ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
PROCESSO N.° 0160383/2019-SEGOV/MA
CONTRATO N.° 26/2019-SEGOVÍMA

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O ESTADO DO
MARANHÃO, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE ESTADO DE
GOVERNO DO MARANHÃO E A
EMPRESA SOLAR TÁXI AÉREO
LTDA PARA CONTRATAÇÃO
EMERGENCIAL DE SERVIÇOS
CONTINUADOS DE FRETAMENTO
DE AERONAVE.

o

ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA DE ESTADO DE

GOVERNO - SEGOVÍMA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 24.393.108/0001 -50, situada na
Avenida Pedro II, n.° 03, Centro, São Luís - MA, CEP: 65010-450, órgão da Administração
Pública Direta, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu
titular, DIEGO GALDINO DE ARAUJO, brasileiro, casado, administrador e bacharel em
Direito, portador do RG n.° 11 95573992 e do CPF n.° 01 6.580.903-57, residente nesta capital, e
de outro lado a empresa SOLAR TÁXI AÉREO LTDA, CNPJ n.° 13.087.728/0001-44,
estabelecida na Praça Brigadeiro Eduardo Gomes, S/N - Terminal de Aviação Geral Sala 03,
Vila União, Fortaleza - CE, daqui por diante designada CONTRATADA, neste ato
representado por seu Representante Legal, o Sr. CRISTIANO LIMA BRAGA SILVA,
brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador do RG n.° 94006011967 SSP/CE e do
CPF n.° 615.881.563-20, RESOLVEM celebrar o presente Contrato, decorrente do Processo
Administrativo n.° 01603 83/201 9-SEGOV/MA, submetendo-se as partes às disposições
constantes da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações e às cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Contratação por dispensa de licitação, em razão de situação emergencial, de
empresa especializada na prestação de serviços continuados de fretamento de aeronaves tipo
jato executivo e turboélice, pelo critério de quilômetro voado e hora voo,,. respectivamente,
conforme tabela constante neste instrumento, transcrita a seguir:
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ITEM

QUANTIDADE
06 (SEIS)
MESES
MÊS/KM
KM

DISCRIMINAÇÃO
-

Aeronave asa fixa, biturbina, turbofan,
cabine pressurizada, com Certificado de
Aeronavagabilidade
(C.A.)
válido,
homologada para voo em Regra de Voo
por Instrumento (IFR) com capacidade
mínima para 07 (sete) passageiros (não
sendo considerado para tal quantitativo o
assento sanitário potty seat) e 02 (dois)
tripulantes
(piloto
comandante
e
copiloto), com autonomia para voos
diretos nos trechos São Luís
MA(SBSL)/São Paulo
SP(SBSPAEROPORTO DE CONGONHAS), no
trecho
Paulo—SP(SBSPSão
AEROPORTO
DE
CONGONHAS)/SÃO
LUÍS
MA(SBSL), São Luís MA(SBSL)/São
Paulo
(SBGR-AEROPORTO
GUARULHOS) e São Paulo (SBGRAEROPORTO GUARULHOS)/ São
Luís
MA (SBSL), que seja equipado
com potência mínima de 2.800 libras de
empuxo por motor, com ano de
fabricação a partir de 1990, com sistemas
de navegação via satélite acoplado ao
Piloto Automático, equipada com radar
meteorológico melhorado de alerta de
proximidade de solo (Enhanced Ground
Proximity Warning System-EGPWS),
gravador de voz da cabine (CVR) e
Certificado de Matrícula emitido pela
Agência Nacional de Aviação Civil
ANAC em nome da empresa contratada
constando a mesma como operadora da
aeronave e posterior registro junto a
ADE
ANAC
na
categoria
(Administração Direta Estadual). Custo
de piloto, combustível, manutenção,
hangaragem, taxas aeroportuárias e todos
os custos incidentes a cargo da empresa
Contratada. A Aeronave ficará baseada
no Aeroporto Marechal Hugo da Cunha
MA, à
Machado em São Luís
disposição da Contratante.

