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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MENDES
PRACA SENADOR C . NIDIDO MENDES, 09 CENTRO, C 

'
ANDIDO MENDES-MA

CNPJ: 06.059.505/0001-08

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIV)S N° 045/2017

CONTRATAA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUAO DE
SERVIQDS DE MANUTENA0 DA REDE DE ILUMINAA0 PUBLICA NO
MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES/MA.

Termo de Contrato que entre si celebram o MUNIdP10 DE C .inNDIDO MENDES -
MA, atravas da PREFEITURA MUNICIPAL DE Ci&NDIDO MENDES-MA, situada
Praa Senador Candido Mendes, n°09, Centro, Candido Mendes — MA, inscrita no
CNPJ sob o n° 06.059505/001-08, a seguir denominada simplesmente
CONTRATANTE, representada neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Senhor Jos
Ribamar Leite de Arajo, portador da Cadula de Identidade n° 1859059 e do CPF
n° 14581175291, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Candido
Mendes-MA., e a empresa ALMEIDA E LIMA LTDA — ME, pessoa juridica de direito
privado com sede na Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, n°200, KM. 09, BR-
135, Bairro MARACANA, SAO LUIS — MA, inscrita no CNPJ(MF) sob o
n°19580762/0001-32 e Inscri0o Estadual n°12.428834-0, a seguir denominada
simplesmente CONTRATADA, representada neste ato pelo(a) senhor(a) lgor Lima
Castelo Branco Almeida, brasileiro (a), casado (a), empresario (a), portador da
cadula de identidade com o RG sob o n.° 0283495020043-GEJUSP/MA e CPF sob o
n.° 004.803.483-59, de conformidade com o que foi apurado atravas do Processo
Administrativo n° 0277/2017 — Pregao Presencial n° 039/2017-CPL/PMCM, com
fundamento na Lei Federal n.° 8.666 de 21/06/93, e suas alteraOes, e os termos
das clausulas seguintes:

ClitUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.10 presente contrato tem por objeto a Objetivando a contrata0o de empresa
especializada para execu0o de servi os de manuten0o da rede de ilumina0o
Publica no Municipio de Candido Mendes — Ma, conforme Termo de Referencia,
constante do Edital do Pregao Presencial n° 039/2017-CPL/PMCM, que juntamente
com a proposta da CONTRATADA passam a fazer parte integrante deste
instrumento, independentemente de suas transcrOes.

Par4rafo Primeiro - Os servi os compreendem em efetuar troca de lampadas,
reatores, soquetes, conectores, instala0o e retirada de luminarias, instala0o e
retirada de bra9ps completos, instala0o completa de postes ornamentais para
ilumina0o pública, substitui0o de fia0o danificada, limpeza de luminarias e
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demais manutengOes necessarias para o perfeito funcionamento da rede de
iluminagao publica, conforme as solicitagOes do Municipio.

Paragrafo Segundo - No dia da manutengdo a empresa devera fazer vistoria
rua por rua, abrangendo toda a rede de iluminaccio pUblica do municipio,
efetuando os reparos que forem necessarios, clever& ainda, solicit& a esta
Prefeitura o material a ser utilizado antes do inicio dos trabalhos e ao final
devolver os materiais substituidos, no Setor de Compras desta Prefeitura, a qual
reserve o direito de acompanhar os trabalhos.

Paragrafo Terceiro - 0 proponente devera dispor de mao-de-obra qualificada e
suficiente para a execucao dos servigos objeto do presente edital. Possuir
equipamentos e ferramentas necessarios para a realizacao dos servigos,
conforme padrao CEMAR, sem que coloque em risco a seguranga dos
funcionarios e da populagao de modo geral.

Paragrafo Quarto - No valor estao incluidas todas as despesas necessarias
para a execugao do objeto deste Contrato, incluindo, despesas corn transporte,
encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, social, tributaria e outras, bem
como impostos, taxas, tributos incidentes ou que venham a incidir sobre a
totalidade dos servigos deste Contrato, estando incluso tambern os gastos corn o
motorista, combustivel e a manutencao de veiculos/equipamentos necessarios
para a execugao dos servigos.

