ESTADO DO IVIARANHAO

MUNIciplo DE PACO DO LUMIAR
COMISSA0 PERMANENTE DE LICITACAO -CPL
CONTRATO ADIVIINISTRATIV0 N° 69/2019 -DISPENSA DE LICITACAO N° 004/2019.

CONTRATO DE PRESTACA0 DE SERVICOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM 0 IVIUNIcipIO DE PACO DO LUMIAR/MA, POR
MEIO DA SECRETARIA IVIUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E

FINANCAS

E

A

PAVITERRA

CONSTRUCAO

PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA.

0 MUNIciplo DE PACO DO LUMIAR/WIA, pessoa juridica de direito pdblico, inscrito no CNPJ N°

fl

06.003.636/0001-73, por interm6dio da Secretaria Municipal de Administracao o Financas, neste
ato representado pelo senhor Secretario Fortunate Macedo Filho, inscrito no CPF sob o n°
131.329.971-53, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empesa PAVITERRA
CONSTRUCAO

PAVIIVIENTACAO

E

TERRAPLENAGEIVI

LTDA

inscrita

no

CNPJ

n°

06.338.628/0001€8, situada na Av. Colares Moreira, n° 07, Quadra 28, Sala 410, C. Emp. V. de

Moraes, CEP 65.075-440, Sao Francisco, Sao Luis -MA, nesta ato representada por CLORISVAL
COMES PEREIRA, inscrito no CPF n° 002.072.251-68, doravante denominada CONTRATADA,
RESOLVEM celebrar o presente Contrato, que sera regido pelas disposie6es da Lei n° 8.666/1993,
Lei Complementar n°. 123/2006, Lei Complementar n°. 147ra014, hem como pelos principios do

direito pdblico e demais normas pertinentes a especie, ajustando e reciprocamente aceitando as
seguintes clausulas e condig6es, com fundamento na Lei n° 8.666, de 1993, e demais legislag6es
correlatas, resolvem celebrar a presente instrumento, mediante as clausulas e as condig6es
seguintes:

Clausula Primeira -DO OBJETO:

a

1.1. 0 presente contrato tern par objeto a Execucao de Servicos Emeraenciais RecuDeracao de
Vias com Revestimento Primario. MuniciDio de Paco do Lumiar/MA.
1.2. Os serviaps serao prestados nas condig6es estabelecidas no Projeto Basico e demais
documentos teonicos que se encontram anexos ao processo administrativo que deu origem a este
instrumento contratual.

Clausula Segunda -DO FUNDAMENTO LEGAL:
2.1. Este contrato tern como amparo legal a Dispensa de Licitagao n° 004rao19, fundamentada no
lnciso IV, do art. 24 da Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto Municipal n° 3.307rao19.

Clausula Terceira -DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. 0 valor total da contrataeao e de R$ 1.115.772,31 (urn milhao cento e quinze mil setecentos e

setenta e dois reais e trinta e urn centavos.).
3.2. No valor acima estao incluidas tedas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
exeoueao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,

fiscaisecomeraalsinedentesbem-otexasdelicenChamentoadminishacao,frcteses;ro+
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outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

Clausula Quarta -DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
4.1. A contratante prestara no prazo de ate 05 (cinco) dias, ap6s a assinatura do contrato, Garantia
de Execueao Contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, numa das
seguintes modalidades:
4.1.1. Caucao em dinheiro ou titulos da divida pdblica;

4.1.2. Seguro-garantia; ou
4.1.3. Fianea bancaria.

4.2. Caso a valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor
valor a que se referem as alineas "a" e "b" do § 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, sera exigida,

para a assinatura do contrato, prestagao de garantia adicional, igual a diferenga entre o menor valor
referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

u

4.3. No caso de caugao em dinheiro, o dep6sito da garantia devera ser feito em favor do Municipio
de Paeo do Lumiar/MA.
4.4. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida pdblica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida?ao e de cust6dia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econ6micos, conforme definido pelo
Ministerio da Fazenda.

4.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger urn periodo
minimo de tres meses ap6s o termino da vigencia contratual.