VALOR
UNIT (R$)

VALOR MÊS
(R$)

VALOR ANO
(R$)

R$ 33 75

R$
405.000,00

R$
2.430.000,00

VALOR MÊS
(R$)

VALOR ANO
(R$)

-

-

-

-

-

-

01

12000

72000

KM

KM

'

-

-

-

ITEM

DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE
06 (SEIS)
MÊS
MESES

HORA

HORA

VALOR
UNIT (R$)
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02

Aeronave asa fixa, bimotora, turbohélice, cabine pressurizada com
Certificado de Aeronavegabilidade
(C.A.) válido, homologada para voos
em Regra por Voos por Instrumentos
(IFR) com capacidade mínima para
05 (cinco) passageiros (não sendo
considerado para tal quantitativo o
assento sanitário-potty seat) e 02
(dois) tripulantes (piloto comandante
e copiloto), que opere em pistas
pavimentadas e não pavimentadas
(cascalho) com 1.200m (mil e
duzentos metros), potência mínima
de 550shp (quinhentos e cinquenta
Shaft Horse Power) por motor, com
ano de fabricação a partir de 1980,
alcance mínimo de 1 .700km (mil e
setecentos
quilômetros),
altura
mínima de 4,Om (quatro metros),
peso máximo de decolagem de no
mínimo 4.500kg (quatro mil e
quinhentos quilogramas), velocidade
20
de cruzeiro mínima de 38OkmIh
HORAS
(trezentos e oitenta quilômetros por
hora), com Certificado de Matrícula
emitido pela Agência Nacional de
Aviação Civil ANAC em nome da
empresa contratada, constando a
mesma como operadora da aeronave
na categoria TPX e/ou posterior
registro junto a ANAC na categoria
ADE
Direta
(Administração
Estadual).
Custo
piloto,
de
combustível,
manutenção,
hangaragem, taxas aeroportuárias e
todos os custos incidentes a cargo da
empresa Contratada. A Aeronave
ficará baseada no Aeroporto
Marechal Hugo da Cunha Machado
em São Luís MA, à disposição da
Contratante.

120
HORAS

R$
9.000,00

R$
198.000 9 00

R$
1.188.000 5 00

-

-

VALOR GLOBAL

Milhões,
(Três
3.618.000 900
R$
Seiscentos e Dezoito Mil Reais)

AN,
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

o

prazo de vigência do presente instrumento será de 180 (Cento e Oitenta) dias,

contados do dia 01 de agosto de 2019.
PARAGRÁFO ÚNICO - O presente instrumento será rescindido quando o Procedimento
Licitatório para aquisição do mesmo objeto for concluído.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1 A Solicitação do objeto ocorrerá por meio de "Ordem de Serviços ou Requisições",
a ser assinada pelo Ordenador de Despesas da CONTRATANTE ou por servidor por ele
designado, contendo as informações do tipo de aeronave, período de fretamento, local a
que se destina, horário de saída, previsão de chegada e a quantidade de passageiros.
3.2. Para voos da Aeronave especificada no ITEM 01 serão computados os quilômetros
voados e pagos no mínimo a quantidade efetivamente contratada;
3.3. Para contagem dos quilômetros voados será considerado o deslocamento do local
de origem dos passageiros ao local de destino;
3.4. Caso ocorra o cancelamento da requisição de voo por determinação da Contratante
em um período de tempo inferior às 24h (vinte e quatro horas) que antecedem ao
embarque programado e desde que não tenha concorrido para o fato a Contratada, serão
pagos os quilômetros correspondentes ao voo cancelado;
3.5. A Aeronave especificada no ITEM 01 ficará baseada obrigatoriamente no

Aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado em São Luís - MA, à disposição da
Contratante;
3.6. O total mensal de quilômetros voados estimados para a Aeronave especificada no
ITEM 01 , se não utilizado dentro do mês, constituirá crédito de quilômetros/voo em
favor da Contratante que poderá utilizá-lo nos meses subsequentes, sempre que houver
utilização de quilômetros acima do mínimo estabelecido no mês em curso, observado o
prazo de vigência do Contrato.
3.7. A compensação de quilômetros de um mês para o outro não gerará glosa no valor
mínimo mensal de quilômetros estabelecido;
3.8. O quantitativo de quilômetros voados ou horas de voo que ultrapassarem o
quantitativo médio do mês, não havendo banco de horas ou quilômetros, deverão ser

