinente, devidamente justificado pela FISCALIZAÇÃO e 

dentro dos previstos na lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA apresentará um Gestor ou Preposto para a execução dos serviços 

objeto do contrato, indicando à FISCALIZAÇÃO os nomes e registros profissionais de 

toda a equipe técnica, ao qual lhe compete: 

11.1.1 – Coordenar as relações da empresa com o gestor do contrato; 

11.1.2 – Gerenciar os serviços; 
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11.1.3 – Receber as notificações do gestor do contrato e da autoridade máxima do 

órgão ou entidade; 

11.2 – A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de 

qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja 

benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

11.3 – É condição para início do contrato a indicação do representante, por parte da 

CONTRATADA. 

11.4 – Será necessário que o preposto esteja no local da execução. 

11.5 – Refazer os serviços eventualmente executados com vícios ou defeitos, em 

virtude da ação, omissão negligência, imperícia, emprego de materiais ou processos 

inadequados ou de qualidade inferiores. 

11.6 – Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitários, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de 

Referência. 

11.7 – A CONTRATADA deverá apresentar a ART – Anotação de Responsabilidade 

Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica de execução dos serviços 

objeto deste Termo de Referência, no prazo de até 5 (cinco) dias, contado do 

recebimento da Ordem de Serviço. 

11.8 – A CONTRATADA deverá executar os serviços rigorosamente em 

conformidade com todas as condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

11.9 – A CONTRATADA deverá realizar por meio de laboratório previamente 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO e sob suas custas, os testes, os ensaios, exames e 

provas necessários ao controle de qualidade dos materiais e serviços e equipamentos a 

serem aplicados durante o serviço. 

11.10 – Manter os profissionais que executarão os serviços, objeto deste Termo de 

Referência, devidamente fardados e identificados mediante a utilização de crachás. 

11.11 – Fornecer os equipamentos de segurança individuais (EPI’s) e equipamentos de 

proteção coletiva (EPC’s) adequados e compatíveis com o tipo de exposição ao risco, a 

todos os profissionais que executarão os serviços, objeto deste Termo de Referência. 

11.12 – Responder perante o CONTRATANTE e terceiros pela cobertura dos riscos e 

acidente de trabalho dos seus empregados, prepostos ou contratados, bem como por 

todos os ônus, encargos, perdas e danos, porventura resultantes da execução dos 

serviços contratados, como estabelecido em lei. 
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11.13 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões de até 

25% do valor inicial a que se refere o objeto do Termo de Referência, nos termos 

previstos pela Lei, caso seja necessária à aplicação dessa condição. 

11.14 – Realizar os serviços solicitados por este Instituto, com a observância dos 

prazos por ela determinados. 

11.15 – Responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da 

execução dos serviços, tais como salário: seguro de acidentes, taxas, impostos, 

contribuições, indenizações, vales-transportes, vale- refeição e outras que porventura 

venham a ser criadas e exigidas pelo governo ou vantagens decorrentes de convenção 

coletiva. 

11.16 – Responder pelos danos causados diretamente a este Instituto ou a terceiros, 

decorrente de culpa ou dolo em razão da execução dos serviços em apreço, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a FISCALIZAÇÃO ou o 

acompanhamento deste Instituto. 

11.17 – Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de 

propriedade deste Instituto, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos 

durante a prestação dos serviços ora contratados. 

11.18 – Manter os seus técnicos sujeitos às normas procedimentais deste Instituto, 

porém sem qualquer vínculo com a CONTRATANTE. 

11.19 – Responsabilizar-se pela observância das normas técnicas indicadas neste 

Termo de Referência, inclusive atendendo aos critérios e prescrições estabelecidas nas 

normas técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e ISO – 

International Organization for Standardization. 

11.20 – Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de serviços pela 

FISCALIZAÇÃO, bem como pelos atrasos acarretados por esta rejeição. 

11.21 – Responsabilizar-se por todo o transporte necessário à prestação dos serviços 

contratados, quando requerido pela FISCALIZAÇÃO ou esteja previsto neste Termo de 

Referência. 

11.22 – Executar os serviços constantes do objeto em conformidade com o respectivo 

planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda, com as instruções emitidas 

pela FISCALIZAÇÃO por este Instituto. 

11.23 – Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços 

contratados. 
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11.24 – Comunicar à FISCALIZAÇÃO deste Instituto qualquer anormalidade de 

caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 

11.25 – Manter, por si e por técnicos e/ou prepostos, em total e irrestrita 

confidencialidade, todas as condições, o escopo e as informações recebidas em razão 

dos serviços e durante a execução dos trabalhos, as quais constarão exclusivamente dos 

arquivos e dos relatórios que vierem a ser emitidos. 

11.26 – Não utilizar e/ou divulgar a terceiros, por si e por seus técnicos e/ou prepostos, 

o escopo do trabalho contratado, as informações que venham a obter junto a este 

Instituto, assim como os resultados dos serviços. 

11.27 – Cumprir o cronograma estabelecido e aprovado e condições especificadas e 

acordadas. 

11.28 – Manter informado o técnico responsável da FISCALIZAÇÃO/Instituto, 

encarregado de acompanhar os trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias. 

11.29 – As inconsistências ou dúvidas verificadas na documentação entregue terão 

prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento da diligência 

pela CONTRATADA, para serem formalmente esclarecidas. 