4.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renl]ncia do
fiador aos beneficios dos artigos 827 e 835 do C6digo Civil.
4.7. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigencia, a garantia devera
ser readequada ou renovada nas mesmas condie6es.

u

4.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensaeao
de prejuizo causado no decorrer da execueao contratual por conduta da Contratada ou qualquer outra

punigao, esta devera proceder a respectiva reposigao no prazo de 10 (dez) dias dteis, contados da
data em que tiver sido notificada.
4.9. Em ate 60 (sessenta) dias ap6s a execueao do contrato, constatado o regular cumprimento de
todas as obrigae6es a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante.
4.10. A inobservancia do prazo fixado para apresentaeao da garantia acarretara a aplicagao de multa
de 0,07% (Sete cent6simos par cento) do valor do contrato por dia de atraso, ate o maximo de 2%
(dois por cento).

4.11. 0 atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administragao a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas conforme disp6em os
incisos I e 11 do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993.

_----
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4.12. A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
4.12.1. Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato;

4.12.2. Prejuizos diretos causados a Administragao decorrentes de culpa ou dolo durante a
execueao do contrato;
4.12.3. Multas morat6rias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada.

Clausula Quinta -DA CLASSIFICACAO 0RCAIVIENTARIA:

a

5.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrao por conta da seguinte dotaeao/fonte
or9amentaria:
Unidade

020213

Funcional

26.782.0127.2061.0000

Secretaria Municipal de lnfraestrutura
Urbanismo
Construgao e Manutengao de EstradaVicinaisViasUrbanas.

CategoriaEcon6mica

4.4.90.51.00

Obras e instalac6es

Clausula Sexta -DA VIGENCIA:

6.1. 0 presente Contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e tera vigencia de 02 meses,
contados da data de emissao da Ordem de Servieo e conforme Cronograma Fisico Financeiro,
condicionada sua eficacia a publicaeao no Diario Oficial do Municipio de Paeo do Lumiar/MA,

podendo tal prazo ser prorrogado nas hip6teses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei
n° 8.666, de 1993.

®

6.2. A vigencia podera ultrapassar o exercfcio financeiro, desde que as despesas referentes a
contrataeao sejam integralmente empenhadas ate 31 de dezembro, para fins de inscrigao em restos
a Pagar.

Clausula Setima-DA EXECUCAO E LOCAL DAS OBRAS/SERVICOS:
7.1. A empresa contratada executara os servigos no prazo definido no Cronograma Ffsico-Financeiro
que 6 de ate 03 (tres) meses;

7.2. A expedicao da Ordem de Servigo lnicial somente se efetivara ap6s a assinatura do Contrato.

7.3. 0 prazo para iniciar a execugao dos servieos e de 05 (cinco) dias, contados a partir da data da
expedigao e recebimento da ordem de servi9o.

Clausula Oitava -DO PAGAMENTO:

8.1. 0 pagamento sera efetuado no prazo nao superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da
fatura/medieao dos servigos, devidamente atestada pelo setor competente, da seguinte forma:
8.1.1. Faturas/medie6es: serao pagas mediante apresentaeao da Nota Fiscal, Medieao contendo os

:=-:_i-_-_-:::-:--:-:i
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quantitativos de servieos efetivamente executados pela contratada e conferidos pela fiscalizagao,

ART -Anota9ao de Responsabilidade T6cnica.
8.1.2. Os Boletins de Medigao deverao ser assinados pelo Eng.a Fiscal e pelo Responsavel T6cnico

da contratada;
8.1.3. 0 contratado devera manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as
obrigag6es por ele assumidas, todas as condig6es de habilitaeao e qualificagao exigidas na licitagao,
devendo demonstrar tal situaeao em todos os seus pedidos de pagamentos por meio da seguinte
documentaeao:
a) Certidao Negativa de d6bito, divida ativa da Uniao e Previdenciaria;
b) Certidao Regularidade do FGTS -CRF;
c) Certidao Negativa de D6bitos Trabalhista -CNDT;

U

d) Outros que sejam necessarios para a realizaeao do certame.
8.3. A Nota Fiscal que for apresentada com erro sera devolvida ao contratado para retificaeao e
reapresentaeao.
Clausula Nona -DA ALTERACAO CONTRATUAL:

9.1. 0 contrato podera ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei n° 8.666/93, mediante as devidas
justificativas. A referida alteragao, caso haja, sera realizada atraves de termo de aditamento.