\
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cobrados na proporção idêntica ao valor proposto para a franquia;
3.9. A contagem da hora/voo para a Aeronave especificada no ITEM 02 será efetuada
pelo horimetro de voo, sendo considerado o tempo de voo, a marcação do tempo em
horas e décimos de horas;
3. 10. O total mensal de horas/voo estimados para a Aeronave especificada no ITEM 02,
se não utilizado dentro do mês, constituirá crédito de horas/voo em favor da Contratante
que poderá utilizá-lo nos meses subsequentes, sempre que houver utilização de horas
acima do mínimo estabelecido no mês em curso, observado o prazo de vigência do
Contrato;
3.11. A compensação de horas de um mês para o outro não gerará glosa no valor
mínimo mensal de horas estabelecido;
3.12. Ocorrendo a indisponibilidade da aeronave especificada no ITEM 02, por
quaisquer razões, a contagem das horas/voo será suspensa e retomada após recebimento
formal da mesma ou de outra com as mesmas especificações contidas neste Termo de
Referência, no local onde foi interrompido o voo ou em local definido pela Contratante;
3.13. Os custos com o fretamento tais como Piloto, Copiloto, Mecânico, combustível,
manutenção, hangaragem, taxas aeroportuárias, despesas decorrentes dos
deslocamentos, tais como diárias e estadas da equipe e demais despesas que possam
incidir na prestação dos serviços serão de responsabilidade da Contratada;
3.14. O registro das horas/voo ou quilômetros voados apurados em cada Aeronave será
efetuado através de assentamento no Diário de Bordo Oficial da Aeronave, sendo de
responsabilidade do Piloto a transcrição dessas informações;
3.1 5 . A Contratante fará a conferência do horímetro de voo no início e no final de cada
mês para o pagamento dos serviços, ficando a Contratada obrigada a enviar relatório
contendo planilhas de horas voadas por ocasião da prestação do serviço. Por ocasião da
conferência, deverão ser verificadas se as anotações de horímetro inicial e final do mês
foram anotadas corretamente pelos Comandantes no Diário de Bordo e se estão de
acordo com o observado no horimetro da aeronave, se possível que seja fotografado
(registrado) o equipamento e anexado ao controle de horas voadas no mês. Esse registro
deverá ser realizado por servidores da Contratante.
3.16. Caso ocorra substituição de horímetro de voo a Contratadveá reportar no

.:
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Diário de Bordo Oficial da Aeronave o serial e o partnumber do equipamento novo e do
danificado, comunicando imediatamente à Contratante.
3.17. Após o regresso da aeronave deverá ser apresentado à Contratante no prazo
máximo de 08 (oito) horas após o término da viagem o resumo do voo contendo, além
das ocorrências, os trechos voados.
3.18. A manutenção preventiva e corretiva das aeronaves ocorrerá por conta da
Contratada, devendo a execução desses serviços atender aos requisitos de operação e
manutenção estabelecida pela legislação aeronáutica em vigor.
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação
orçamentárias:
DESCRIÇÃO DA DESPESA:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

110 124

-

SEGOV

UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL

110124

-

SEGOV

FUNÇÃO

04

SUBFUNÇÃO

122

PROGRAMA

0349

-

GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

AÇÃO

4450

-

GESTÃO DO PROGRAMA

FONTE DO RECURSO

0101000000

SUBAÇÃO

GESTÃO DO PROGRAMA NO ESTADO DO MARANHÃO
000235
(AERONAVE)

NATUREZA

339033

MODALIDADE

ESTIMATIVO

-

ADMINISTRAÇÃO

-

ADMINISTRAÇÃO GERAL

-

TESOURO ESTADUAL

-

-

PASS.E DESP.COM LOCOMOÇÃO

PARAGRÁFO ÚNICO - O valor total do presente instrumento é de R$ 3 .61 8 .000,00 (Três
Milhões, Seiscentos e Dezoito Mil Reais)

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DAS
AERONAVES
5 . 1. A execução dos serviços de fretamento iniciará em 01 de agosto de 2019 e obedecerá às
normas da Lei n.° 7.565, de 19 de dezembro de 1986, Código Brasileiro de Aeronáutica, a
Resolução da ANAC n. ° 377 de 1 5 de março de 2016, que trata da outorga de serviços aéreos

públicos para empresas brasileiras, bem como as recomendações de segurança da Agência

:

N

J
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Nacional de Aviação Civil - ANAC, nos Regulamentos Brasileiros de Homologação da
Aeronáutica - RBHA;
5.2. As aeronaves irão operar em municípios do Estado do Maranhão e, eventualmente, em

municípios do Território Nacional, onde houver pistas com condições de pouso de aeronaves;
5 .3. As aeronaves deverão ser disponibilizadas em perfeitas condições de Aeronavegabilidade,

com Tripulação, abastecido de combustível, com seguro obrigatório aeronáutico - RETA, nas
especificações definidas neste Termo;
5.4. Ao ser disponibilizada a aeronave deverá estar de acordo com as normas de segurança

previstas pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC e Agência Nacional de Petróleo ANP, relativas às operações de reabastecimento fora da base contratual (município de São Luís)
devendo ocorrer no aeródromo mais próximo ao trecho solicitado;
À.