11.30 – O descumprimento reiterado das disposições destas obrigações e a manutenção 

da CONTRATADA em situação irregular perante suas obrigações fiscais, trabalhistas e 

previdenciárias implicará na rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades nele previstas e demais cominações legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO obriga-se a: 

a) Cumprir fielmente o Contrato; 

b) Permitir o acesso dos empregados da empresa CONTRATADA a fim de que 

possam executar os serviços, desde que previamente identificados e portando crachás da 

empresa; 

c) Indicar formalmente à CONTRATADA a equipe de fiscalização dos serviços 

d) Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados 

pela CONTRATADA, pertinentes ao objeto do contrato; 
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e) Zelar pelo bom andamento do contrato, dirimindo dúvidas porventura existentes, 

através do servidor que vier a ser designado Fiscal do Contrato; 

f) Orientar a CONTRATADA quanto a melhor forma de execução dos serviços; 

g) Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista no contrato e em seus 

anexos; 

h) Relacionar-se com a CONTRATADA através do servidor designado pela 

CONTRATANTE, Fiscal do Contrato, o qual acompanhará e fiscalizará a execução do 

objeto contratado, verificando os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de 

quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas saneadoras; 

Parágrafo primeiro: A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte da 

CONTRATANTE, não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da 

CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por 

quaisquer danos, inclusive contra terceiros ou irregularidades constatadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

Durante a execução do objeto contratado, caberá à Contratante, por meio de equipe 

técnica da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, o direito de fiscalizar a fiel 

observância das disposições do presente Termo de referência. 

Parágrafo primeiro: A fiscalização do contrato será exercida por um fiscal designado 

pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ao qual competirá dirimir as 

dúvidas que surgirem no curso da prestação de serviços e de tudo dará ciência à 

Administração, conforme art. 67 da lei nº 8.666/93. 

Parágrafo segundo: A fiscalização de que trata o item anterior não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 

ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de 

material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da CONTRATADA ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo terceiro: Para fins de fiscalização, a CONTRATANTE registrará em relatório 

as deficiências verificadas na execução do contrato, encaminhando cópia à contratada 

para imediata correção das irregularidades apontadas, sem quaisquer ônus à 

CONTRATRANTE e sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA–DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A empresa que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal, sofrerá as Sanções Administrativas previstas no Art. 86 a 87, de lei 8.666/93. 

Parágrafo primeiro: Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na 

licitação, erros ou atraso na entrega dos materiais ou na execução dos serviços e ainda, 

quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantia a prévia defesa, 

aplicar a contratada as seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação 

devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas, na 

hipótese e de recusa injustificada da adjudicada em celebrar o contrato, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando a 

inexecução total das obrigações acordadas; 

c) Multa de 0,2%(dois décimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia de 

atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Termo de Referência; 

d) Multa de até 10%(dez por cento) sobre o valor da nota Fiscal/fatura, se for 

constatado o descumprimento de qualquer obrigação ou não execução dos serviços 

conforme previstos no Termo de Referência ou no termo contratual; 

e) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de 

rescisão contratual por culpa da contratada; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a realização perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a solicitante ressarcir a Secretaria Municipal de Planejamento e 

Gestão pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 

na alínea anterior. 

g) A sanção de multa poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades, 

assegurados à Contratada o contraditório e a ampla defesa, no respectivo processo, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

Parágrafo segundo: As sanções previstas no Termo de Referência são independentes 

entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de 

outras medidas cabíveis. 
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Parágrafo terceiro: A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos a Administração. 

Parágrafo quarto: As sanções só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou 

força maior, devidamente, justificadas e comprovadas, ajuízo da Administração. 

Parágrafo quinto: A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão poderá utilizar-se 

da declaração de inidoneidade quando a contratada, sem justa causa, não cumprir as 

obrigações assumidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA–DA GARANTIA 

Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo 

justificadas: 

Parágrafo primeiro: Por se tratar de serviços comuns, cuja previsão de quantidades não 

poderá ser definida com exatidão, tendo em vista que os serviços serão prestados sob 

demanda. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Fundamentada na Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo primeiro: A rescisão do contrato poderá ser: 

a) Determinada por ato Unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados 

nos incisos a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, notificando-se a Contratada 

com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 

desde que haja conveniência para o Contratante; 

c) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria; 

d) A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente; 
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e) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 

1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123, de 2006, Lei 

Complementar 147, de 2014 e na Lei nº 8.666, de 1993, bem como nos demais 

regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste 

Contrato, independentemente de suas transcrições. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO 

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na 

Imprensa Oficial do município de Coelho Neto, até o quinto dia útil do mês seguinte ao 

de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, conforme 

dispõe o art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

A contratada obrigar-se-á a obedecer a todas as normas e rotinas da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, bem como aguardar sigilo 

em relação a dados, informações ou documentos de que seus empregados venham a 

tomar conhecimento e responderá, civil e criminalmente por descumprir tais obrigações. 

Parágrafo primeiro: A fiscalização dos serviços será de responsabilidade dos técnicos da 

ATENA, designados para esse fim. 

Parágrafo segundo: A relação dos serviços, assim como os seus quantitativos, encontra-

se o ANEXO I com seus respectivos valores estimados. 

Parágrafo terceiro:. O BDI. As empresas deverão observar as disposições do acórdão 

325/2007, do TCU. 

Parágrafo quarto:. A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura reserva-se o direito 

de efetuar diligências para comprovação da exequibilidade dos preços propostos, do 

cumprimento dos itens obrigatórios, para a certificação da capacitação técnica dos 

profissionais, bem como das características comprobatórias da especialização da 

empresa, dos profissionais e dos equipamentos. 
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Parágrafo quinto:. A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura poderá verificar 

com seu pessoal ou prepostos, a qualidade dos materiais empregados no serviço, 

retirando amostras em campo, aferir certificações da Anatel, padrões da ABNT e 

padrões Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura conforme características 

descritas neste termo de referência. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Coelho Neto - MA, com exclusão de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 

Contrato. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 

(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contraentes. 

 

Coelho Neto, 26 de Agosto de 2022 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI 

CONTRATADA 
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