Clausula D6cima -DA FISCALIZACAO:
10.1. A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizaeao e avaliaeao por
representante da Contratante, para este fim especialmente designado.

10.2, 0 acompanhamento e a fiscalizaeao da execugao do contrato pelo fiscal, consiste na verificaeao

8: fco°rnmf:rgjfsasdeeg:raarp:e:tearf9:i:odc°usmsper#|:::6 dd:Saru::::i:i: 'f:::n:Cda:sea:8r:P7a::n3t°dsa eL:jp::g8:8:a:
de 1993.

10,3. A verificaeao da adequagao da prestagao contratada devera ser realizada com base nos
crit6rios previstos nos projetos e demais documentos tecnicos anexos ao instrumento convocat6rio a
que se vincula este contrato.
10.4.Alem das atividades constantes no projeto basico, sao atribuig6es do fiscal de obra:
10.5. Disponibilizar, sempre que necessario relat6rio constando informag6es gerenciais da obra.

10.6. Aferir as medie6es dos servieos executados que deverao ser acompanhadas por registro e
pelas respectivas mem6rias de calculo.
10.7.Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisa96es, justificativa tecnica

respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a
documentagao necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis aos

:
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mesmos.
10.8. Promover o registro das ocorrencias verificadas, adotando as providencias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666,
de 1993.
10.9. A fiscalizagao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeie6es tecnicas, vicios redibit6rios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior

e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

a

10.10.Caso seja constatado o descumprimento total ou parcial das obrigag6es e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigag6es e encargos sociais e trabalhistas,
ensejara a aplicaeao de sane6es administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislaeao
vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°
8.666, de 1993.

Clausula D6cima Primeira -DO REAJUSTE DO PRECO E REEQUILIBRIO DO CONTRATO:
11.1. 0 valor do contrato sera fixo e irreajustavel, pofem podera ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, ap6s o interregno minimo de urn ano, contado a partir da data limite para
a apresentaeao da proposta, pela variaeao do indice Nacional de Gusto da Construgao Civil -lNCC,
da coluna 35, da Fundaeao Getdlio Vargas, publicada na revista Conjuntura Econ6mica ou outro que
vier a substitui-lo;

11.1.1. Nos casos em que a prorrogaeao dos prazos seja de inteira responsabilidade da
contratada, os contratos nao serao reajustados.
11.2. Para o calculo do reajustamento sera utilizada a seguinte

a

f6rmula:R=Vx

I-lo

=onde:

lo

R - Valor do reajustamento calculado;
V -Valor contratual dos servigos a serem reajustados;
I -indice (lNCC) da coluna 35 da FGV, correspondente a data do reajuste (12 meses da
data base); lo -indice (lNCC) da coluna 35 da FGV, correspondente a data base.

11.2.1. Outro indice podera ser empregado, desde que seja adequado ao objeto e mais vantajoso
para administraeao publica.

11.3. A periodicidade do reajuste e anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a
eventos fisicos realizados a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente subsequente ao termino do 120

(d6cimo segundo) mss e, assim, sucessivamente, contado desde a data da apresentaeao da proposta
e de acordo com a vigencia do contrato.
11.4. DO REEQUILIBRIO:
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consequencias incalculaveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigae6es pactuadas
no presente instrumento;
11.4.2. A contratada devera formular a Administracao requerimento para revisao do contrato,
comprovando a ocorrencia do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre
a data da formulagao da proposta e do momento do pedido de revisao do contrato, demonstrando
o quanto o aumento de pregos repercutiu no valor total pactuado;
11.4.3.