5.5 . O Gabinete Militar do Governador - mediante Requisição de Voo assinada pelo Secretário

de Estado Chefe do Gabinete Militar do Governador, solicitará da Contratada a disponibilidade
da aeronave, devendo informar na referida Requisição o tipo da aeronave, período do
fretamento, local a que se destina, horário de saída, previsão de chegada e quantidade de
passageiros;
5.6. A empresa Contratada deverá confirmar formalmente o recebimento da Requisição de Voo,

no prazo máximo de 01 (uma) hora do seu recebimento, devendo dela constar o prefixo da
aeronave, o horário de decolagem, o percurso e o horário do voo programado, assim como os
nomes da Tripulação;
5.7. A Aeronave especificada no ITEM 01 do ficará baseada no Aeroporto Marechal Hugo da

Cunha Machado em São Luís/MA, à disposição da Contratante, e deverá estar pronta para
embarque, no prazo máximo de 10 (dez) horas contados do recebimento da Requisição de Voo,
oportunidade em que será vistoriada por profissional do Gabinete Militar do Governador que
lavrará o Termo de Vistoria;
5.8. A Aeronave especificada no ITEM 02 ficará baseada no Aeroporto Marechal Hugo da

Cunha Machado em São Luís/MA, à disposição da Contratante e deverá estar pronta para
embarque, no prazo máximo de 02 (duas) horas contados do recebimento da Requisição de Voo,
oportunidade em que será vistoriada por profissional do Gabinete Militar do Governador que
lavrará o Termo de Vistoria;
5.9. O piloto e o copiloto da aeronave serão disponibilizados pela Contratada devendo pertencer

ao quadro de funcionários da empresa e terem tanto a Tripulação quanto a Aeronave condições
de operar Regras de Voo Visual - VFR e Regras de Voo por Instrumentos - ffR;
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5 . 10. Antes da utilização das aeronaves a Contratada deverá proceder a vistoria técnica no
equipamento, de forma a constatar sua adequação ao uso de acordo com as exigências do Edital
e seus anexos, assim como na legislação aplicada ao fretamento;

5 .11. A Contratada deverá disponibilizar aeronaves reservas com as mesmas especificações da
definida no Contrato, devendo apresentar à Contratante a Tabela Oficial com as distâncias, em
KM, a serem percorridas durante cada voo.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES
6.1 São obrigações da CONTRATANTE:
a) Designar o Gestor do Contrato que acompanhará e fiscalizará a execução dos
serviços.
b) Efetuar o pagamento de acordo com as condições estabelecidas no Contrato.
c) Fiscalizar para que, durante a vigência do Contrato, sejam mantidas as condições
de habilitação da Contratada exigidas na licitação.
d) Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias à execução dos
serviços.
e) Emitir no prazo estabelecido a requisição de solicitação de voo.

o

Apontar as irregularidades detectadas na Aeronave, podendo se for ocaso, rejeitála, determinando sua substituição de imediato, sem prejuízo das penalidades
cabíveis previstas na lei.

g) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no presente Termo de
Referência, observando as condições e prazos especificados.
h) Garantir todas as facilidades para o embarque e desembarque de passageiros.
6.2 São obrigações do GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR:
a) Assegurar a regularidade e constância do fluxo de informações entre as partes
Contratantes, assim como, internamente, entre as áreas diretamente envolvidas na
execução do Contrato, prestando todas as informações e esclarecimentos que
venham a ser solicitados.
b) Coordenar o inter-relacionamento entre as áreas envolvidas com o objeto
contratado, para que o ritmo normal de execução dos serviços não venha a ser
afetado por problemas internos.
c) Administrar o recebimento dos serviços contratados, bem como providenciar as
medidas necessárias às soluções de quaisquer contratempos que porventura

\

venham a ocorrer.
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d) Emitir e responsabilizar-se pelas requisições de voo, mediante comprovação do
prévio empenho das despesas.
e) Informar a Secretaria de Estado de Governo sobre eventuais irregularidades na
execução do objeto contratado que possa acarretar a responsabilização da
Contratada.

o

Atestar a Nota Fiscal/fatura relativa a execução dos serviços, encaminhando ao
Secretário de Estado de Governo juntamente com cópia do Termo de Recebimento
dos serviços e documentação de Regularidade Fiscal para autorização do
pagamento.