Paragrafo Quinto - Integram e completam o presente Contrato, para todos os
fins e efeitos de direito, obrigando-se as partes em todos os seus termos, as
condigoes expressas na Licitagao, Modalidade Pregao Presencial, sob o N°
039/2017, juntamente corn seus anexos, projetos, orgamento e a proposta da
CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - QUALIDADE DOS SERVIcOS

2.1 A contratada obriga-se a prestar servigo adequado e satisfazer as
condigoes de regularidade, continuidade, eficiencia e seguranga atentando
para os ditames da Lei Federal n.° 8.987 de 13.02.95 no que couber e Leis,
Decretos e Regulamentos emanados do poder pCiblico contratante e que nao
contrariem a Legislagao Federal.

Paragrafo Onico — A manutengao na rede de iluminagao pUblica devera ser
executada pela contratada conforme a solicitagao e criterio do Municipio de
Candido Mendes - MA.
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CLnWSULA TERCEIRA - DAS CONDIOES ESPECIAIS

3.1 Al rh das condiQ5es estabelecidas na cusula anterior, a contratada
deverá observar as seguintes exiOncias:

a) n'k) abandonar o evento licitado, enquanto vigente este contrato, salvo por
motivo imperioso a aps autoriza0o expressa do contratante;

411.,
b) responder por quaisquer danos pessoais, materiais ou morais, decorrentes da
prestacio de seus servi os;

c) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, este contrato sem pr&ia e
expressa anu&lcia do contratante sob pena de resci o;

d)As Notas Fiscais deveffio ser emitidas eletronicamente;

e) A empresa proponente dever dar garantia da rfflo de obra de 08 (oito)
meses,

f) Possuir Conta Corrente em aOncia bancria, preferencialmente em Bancos
Oficiais, em raz&D de que os pagamentos somente sera'o efetuados mediante
transfer&icia bancria, conforme orienta o do Tribunal de Contas do Estado.

g) Os produtos deveffio ser entregues/trocados conforme a necessidade,
mediante a entrega da Ordem de Compra/Requisi0o da Prefeitura;

h)0 Municipio de Candido Mendes reserva-se o direito de adquirir os produtos
de forma parcelada de acordo com a necessidade do setor, reservando-se
tambm ao direito de executar no todo ou em partes, realizando a compra
somente dos itens necessrios ao setor, ficando desde já o licitante ciente de
desta condi o;

i)As lâmpadas e reatores devero obrigatoriamente ser de fabrica o nacional e
possuir selo INMETRO.

CLinUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E
REAJUSTAMENTO

4.1 Pela execl4o do objeto contratado, o CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA o valor de R$ 148.320,00(cento e quarenta e oito mil e
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trezentos e vinte reais), conforme o cronograma fisico-financeiro constante da
proposta.

4.2 0 pagamento sera efetuado da seguinte forma: conforme a entrega dos
produtos e a realizacao dos servicos.

4.3 0 representante do CONTRATANTE especialmente designado para
acompanhar e fiscalizar a execucao do evento objeto deste Contrato, efetuara
medicOes da execucao e analisara a situacao real dos servicos. Verificara o
cumprimento do cronograma, bem como das obrigacoes da CONTRATADA no

41. period° da medicao, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto. Medida
e atestada a execucao dos servicos, a CONTRATADA entregara a
correspondente nota fiscal no setor financeiro da Prefeitura.

4.4 0 preco estabelecido no presente Contrato nao sera reajustado.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO/FISCALIZAcAO/RESCISA0

5.1 0 presente contrato tera vigencia pelo prazo de 08 (oito) meses, podendo
ser rescindido a qualquer momento, caso ocorram ofensas a Legislacao ern
vigor, ou por conveniencia da Administracao.

Paragrafo Primeiro - As irregularidades verificadas pela Administracao,
sujeitarao a contratada as seguintes penalidades administrativas:

a) advertencia;

b)multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato;

c) declaracao de inidoneidade para licitar corn a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes de sua punicao.

Paragrafo Segundo:

- A aplicacao de penalidades sera precedida do direito de ampla defesa, ern
procedimento administrativo a ser conduzido pela Administracao Municipal e
Comissao de Licitacao.