A planilha de custos referida no item 11.4.2 devera vir acompanhada de documentos

comprobat6rios, tais como, notas fiscais alusivas a epoca da elaboraeao da proposta e do
momento do pedido de revisao do contrato.
Clausula D6cima Segunda -DO RECEBIMENTO DAS OBRAS/SERVICOS:

12.1. A fiscalizaeao recebefa ap6s a constataeao de que a obra/servigo esta de acordo com o Contratadctj
12.1.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do
Contratado informando o termino das obras e/ou servigos;
12.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagao,
ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, observando o disposto
no Artigo 69, da Lei 8.666/93;

a) 0 prazo de observaeao e vistoria e de 60 (sessenta) dias consecutivos para que seja expedido
o Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e servi?os.
12.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreg6es
resultantes da execueao ou materiais empregados, cabendo a Fiscalizagao nao atestar a dltima e/ou

unica medigao de servi¢os ate que sejam sanadas todas as eventuais pendencias que possam vir a
serem apontadas no Termo de Recebimento Provis6rio.
12.3. 0 recebimento provis6rio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e

seguranea da obra objeto da Licitagao que originou o presente Contrato, e nem etico-profissional pela
perfeita execugao do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato.

Clausula Decima Terceira -DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

13.1. Constituem obrigac6es da Contratante:
13.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigag6es assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta, alem das responsabilidades previstas na
legislagao em vigor;

13.1.2. Designar

o(s)

fiscal(is)

acompanhamento dos servieos;

do

contrato,

o(s)

qual(is)

sera(ao)

responsavel(is)

pelo

u
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13.1.3. Efetuar a pagamento de acordo com as condie6es estabelecidas no contrato;
13.1.4. Emitir "ordem de servigo" informando local e hora;

13.1.5. Receber os servicos em conformidade com as especificag6es, quantidades, qualidade,
prazos e demais condig6es estabelecidas no Proj.eto Basico e na Proposta de Preeos da
contratada;
13.1.6. Prestar as informag6es e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados

pelos empregados da contratada ou por seus prepostos;

a

13.1.7. Notificar a contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato, bern como
a necessidade de substituigao de algum servi9o;

13.1.8. Comunicar a contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execueao do
contrato, fixando prazo para eventuais corree6es.
13.2. Constituem obrigae6es da Contratada:

13.2.1. Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessarios para o adimplemento
das obrigag6es decorrentes deste contrato;
13.2.2. Nao transferir, total ou parcialmente, objeto deste contrato;

13.2.3. Sujeitar-se a mais ampla fiscaliza9ao por parte da contratante, prestando todos os
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclama¢6es procedentes, caso ocorram;

13.2.4. Comunicar por escrito a contratante qualquer anormalidade que venha afetar a entrega dos
servigos, observando o prazo maximo de entrega;

a

13.2.5. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e demais despesas
decorrentes da execueao do presente contrato;
13.2.6. Providenciar a documentagao para fins de pagamento, conforme exigido na clausula oitava
deste contrato;

13.2.8. Atender imediatamente, todas as solicitae6es da fiscalizaeao da contratante, relativamente
a execugao do contrato;

13.2.9. Responsabilizar-se todo e qualquer dano que causar a contratante, ou a terceiros, ainda

que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatario, nao excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou acompanhamento pela contratante;
13.2.10. Responsabilizar-se por toda e qualquer tipo de autua9ao ou agao que venha a sofrer em
decorrencia do fornecimento em questao, bern como pelos contratos de trabalho de seus
empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decis6es judiciais, eximindo a contratante
de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

13.2.11. Responsabilizar-se por toda e quaisquer multas, indenizae6es ou despesas impostas a
contratante por autoridade competente, em decorrencia do descumprimento de lei ou de

:Its:bcr\c°Naife
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regulamento a ser observado na execueao do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serao
reembolsadas a contratante, que ficara de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer
pagamento devido a contratada, o valor correspondente;
Clausula D6cima Quarta -DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

14.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, sera realizada atraves de
protocolo. Nenhuma outra forma sera considerada como prova de entrega de documentos.