6.3 São obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar os serviços de fretamento de acordo com este Termo, com as normas
instituídas pelo Código Brasileiro da Aeronáutica, e demais normas da Agência
Nacional de Aviação Civil - ANAC;
b) Atender a todos os prazos e condições estabelecidos para assinatura do Contrato e
para a prestação dos serviços, sob pena de aplicação das sanções previstas na
legislação;
c) Disponibilizar a aeronave com equipamentos necessários ao voo, exigidos pela
Agência de Aviação Civil - ANAC, fornecer combustível, lubrificante, inspeções,
revisões e manutenção da mesma, assim como entregar para a Contratante a
documentação da aeronave e tripulação regularmente habilitadas e válidas;
d) Prestar os serviços de acordo com as condições estabelecidas neste Termo, na sua
Proposta, no Contrato e nas normas legais aplicadas;
e) Responder, integral e objetivamente, por perdas e danos que vier a causar à
Contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, sua ou de seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver
sujeita;
1) Aceitar nas mesmas condições originais da Contratação os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias na prestação dos serviços consoante ao que
dispõe o artigo 65, § 1° da Lei Federal n° 8.666/93;
g) Por ocasião do pagamento, deverá a CONTRATADA apresentar, em conjunto com
a Fatura correspondente, a documentação que comprove a Regularidade Fiscal
perante a Seguridade Social/INSS, Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço/FGTS, Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Justiçdo Trabalho;

'
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h) Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação exigidas
na Licitação, assim como comunicar quaisquer alterações havidas em seu contrato
social;
i)

Não ceder ou transferir para terceiros o objeto do Contrato, sem autorização prévia
da Contratante;

j)

Comunicar, por escrito à CONTRATANTE qualquer irregularidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;

k) Efetuar a troca da aeronave quando esta for reclamada pela CONTRATANTE por
falhas ou irregularidades no funcionamento da mesma, sem prejuízo das sanções
previstas;
1) Atender ao prazo de substituição da aeronave sujeitando-se, na inobservância, às
penalidades previstas na lei;
m) Nomear um preposto para representá-la durante o período de vigência do Contrato,
devendo ter a aprovação da Contratante;
n) Assumir plena responsabilidade legal, administrativa e técnica pela execução,
segurança e qualidade dos serviços;
o) Submeter-se à fiscalização do Gabinete Militar do Governador como interveniente
do Contrato sobre os serviços;
p) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho na execução dos serviços
aéreos realizados, resultante de caso fortuito ou por qualquer outro que venha a
ocorrer;
À.
q) Disponibilizar as aeronaves com todos os itens relativos à cobertura securitária
exigida pela ANAC, inclusive com seguro total de casco, responsabilidade civil de
passageiros e contra terceiros;
r)

Observar com primor o critério da confiança e sigilo, uma vez que dentro das
aeronaves poderão ser discutidos assuntos estratégicos, muitas vezes reservados
somente ao Governo do Estado, fazendo deste transporte uma extensão do mesmo;

s) Responsabilizar-se por eventuais indenizações por danos causados ao Governo do
Estado do Maranhão ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e o
acompanhamento da Contratante;
t)

Assumir qualquer responsabilidade pelos encargos judiciais ou extrajudiciais
decorrentes de execução dos serviços objeto da avença, que tiver d

causa;
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u) Dispor de aeronave moderna, segura e apta a atender diversas situações que
comumente ocorrem devido à singularidade dos serviços a serem prestados, bem
como a comprovação de inscrição no Registro Aeronáutico Brasileiro na
modalidade TPX;
v) Os custos com a execução dos serviços, tais como Piloto, Copiloto, Mecânico,
combustível, manutenção, Hangaragem, taxas aeroportuárias, despesas decorrentes
dos deslocamentos, tais como diárias e estadas da equipe e demais despesas que
possam incidir na prestação dos serviços serão de responsabilidade da
CONTRATADA;
w) Responsabilizar-se pelo contato prévio com os proprietários das pistas registradas
que por ventura possam ser utilizadas, assim como, pelas despesas decorrentes da
utilização das referidas pistas.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

