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O MUMCPIO DB JOÃO COSTA - PL persoa jurídica de direito púbfco. inscrita no MiÍistério da
Fazenda mm o CNPJ n' 01.612.580/0001-30, com sede e foro na Píaça Cenlral. Jn, Cenúo CEP:
64.765-000, Joâo Costa - PI, nesre ato repÍesentado por seu Prefeito, o Sr- JOSÉ NETO DE
OLMIRA, biasileiÍo, casado, poíadoÍ da cédula de identidade n' 746.784 - SSPPÍ e iÍscrito no
CPF sob o n'259.282.103-10, doÍâvante denominado CONTRATANTE. e de outro lâdo, a empresa

CONSTRUmRA RENATA LTDA, LrscÍita no CNPJÀ{F sob o n'02.577,913/0001-09. com
sêde ra Ruâ Rio Gmnde do Sul. n' 728 - CEP: 64.001 550 - BairÍo: Ilhotas, na cidade de Teíesina/Pl,

Íepresentada poÍ seu sócio adminlstrador o SÍ. LOURIVAL NOGIiEIRA DE ARAÚJO FILHO, RG:
461.006 SSP/PI e CPF 274.444.573-8?, doravante châmada COI{TRATADA, tendo em iTsta a
homologação, pela CoNTnATANTE, da Tomada de Píeç! Nn 002/2021, conforme despacho

exârado no P.ocesso AdmiíistÍativo N" 04t/2021. € o qúe mais coÍ§ta do citado Processo

AdminisEativo que pâssa a fazeÍ paÍe integrânte dêste insÍumento, independentemênte dê

tmnscrição, em confoÍmidade com as noÍmas da Lei n" 8.666, de 21106/93. com ás alterações nela

introduzidas até a preseflte data. as quais $bmetem as paÍtes paÍa todos os efeitos, têm il§to e
acordado celebmÍ o presente Contrato, conduzido sob o íegime de EMPREIIADA GLOBAL
Íegendo-se a conúatação pelo fixado nas cláusolas seguintes:

cLÁusuLA PRIÀ,IERA - Dos DocuMENTos QUE TNTEGRÂM o coNTRATo
São partes complementaÍes deste Contrato. independentemente de tmÍ§cÍição. o PÍocesso da Tomada

de Píeço No 002/2021. a proposta apresentada p€la ConEatada. setrs aoexos. os delalhes exectüvos.
esp€ciffcaçôês técíicas. despachos e pareceÍes que o encorpam.

CLÁUSULA SEGUNDA . Do oB.IETO Ix) CONTRATO
Constitui objeto do presente termo a execuçáo de serviços de ImplaÍlação da recuPeração e

regularizaçào de pavimentação em revestimeíto primário com êxtêÍúo de 2.816,72m no recho
Câmbraia a Umburana, zona Íural do muricipio de loão Costa PI. em âtendimento ao ConEalo de

Repâsse N" 902965/2020 ' Ministéíio da AgÍicultura. PecuáÍia e Abaslecimento. conforme Pmjeto.
Especilicaçôes Técnicas. Memorial DescÍitivo. Planilha Orçamênüitia e CronogÍaÍnâ Físico_finânceiro
e Píoposta apresêntada. que passam a integrdr o pÍes€nte te.mo contÍatual.

CLÁUSULA TERCEIRA DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSÁRIO A
ErccuçÃo Dos sERvrços
A âpaÍelhagem e o materiâl necessarios à execuçào dos tÍâbalhos sêráo de Íespon§abilidade e ônus

exclusivamente da CONTRATADA, fi.aído estabelecido que a CONTRATANTE não emPreslará
nem fornecera quaisquer Íerrâmentas, aparelhos ou veículos.

cLÁusuLA eUARTA - DAs NoRMAS E EspEctFrcAçÕEs Dos BENS E DA
E)ccuÇÃo
As obras e/ou seÍviços ora contratados obedecem à especificâções as quais fazem p3Íre integrante do
Edital da Tomada de PÍeço ls 00?n021, Í€seÍvado a CONTRATANTE o dieito de Íeieitar as obra§
ou seÍviços que não €stiveÍem de acordo com as Íefêridas especificações, sem que caiba à

CONTRATADA dlreito a qúalquer reclaÍnaçáo ou indeni?âçáo.

