ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
Instalada em 16 de fevereiro de 1835
Procuradoria Geral

TERMO DE cONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
sERVIÇOs N° 023/2021, QUE FAZEM ENTRE
sl A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
MARANHÃO E A EMPRESA sOLAR TÁXI
AÉREO LTDA

Pelo presente instrumento, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, com sede em São Luís - MA, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n. Bairro
Calhau, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n°. 05.294.848/000194, neste ato representada por seu Presidente, OTHELINO NETO, inscrito no Cadastro
de Pessoas Físicas sob o n°. 585.725.383-72, doravante denominada CONTRATANTE, e

a empresa sOLAR TÁXI AÉREO LTDA inscrita no cNPJ/MF sob o n° 13.087.728/0001-44,

sediada na Praça Eduardo gomes, S/N°. na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, doravante
designada CONTRATADA, neste ato devidamente representada pelo Sr. Cristiano Lima Braga
Silva, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n°. 94006011967, CPF n° 616.881.56320, tendo em vista O que consta no Processo n° 0589/2021 e em observância às disposições da
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e Resolução
Administrativa N° 955/2018, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do

Pregão Eletrôc n° 023/2021 mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O Objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de fretamento de aeronave, com garantia mínima mensal, com disponibilidade de
piloto, combustível, destinada a passageiros, para transporte de Excelentíssimo senhor
Presidente da assembleia Legislativa, demais Deputados e servidores da assembleia por ocasião

da execução de atividades legislativas que exijam procedimentos céleres, em viagens no
território Estadual e no e no território Nacional quando necessário, nos quantitativos e
especiﬁcações estimados no Termo de Referência.

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, ao Termo de Referência e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele ﬁxado no Edital, ou seja, 12
(doze) meses, com início na data de 22/09/2021 e encerramento em 21/09/2022, podendo
ser prorrogado por interesse das partes ate' o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja
autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos: ¬
2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
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2.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a

Administração; e

2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

2.1.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo
aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR
3.1. O valor total da contratação é de R$ 3.099.000,00 (três milhões e noventa e
nove mil reais).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, ﬁscais e comerciais incidentes, taxa de

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
da contratação.

4. cLÁUsULA QUARTA _ DOTAÇÃO oRÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do Estado, para o exercício de 2021, na classiﬁcação abaixo:
UNIDADE GESTORA: 010101 Assembleia Legislativa
GESTÃO: 00001 Gestão Geral

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 101

FUNÇÃO: 01 Legislativa

PROGRAMA: 0318 Gestão Legislativa
AÇÃO: 4628 Atuação Legislativa
SUBAÇÃO: 000011 Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção)
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.3307 Locação de aeronaves p/ necessidade do
serviço
FONTE DE RECURSOS: 0.1.01.000000 Recursos Ordinários do Tesouro

sUBFUNÇÃo: 031 Ação Legislativa

HISTÓRICO;

Contratação de empresa especializada em serviços de locação de aeronave,
conforme proposta vencedora e anexos constantes no processo.

4.2. Foi emitida pela Assembleia Legislativa a Nota de Empenho n° 2021NE001620 de

17/09/2021, no valor de R$ 891.580,00 (oitocentos e noventa equm mil, quinhentos”e"\5

oitenta reais).
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4.3

No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender

às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício
ﬁnanceiro.

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. A ALEMA realizará o pagamento dos serviços prestados de forma mensal, de

acordo com a utilização, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação
do documento ñscal correspondente.
5.2. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta
corrente da contratada.

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade ﬁscal, apresentada pela empresa ou poderá ser por

meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oﬁciais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.
5.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso exista pendência quanto à
Justiça do Trabalho e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a
regularidade relativa à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS).
5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo, obrigação ﬁnanceira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ﬁcará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
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5.6. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
5.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela ﬁscalização da

regularidade ﬁscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
5.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias
à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada à contratada a ampla defesa.
5.9. 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 ñser paga.
ll'
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I = Índice de compensação ﬁnanceira = 0,00016438, assim apurado
I=(TX)

l= (6 /100)I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

6. cLÁUsULA sEXTA - REAJUSTE
6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno
mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela
variação do Indice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado
a partir dos efeitos ﬁnanceiros do último reajuste.

7. cLÁUsULA sÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
de seu valor total, no prazo de 15 (quinze) dias, após a assinatura do contrato, por meio das
modalidades abaixo:
I-

Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

II-

Seguro Garantia;

III-

Fiança Bancária.