5.2 0 prazo maxima para a execucao e entrega do objeto do presente Contrato
é de oito (oito) meses e sera contado a partir da assinatura deste contrato.

Paragrafo Onico: - 0 prazo acima estabelecido podera ser prorrogado nos
termos do art. 57, §§ 1° e 20 da Lei n° 8.666/93.
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CLikUSULA SEXTA - DA LEGALIDADE

0 presente Instrumento contratual rege-se pelas disposiçöes expressas na Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alteraOes e pelos preceitos de
direito piblico, aplicando-se-lhe supletivamente os principios da Teoria Geral
dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLikUSULA Sb•IMA - REGIME DE EXECU .A. 0

7.1 A execw;ao do evento, objeto deste Contrato, dar-se-a sob a forma de
(hr execw,s§o indireta, obedecendo os dispostos no edital de licitaçäo Prego

Presencial 039/2017.

CutUSULA OITAVA - RECURSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes do presente Contrato correffio à conta da seguinte
dota.,§o Oramentaria:

02.03.00 Secretaria Municipal de Administra'o e Finanas
25.752.0250.2009.0000 Manuten o e Funcionamento dos Servi. de Energia
3.3.90.39.00 Outros Servi os de Terceiros Pessoa Juridica

ClitUSULA NONA - GARANTIA

9.1 Executado o objeto contratual, a CONTRATADA respondera pela solidez e
segurana do evento, com garantia de 08 (oito) meses.

ClinUSULA 1:s CIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1 Constituem-se direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato
nas condições avenadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na
forma e no prazo convencionados.

Paffigrafo Primeiro - Constituem-se obrigag5es do CONTRATANTE:

a)- efetuar o pagamento ajustado;

b) - dar à CONTRATADA as condiVies necessarias à regular execL4o do
presente Contrato. Paragrafo Segundo - Constituem-se obrigaCies da
CONTRATADA:

a) - prestar a execu0o dos servk,os na forma ajustada;
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b) - atender a todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais decorrentes da execucao do presente Contrato;

C) - manter durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidade corn as
obrigagoes por ele assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao
exigidas na licitagao;

d) - apresentar, sempre que solicitado, durante a execucao do Contrato,
documentos que comprovem estarem cumprindo a legislagao em vigor quanto
as assumidas na licitagao, em especial, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais;

e) - cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e
Seguranga do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar corn
equipamentos individuais;

f) - apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Tecnica (ART) no inicio da
execucao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SANcOES ADMINISTRATIVAS PARA
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

11.1 Em caso de atraso injustificado no cumprimento do cronograma, sera
aplicada a CONTRATADA multa moratOria de valor equivalente a 2,0% (dois por
canto) sobre o valor total em atraso, por dia Cita excedente ao respectivo prazo,
limitada a 10% (dez por cento) do valor total da etapa em atraso. Paragrafo
Onico - Pela inexecucao total ou parcial do Contrato, 0 Municipio podera,
garantida a previa defesa, aplicar a CONTRATADA as sangOes previstas no art.
87 da Lei n° 8.666/93; que em caso de multa, correspondera a 8% (oito por
cento) sobre o valor total do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO

12.1 0 presente Contrato podera ser rescindido caso ocorram quaisquer dos
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Onico - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE,
em caso de rescisao administrativa do contrato, conforme esta previsto no art.
77, da Lei n° 8.666/93..

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
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A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA, seffi feita atravs de protocolo. Nenhuma outra forma sera
considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CUWSULA 1:0 CIMA QUARTA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serk) resolvidos à luz da Lei n° 8.666/93 e dos principios
gerais de direito.

CONSIDERAOES FINAIS

Todo e qualquer assunto relativo a esse evento deverá ser encaminhado por
escrito à Administra0o Municipal para as devidas provi~cias e ou
esclarecimentos. Por estarem ajustados, assinam o presente instrumento em 03
(tffis) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para
que surta os seus efeitos legais.

Candido Mendes - MA 25 de abril 2017.
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IGOR LIMA CASTELO BRANCO ALMEIDA
SOcio Administrador
CONTRATADO

MUNICIPIO • , P ENDES

JOS RI E DE ARAUJO
Pre "to
CONTRATANTE
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