CONTRATO ADMINISTRATÍVO N.' O5U2O2T _ PMJC
Processo AdminjsEarivo N' 04 l/2021 PWC
Tomada de Preços No 0022021

@Eo
Prcfeitúa de -roào costa

4.765-000-loào Cosra - Pl
CNPJ: 01612s80/0001-30

Telefoní! (89) 3486-0034
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§l'- O representante da CONTRATADA. acima idenrificado, declaÍa sob as penâs da lei que dispóe
de pôdeÍes suficlentes à celebraçao dese Contrato e para obrigaÍ de pleno direito à mesma
CONTRATADA- Àssim sêÍdo, os terÍnos deste Contrato obrigam as partes de pleÍo diÍeiro.

§2' - A CONTRATANTE, atmvis de seus Íesporsiileis técnicos, Íepresentaítes, equipes ou gupos de
râbalho, aprovará os ssviços de foÍÍÍu a lazer cumpriÍ rigorosamênte os detallÉs executivos. as
especiffcaçôes. os F-àzos, as condiçõ€s do Ediral. a PROPOSTA DE PREÇOS e as disposições do
Contrato.

cLÁusuLA eun[rA - DA ApRovAçÃo Dos sERvrços
A CONTRATADA declara coú€ceÍ peífeita e integÍalmente, âs especilicações e demais elemenlos
lécnicos referentes à execuçào dos serviços. Declam, ainda, que conhece p€Ífeitamente todas as
condições e locais de execução dos seMços, tudo o qüe foi previamente coÍsiderado quando dâ
elaboração da pÍoposta que apresentou na licitaçào de que decorre este Contrato, em raáo do que
declam que nos preços pÍopostos estáo incluídos todos os custos, despesas e encargos que teÍá que
suponar represêntardo àqueles preços a única contraprestaçào que lhe sêní devida pela
CONTRATANTE pela.eall?âção do objeto deste ConrÍaro.

cLÁusuLA sExrÁ - DAs ALTERAçÕES Dos DETALHES ExEcuTrvos
A CONTRATANTE se íesêÍva o direito de, em qualqueÍ fase ou masião. fazeÍ alteÍaçôes nos detalhes
exeortivos. seja r€duzindo ou aumentando o volüme de serviços das obÍas, na forma prevista ná lei_

cLÁusuLA sÊrtrtrA - Do vÂLoR Do coNTRATo
O valor deste Coorato é de R3: 249.833,70 (dúzênto§ e qucnta c ,ov. mil oitocentoe Ê rrinr. e uês
rcais e seienrâ cetrtavos). que nepresenla o montante da pÍoFrosta da CONTRATADA, bas€ada nas
plâdlhas de quantitativos que acompanham o Edital e muhipücado pelos resp€cüvos pÍeços unitiários.

§l' ' Nos pr€ços unitii.ios êstáo incluídos todos os custos de transpoíe. carga e descaíga de materiais,
despesas de mateÍiâis, despêsas de execuçáo. máo de-obra, leis, encâÍgos sociais. úibutos, lucros e
quaisqueÍ encaÍgos que incidam ou lenham a incidiÍ sobíe os §€rviços. bem como despesas de
conservação até o s€u recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

§e -Fica condiciomdo que a assinatura do Contmto e a expedição da Ordem de Serviço (OS)
depênderão da libeÍação dos recuÍsos, caso o(s) obj€to(s) licíado(s) s€ja oÍiundo de Convénios com o
Govemo FedeÍal.

cLÁusuLA orrAvA , DAs oBRrcÂçôEs DA CoNTRÁTÂDA
A CONTRATADA sê obÍtga a:
l) ExecutaÍ os serviços segundo âs especificações apÍovadas e de âcordo com a melhor tecnica
cuidando. alnda, em adotar soluçõ€s técnicas que conduzam a economicidade dos sêrviços e a
funcioÍtalidade de seu resultado:
2) Eleger e prever tecnicas e métodos coÍstÍutivos dos sêrviços tiio ecoíômicos quanto possiveis. sem
descuidar em nenhuna tipótese da seguÍançâ e qualidade da obm;
3) ManteÍ, duÍante todo o p€ríodo de Íealização dos serviços objêto do Contralo, as mesmas condiçôes
de capacitaçáo técnica que apresentoú ao participaÍ da liciraÉo de que Íesrrltâ este ContÍato, bem
como as m€smas condições de húilitação:

tsÍlo
Avenic,a 1" de JaneíÍc Cena(

PÍeÍeitura de João Cosla
64.765 OO0 - Joào Cosla - Pl

CNPJ: 01 61 2580/0001 -30
TêJefonê (89) 3445 ool4

pr.Í?úuràúunr(ip.ldêjoe6r.l*.o.t.pl.govbr -.,pEr.ituraa.jd*ort. Orôtlr!..d.j@o.o,tã
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4) AdministÍaí com zelo e pÍobidade a execução dos sêrviços, Íespeitando com ÍigoÍ o
oÍEâmento apÍovado e eütando a pnílicâ de atos e a adoção de medíras que resultem em elevaçào de
crstos do5 serviços. inclusive no que res?eita à arÍegiÍnenhção. seleçáo, contrataçáo e admioistração
de máo-de obm necessiria à Íealizâção dos serviços:
5) Atender pÍontamente às rccomendações Íegular€s da fiscalizâçáo;
ô) Zelar pelos inteÍesses da CONTRATANTE relativammte ao obJeto do Conrato;
7) Substituk prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoâ que. a joizo da fiicalizaçào. seja
inconv€niente ao6 interess€s da CONTRATANTE relativameÍte aos serviços:
8) Manter peÍmanentemente nos locais de ÍealizaÉo dos serviços um Íeprêsêntante com plenos
poder€G pam ÍepÍ€sentaI e obrigar a CONTRATADA fr€nte à CONTRATANTE:
9) ExecutaÍ o objeto deste Contrato de acordo com os pÍojetos e especificações fomecidos pela

CONTRATANTE e as norÍnas âprovadas ou recomendâdos pela ABNT.
l0) AdquiriÍ e fomecer Equipamentos de Poteção Coletiva-EPc e Equipamentos de PÍoteção

IÍdividual EPI. a todos os empÍegados, beÍn como orientjí-los quanto à necessidade e obrigatoÍiedade
de s€u uso em seíviço;
I I ) A CONTRATADA respoÍde soüdariamente, no caso de $b€mpíeitada.
12) Manter a RegulaÍidade Fiscal. inclusive do Íecolhimento do Imposto SobÍe ServiÇos de Qualquer
Natureza-ISSQN ao Municipio do local de Prestação do S€rviço durante toda execuçáo do Coítrato.
13) EmpÍegaÍ. sempre que possível. materiais que visem à economia da maÍutençâo e
operacionalização da edficaÇão, a redução do consumo de eneÍBia e água, bem como a úilizaçáo de
tecnologias e materiais reciclados. reutilizados e biodegÍâdáveis e que Í€duzam o impacto ambienlal;
I 4) PÍioÍiar o empÍego de mão-de'obrà, materials, temologias e matérias pÍimâs de oígem local paÍa
execuçáo, consenâçáo e operaçáo das obras públicâs:
l5) Usâr, obrigatoriamente, agÍegados reciclados nâs obrat e serviços de engeíhâria, sempíe que

exi$ü a oferta desses agregados, capacidade de suprimento e custo infeÍior em rclaçâo aos agÍegados
naluÍais.

5
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§2' - As determinaçoes da frscalizaçáo obrigam a CONTRATADA, Íespeitados os Iimites deste
Contrato e o oÍçamen(o apm\,?do, à elaboíaçáo de detalhamentos dos projetos € à realização de
atividades especificâs. Nos casos em que a CONTRATADA não conmrdar com as Íecomendaçóes ou
oÍdens da Êscall2açào, delas podená ÍecoreÍ âo titular da CONTRATANTE, teÍdo €ste Íecurso êfeío
suspeosivo da oÍdem fiscal.

cl-ÁusurÀ NoNA - DAs oBRrcAçÕEs DA CoNTRATANTE
A CONTRATÂNTE sê obriga a:
I ) Dispo[ibilizar o local das obms. quando foÍ o caso:
2) Aprovâ. as mediÉes em tempo hábii:
3) EfetuaÍ os pagameÍtos deüdos à CONTRATADA. confome estabelecido Ía cláusula seúma deste
Contrato;
4) D€signar um representânte paÍa acompanlaÍ e fiscâlizãr a execução deste ContÍato:
5) Notificár a CONTRATADA. imediâtanente. sobre as faltas e defeitos obs€rvados rú execuçào do
Contlato:

o
FL. N. L.

Prefeitlra de Joâo Costa
64 765.000 - Joào Costa - Pl

CNPJ: 01612580/0001'30
ÍeleÍone (89) 3486.0034

§f' - A CONTRATADA estaÍá, durante todo o peÍíodo de execução deste Contrato, sujeita à

fiscalizáção dâ CONTRATANTE, que. seja e.xeÍcida poÍ seÍvidores do quâdo da própÍia
CONTRATANTE. queÍ por teÍceiÍos especialnente conratados para este fim.