7.2. O valor da garantia será atualizado nas mesmas condições do valor contratual
7.3. A garantia ﬁcará à responsabilidade e à ordem da Diretoria Financeira da
CONTRATANTE e somente será restituída após o integral cumprimento de todas as
obrigações contratuais.
7.4. Se a garantia prestada pela CONTRATADA for na modalidade caução em dinheiro,
esta será atualizada monetariamente e poderá ser retirada/levantada pelo
CONTRATANTE, total ou parcialmente, para ﬁns de cobertura de pagamento das multas
previstas neste instrumento.
7.5. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer`
obrigação, inclusive indenização a terceiros ou pagamento de multas contratuais, :a l
lcyik
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CONTRATADA se compromete a fazer a respectiva reposição no prazo de 03 (três) dias

úteis, contados da data em que for notiﬁcada pela CONTRATANTE, mediante ofício
entregue contra recibo.

7.6. Na hipótese de rescisão do Contrato, nos termos do art.80, III, da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, a CONTRATANTE executará a garantia contratual para seu
ressarcimento.

s. cLÁUsULA oITAVA _ REGIME DE EXECUÇÃO Dos sERVIÇos E
FISCALIZAÇÃO
8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os

materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles
previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Acompanhar, ﬁscalizar, conferir e avaliar os trabalhos objetos do Contrato.
9.2. Permitir acesso ao local de realização dos serviços somente a funcionários constantes do
rol apresentado pela CONTRATADA.
9.3. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar os seus
serviços dentro das normas vigentes.
9.4. Supervisionar a execução dos serviços, promovendo o acompanhamento e a fiscalização

sob os aspectos quantitativos e qualitativos.
9.5.

Fornecer à CONTRATADA o nome dos funcionários da CONTRATANTE que irão

acompanhar os serviços e fiscalizar a execução do Contrato.
9.6. Comunicar prontamente à CONTRATADA sobre qualquer anormalidade evidenciada na
execução do contrato para a devida correção e/ou adequação.
9.7. Apontar as irregularidades detectadas na Aeronave, podendo se for o caso, rejeita-la,

determinando sua substituição em até 24 horas, sem prejuízo das penalidades cabíveis previstas
na lei.

9.8. Notiﬁcar a CONTRATADA, por escrito, sobre multas, penalidades e quaisquer outros

débitos de sua responsabilidade, garantido o contraditório e a ampla defesa.
l`
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9.9. Atestar a execução dos serviços e receber a fatura correspondente, quando apresentada na

forma estabelecida no contrato.

9.10. Exercer a ﬁscalização dos serviços por meio de servidor especialmente designado para

esse ﬁm, pelo Gestor de Contrato, na forma prevista na Lei n° 8.666/93 e alterações e Resolução
Administrativa n° Administrativa n° 955, de 27 de dezembro de 2018 , procedendo ao atesto

da(s) respectiva(s) nota(s) ﬁscal(is)s/fatura(s), com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem

necessárias. O Gestor anotará todas as ocorrências que mereçam registro, relacionadas com a

execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos

observados.

9.11. Emitir no prazo estabelecido a requisição de solicitação de voo.

9.12. Pagar o valor da Ordem de Serviço em moeda corrente nacional, no prazo máximo de 30

(trinta) dias contados do recebimento expresso pela CONTRATANTE, mediante apresentação

da Fatura/Nota Fiscal e documento de recebimento definitivo, devidamente atestados pelo

Gestor do Contrato.

9.13. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos ﬁscais, o prazo de pagamento será

contado a partir da sua reapresentação, devidamente regularizados.

9.14. Ocorrendo atraso no pagamento por culpa da ALEMA, o valor poderá ser atualizado

monetariamente até a data de sua liquidação, observada a variação da SELIC, calculada taxa

pro-rata dia.
9.15. A CONTRATADA, após a execução dos serviços, apresentará a nota ﬁscal e os seguintes

documentos: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidões Negativas de Débitos junto

ao INSS, FGTS e Fisco (federal, estadual e municipal) entre outras a serem informadas e

Relatório de Voo, todos atualizados, a fim de que o ﬁscal do contrato ateste a prestação dos

serviços e a CONTRATANTE efetue o pagamento mediante ordem bancária creditada em conta
corrente, em até 30 (trinta) dias, contados da entrega dos documentos exigidos.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Disponibilizar a aeronave solicitada em até 12h a contar da notificação e em conformidade ,
com as exigências estabelecidas neste Termo de Referência e na proposta.
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10.2. Prestar os serviços de fretamento de acordo com as normas instituídas pelo Código

Brasileiro da Aeronáutica e as recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil- ANAC
e demais regulamentações aplicáveis ao caso.