Clausula D6cima Quinta -DA RESCISAO DO CONTRATO:
15.1. A rescisao do contrato tera lugar de pleno direito, a criterio da Contratante, independentemente
de interposi9ao judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei n° 8.666/93

e suas alterag6es nos casos previstos nos artigos 77 a 80 da referida lei;

15.2. Os casos de rescisao serao formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contradit6rio e a ampla defesa;

u

15.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagao escrita e
fundamentada da autoridade competente.

Clausula D6cima Sexta -DAS SANC6ES E PENALIDADES:
16.1. A Iicitante que ensejar o retardamento da execugao dos servi?os, nao mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execugao do objeto licitado, comporta-se de modo id6neo, fizer declaragao falsa ou
cometer fraude fiscal, garantindo o direito pfevio da citaeao e da ampla defesa, ficara impedida de
licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Paeo do Lumiar - MA, pelo prazo de ate 05 (cinco)
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punieao ou ate que seja promovida a
reabilitaeao perante a pr6pria autoridade que aplicou a pena.
16.2. A penalidade sera obrigatoriamente registrada nos diario oficial e no caso de suspensao de
licitar, a licitante devefa ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das demais comina?6es
legais.

u

16.3. No caso de inadimplemento, a contratada estara sujeita as seguintes penalidades:
16.3.1. Advertencia;

16.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada

sobre o valor do contrato, caso nao sejam cumpridas fielmente as condig6es pactuadas
16.3.3. Multa morat6ria simples de 0,4% (quatro d6cimos por cento), na hip6tese de atraso no
cumprimento de suas obrigae6es contratuais, calculadas sobre o valor da fatura;

16.3.4. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragao Pdblica opera e atua concretamente, pelo prazo de ate
dois anos.
16.3.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Pdblica,

enquantoperduraremosmot,vosdeterm,nantesdapun,9aoouatequedaprom£+
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reabilita?ao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados e ap6s decorrido o prazo da
penalidade de suspensao do subitem anterior.
16.4. A aplicaeao de multa nao impede que a Administraeao rescinda unilateralmente a Contrato e
aplique as outras sane6es cabiveis.

16.5. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, ap6s devidamente convocada,
dentro do prazo estabelecido pela Administragao, equivale a inexecueao total do contrato,
sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.
16.6. A aplicaeao de qualquer penalidade nao exclui a aplicagao da multa.
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16.7. Tambem fica sujeita as penalidades do art. 87,Ill e lv da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada que:
16.7.1. Tenha sofrido condenaeao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
16.7.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitaeao;

16.7.3. Demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de atos
ilicitos praticados.

16.8. A aplicaeao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo

que assegurara o contradit6rio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n°
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.
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16.9. A autoridade competente, na aplicagao das sang6es, levara em consideragao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bern como o dano causado a Administraeao,
observado a principio da proporcionalidade.

16.10.
As multas devidas e/ou prejuizos causados a contratante serao deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do municipio de Pago do Lumiar, ou deduzidos da garantia,
caso exigida, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa do Municipio de Paeo do
Lumiar e cobradosjudicjalmente.
16.10.1.Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15

(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicaeao enviada pela autoridade
competente.
16.11. As sane6es aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

Clausula D6cima S6tima -DOS CASOS OMISSOS:
17.1. Os casos omissos serao resolvidos a luz da Lei n° 8.666/93 com suas alterae6es, e dos
principios gerais de direito.

Clausula D6cima Oitava -DA PUBLICACAO
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18.1. Sera publicado na imprensa oficial (DOM/PLMA), o resumo deste contrato, nos termos do artigo
61, Paragrafo dnico da Lei n° 8.666/93.

Clausu[a D6cima Nona -DO FORO:
19.1. Fica eleito o foro da Justiea Estadual da Comarca da llha de Sao Luis, Termo de Pago de
Lumiar, Estado do Maranhao, para dirimir quaisquer ddvidas oriundas da interpretaeao deste contrato
com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, par estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 04
(quatro) vias de igual teor, na presenga de duas testemunhas para que surtam seus legais e juridicos
efeitos.

Paeo do Lumiar (MA),
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