7. 1. O contrato de fretamento das aeronaves será acompanhado e fiscalizado pelo
Gabinete Militar do Governador, na qualidade de Gestor de Contrato, competindo-lhe o
controle e a execução do objeto contratado, que fará o registro mediante Relatórios das
ocorrências e deficiências verificadas durante a sua execução, observadas as normas do
art. 67 da Lei Federal n.° 8.666/93.
7.2. A Gestão do Contrato, fiscalização e execução dos serviços de fretamento da
aeronave será de responsabilidade do Secretário de Estado Chefe do Gabinete Militar do
Governador, a quem compete, além das atribuições de Gestor de Contrato, constantes da
Lei Federal n.° 8.666/93, zelar pelos demais atos relativos ao cumprimento das
obrigações contratualmente assumidas.
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superior a 30
(trinta) dias, contados a partir da efetiva entrega dos produtos e/ou prestação serviços,
com aceitação, mediante apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e
datada por quem de direito;
8.2 O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA,
devendo esta demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos por meio
da seguinte documentação:
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a) Certidão Negativa de débito, dívida ativa da União e Previdenciária;
b) Certidão Regularidade do FGTS - CRF;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;
d) Certidão Negativa da CAEMA, caso a empresa seja do Estado do
Maranhão;
e) Outros que sejam necessários para a realização do certame.
8.3 A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para
retificação e reapresentação.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES CONTRATUAIS
9.1 Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho
ou a assinar o instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais
licitantes chamadas na ordem crescente de preços para negociação, sujeitando-se o
proponente desistente às seguintes penalidades:
a) impedimento de licitar e contratar com o Estado do Maranhão, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos;
b) multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, devidamente
atualizada.
9.2 O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a
Contratada à aplicação das seguintes multas de mora:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor
da parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;
b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o
valor da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo
ultrapassar 10% (dez por cento) do valor do contrato.
9.3 Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes
sanções à Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução
total ou parcial do Contrato:
a) advertência escrita;
b) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) impedimento para participar de licitação e assinar coritr tos com o Estado
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pelo prazo de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Sistema de
Gerenciamento de Licitações e Contratos - SGC por igual prazo;
d) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos
com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos ou até que o
contratado cumpra as condições de reabilitação;
9.4 As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente
com a prevista na alínea "b".
9.5 Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação
das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que
justifiquem a proposição;
9.6 No caso de aplicação das sanções estabelecidas neste Contrato, assim são definidas
as possíveis faltas cometidas pela contratada:
a) FALTAS LEVES: puníveis com a aplicação da penalidade de advertência
e multas, caracterizando-se pela inexecução parcial de deveres de pequena
monta, assim entendidas como aquelas que não acarretam prejuízos
relevantes aos serviços da CONTRATANTE e a despeito delas, a regular
prestação dos serviços não fica inviabilizada;
b) FALTAS GRAVES: puníveis com a aplicação das penalidades de
advertência e multas, caracterizando-se pela inexecução parcial ou total das
obrigações que acarretam prejuízos aos serviços da CONTRATANTE,
inviabilizando total ou parcialmente a execução do contrato, notadamente
em decorrência de conduta culposa da contratada;
c) FALTAS GRAVÍSSIMAS: puníveis com a aplicação das penalidades de
multas e impedimento de licitar e contratar com a União, Distrito Federal,
Estados e Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caracterizando-se
pela inexecução parcial ou total das obrigações que acarretam prejuízos
relevantes aos serviços da CONTRATANTE, inviabilizando a execução do
contrato em decorrência de conduta culposa ou dolosa da contratada.
9.7 As multas deverão ser recolhidas no prazo de 1 5 (quinze) dias consecutivos
(

contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela
CONTRATANTE.
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9.8 O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado
diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.
9.9 A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo,
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da
ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO
Dentro do prazo legal, contados de sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a
publicação do extrato deste Contrato, sendo a publicação condição indispensável à eficácia.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís para dirimir as dúvidas e controvérsias
porventura oriundas deste Contrato, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja. Assim havendo ajustado, fazem imprimir este instrumento, em 04 (quatro) vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Luís (MA), 30 de julho de 2019.
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DIEGO GALDINO DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO
CPF: 016.580.903-57

Testemunhas:
1)
tii
Nome:
CPF:
1
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CRISTIANO LIMA BRAG ILVA
REPRESENTANTE DA CONTRATADA
CPF: 615.881.563-20
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