10.3. Atender a todos os prazos e condições estabelecidos para a prestação dos serviços sob
pena da aplicação das sanções previstas na legislação e no Contrato.

10.4. 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.

10.5. Aceitar nas mesmas condições originais da Contratação os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessárias na prestação dos serviços consoante dispõe o artigo 65, § 1° da Lei
Federal n° 8.666/93.

10.6. A CONTRATADA obriga-se a garantir, pelo prazo de 12 meses, os serviços prestados,
comprometendo~se a adotar as medidas corretivas necessárias, no prazo de 24 horas da
notificação feita pelo CONTRATANTE.
10.7. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação

exigidas e apresentar, juntamente com a fatura, as provas de quitação corn a Fazenda Federal,

Estadual e Municipal do seu domicílio ou de sua sede, os Comprovantes de Regularidade do
FGTS e CND do INSS, além de outros documentos que se ﬁzerern necessários para a
comprovação de cumprimento das obrigações trabalhistas, ﬁscais e previdenciárias.
10.8. Responder, independentemente da ﬁscalização e do acompanhamento pela
CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados, direta ou
indiretamente, à Assembleia Legislativas do Maranhão - ALEMA, ou a terceiros, decorrentes

de culpa ou dolo na execução dos serviços objeto do Contrato.

10.9. Responsabilizar-se, integralmente, pelo objeto da contratação, nos termos da legislação
vigente, prestando-os de acordo com as especificações e os prazos constantes deste Termo.
10.10. Não ceder ou transferir para terceiros o objeto do Contrato, sem autorização prévia da

CONTRATANTE.

10.11. Comunicar, por escrito, à CONTRATANTE, qualquer irregularidade de caráter urgente
e prestar os esclarecimentos que julgar necessários.
10.12. Efetuar a troca da aeronave quando esta for reclamada pela CONTRATANTE, sem
prejuízo das sanções previstas, caso seja detectado falhas ou irregularidades no funcionamento
da mesma, devendo ainda, em caso de indisponibilidade da aeronave proposta, por qualquer
motivo que seja substituir por outra idêntica ou por aeronave de concepção e especificações
técnicas superiores, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE, no prazo máximo

de 24h.
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10.13. Atender ao prazo de substituição da aeronave sujeitando-se, na inobservância, às

penalidades previstas na lei.

10.14. Assumir plena responsabilidade legal, administrativa e técnica pela execução, segurança

e qualidade dos serviços.

10.15. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho na execução dos serviços aéreos
realizados, resultante de caso fortuito ou por qualquer outro motivo que venha a ocorrer.
10.16. 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.

10.17. Observar com primor o critério da conﬁança e sigilo, urna vez que dentro das aeronaves
poderão ser discutidos assuntos estratégicos, muitas vezes reservados somente ao Presidente da

Assembleia Legislativa, fazendo deste transporte uma extensão do mesmo.

10.18. Assumir qualquer responsabilidade pelos encargos judiciais ou extrajudiciais
decorrentes de execução dos serviços objeto da avença, que tiver dado causa.

10.19. Designar, dentre os funcionários destacados para a prestação de serviços, aquele(s) que
agirá(ão) como preposto(s), apto(s) a representar a CONTRATADA, com poderes suﬁcientes
para prestar e receber esclarecimentos.
10.20. Instruir seus proﬁssionais envolvidos na execução do objeto contratado quanto à
necessidade de acatar as orientações do representante da CONTRATANTE.
10.21. Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e coletivos quando for
o caso, aos seus empregados alocados na execução do objeto do contrato, fiscalizando o uso.
10.22. Designar para a execução dos serviços somente proﬁssionais tecnicamente qualiﬁcados,
nos termos da legislação vigente, prestando-lhes socorro e assistência, às suas expensas, em
caso de acidente ou sinistro.
10.23. A CONTRATADA obriga-se a retirar, às suas expensas, todo e qualquer material
resultante da execução do contrato, devendo, ainda, repor os locais, móveis e objetos que tenha
movimentado na forma como os encontrou.
10.24. É vedado, à CONTRATADA, transferir, no todo ou em parte, as obrigações do presente
contrato.

10.25. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, quaisquer
alterações havidas no contrato social, durante o prazo de vigência do contrato, bem como
apresentar os documentos comprobatórios da nova situação.

10.26. Arcar com todos os ônus referentes a salários, encargos sociais, trabalhistas e.\

previdenciários, seguros, uniformes, instrumentos, materiais e equipamentos concernentes à "z
aK
execução dos serviços, além dos impostos, taxas e seguros, tributo vigente, ou menha
|
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criado, direta ou indiretamente sobre a prestação de serviço de fretamento de aeronaves,

devendo apresentar, sempre que solicitada pela CONTRATANTE, a documentação
comprobatória dos recolhimentos devidos.
10.27. Arcar com os ônus de indenizar todo e qualquer dano material ou pessoal que possa
advir, direta ou indiretamente, à CONTRATANTE ou a terceiros, do exercício de sua atividade,
ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados dentro do prazo de 30 (trinta)
dias, contados da ocorrência do fato danoso, de forma, que o não ressarcimento legitimará o
desconto do valor respectivo dos créditos a que porventura tenha direito junto à

CONTRATANTE.

10.28. Acatar as decisões e observações feitas pela CONTRATANTE, relativamente à
execução dos serviços e prestar os esclarecimentos, quando solicitados pela CONTRATANTE,
atendendo de imediato às reclamações.

10.29. Não transferir a outrem, por qualquer forma, mesmo parcialmente, qualquer dano
causado pelos seus funcionários ou subcontratados.
10.30. Manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado, bem como substituir
dentro de 24 horas, mediante solicitação, qualquer empregado ou preposto cuja conduta seja
julgada inconveniente ou insatisfatória pelo gestor do contrato.

10.31. Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE qualquer fato

extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, com a indicação das
medidas a serem adotadas, visando à imediata reparação do fato ocorrido.

10.32. Diligenciar para que seus empregados tratem os servidores e prestadores de serviços da
CONTRATANTE com atenção e urbanidade.
10.33. Os custos com a execução dos serviços, tais como Piloto, Copiloto, Mecânico,
combustível, manutenção, Hangaragem, taxas aeroportuán'as, 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.
10.34. Como condição de assinatura do contrato ou seus instrumentos hábeis deverá ser
apresentado pela vencedora, as apólices de seguro de aeronave, com previsão de cobertura para

os ocupantes, em caso de sinistro.

10.35. Responsabilizar-se pelo contato prévio com os proprietários das pistas registradas que
porventura possam ser utilizadas, assim como, pelas despesas decorrentes da utilização das
referidas pistas.

As.

11. cLÁUsULA DÉCIMA - sANÇÕEs ADMINISTRAT
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11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n°
10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

11.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;

11.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
11.1.3. Fraudar na execução do contrato;

11.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

11.1.5. Cometer fraude ﬁscal.
11.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem

acima ﬁcará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:

11.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a CONTRATANTE;
11.2.2. Multa moratória de 0,5% por cento por dia de atraso injustiﬁcado sobre o valor da
parcela inadimplida, ate' o limite de 30 dias;

112.3. Multa compensatória de 5,0 % (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto.

11.3. Em caso de inexecução parcial, além da multa compensatória, nos percentuais do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida:
11.3.l. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a ALEMA pelo prazo de até
três anos;

113.2. Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Maranhão pelo prazo de até
cinco anos;
113.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados;
a) advertência escrita;
b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato.
11.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993,
as empresas ou proﬁssionais que:
l 1 .4. l Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio olosos, fraude ﬁscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
j /
ll
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11.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.43. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a
Lei n° 9.784, de 1999.
11.6. Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação

das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que
justifiquem a proposição;

11.7. 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.
11.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da
CONTRATADA, amigável ou judicialmente.
11.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

1 1.10. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados
da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

12. cLÁUsULA DÉCIMA PRIMEIRA _ REscIsÃo
12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art.

78 da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem

W

prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, `.anexo do Edital. `/`
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12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à

CONTRATADA o direito à pre'via e ampla defesa.
12.3.

12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.5.

12.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

126.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.63. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - vEDAÇÕEs
13.1. É vedado à CONTRATADA;
1.3.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
ﬁnanceira;
13.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se ﬁzerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais

aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
"
extrato, no Diário Oﬁcial do Estado, no prazo previsto n Lei n° 8.666, de 1993.
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17. CLÁUSULA DÉCIMA sEXTA - FoRo
17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato será a cidade de São Luís do Maranhão.
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.
São Luis-MA, aU.
4/

ASSEMBLEIA LEGISLATI

de setembro de 2021.
If rf

ii)

STADO DO MARANHÃO

r

LÍf/*r V" šew» 12%» 3k
soLAR TÁXI AÉREO L'ríDA

CRISTIANO LIMA BRAGA SILVA

TESTEMUNHAS:
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