EEO
jdE6t .pi.loebr pEÍ.ltúr..l.jdc6tá Í | ,ct.irqÍ.ó.jord6ra El pr.Í.atlr.moÍkiaddqoon.
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6) Reter os uibutos e contribuiçôês sobre os pagêmentos meosalmente efetuados. utilizando sê as
alíqüotas pÍevistas para cada tipo dê seíviço, conforme l islaçãoi
7) AplicaÍ penalidadês. conforme o câso.

CLÁUSULA DÉCtr!íA . DA DOTAçÃO ORÇAIIíENTÁRIÀ
As despesas deconentes da execução da(s) obra(s) e/ou seÍviço(s), objeto desta licilação correrão à
conta dos Íecusos do TESOURO MUNICIPAu Contrato dê Repasse N0 902965/2020 - MinisreÍio da
AEieuIua,eqúria e Abastecirnênto e supoÍle oçâmentário de 2O2l e exercícios seguirtes. a sâbeÍ:

Eíddade: 02.03.00 - SECRETARIA MUNICtrAL DE TRANSPORTE SEMUT
Clas. Orçamentárial 26.782.0666.f010 - Construçáo e Recuperàçào de Vias Públicâs e
Estradas Vicinats:
ELo€trto de Dêspese: 4.4.90.51 ObÍas e Instalações;
Fo e de Re.1rÍ.os (FR): 1.510-05.110 ' MinistéÍio da AgricultuÍa. PecuiiÍia e Abastecimento
Foílê de Rêcursos (FR): I L001.00.100 - Tesoum Municipal

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA . DA FoRMA E coNDIçÕEs DE PAGAMEMIo
O pagamento do pÍeço co trâtúal deverii guardar egreita relaçào com a execução dos serviços
contratados e apresentaÇáo de seus êfeitos ou rcsuhados nos termos estabelecidos nos doomentos da
licitação em especial no CÍoíogratra FÍstco-FlÍancêim.

§l' - Os pagamentos dos serviços seÍão em parcÍlas de âcoÍdo cam as mediÉes Íeltas em cadâ
pcrrodo. pelâ CONTRATANTE, em moda legal e corrente no Pais. at âvés de ordem bancáÍia em
p&celas cortrpativels com o CÍoloSrama Fislco-FlnaÍcelÍo, contra a efetiva execução dos serviços
e âpÍesenlaçào de seus eleitos, tüdo pÍeviamente arestado pelo setor competeflte da CONTRATANTE,
em coÍlsoúncia com o Sistema lntegrádo de Administraçáo Financeirâ dos Estados e Municípios-
SIAFEM. m€diante apÍesentação dos seguintes documentos:

I - Notas Fiscals de &rviçoyFatüa;
II - Cópiâs das Cuias da Previdência Social,GPS e de RecolhimeÍto do Fundo de Garantia poÍ

Tempo de S€rvi@-FGTS, deúdamente quitado. Íelativo ao nÉs da última competência vencida;
III - Pmva de Regularidade com as Fazendas Federal. Estâdual. Municipal, Sêguridade Social.

FGTS, conforme dispôe o AÍ. 29. IIt, da Lei n" 8.666/93 e o Tribunal de Contrs da União (Decisão
705/94-Pleniiiio);

IV ' Outros documentos relativos à pÍova de cumprimento dos eÍrcârgos prcvidenciários e
tÍabâlhislas pela CONTRATADA, nas hiÉtesês em que a Admiflistração houver poÍ n€cessâio ou
conveniente exigi,los.

§2. - A CONTRATADA podení apÍÊsentar a CONTRATANTE pârâ pagamenro, fatüra ou
documento €quivaleÍte. Recrbida. a fatuÍa ou cobÍânça seni exarninâda pela CONTRATANTE
durante, no máximo, l0 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, pÍeliminaÍmente. verificará e
ceÍificaíá a efetiva exeaução dos serviços indicados Í!â fatüra e a regular mtrega de seus efeitos.
Estândo tudo em oÍdem, o pagamênto será feito em até 20 (vinte) dias contados do vencimento do
prâzo de êxame da fatuú, sem nenhum acréscimo ou agregado financeio. Havendo corÍ€ção a fazeÍ.
câso o pagamênto seja efetuado a partir do l5o (d€cimo quinro) dia após o vencimemo, a fatura
retiÊcada ou âjustada será pmcessada como nova fatüa, quânto aos prazos aqui esabelecidos.

w
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§89 - Todos os pagaÍnentos deüdos à CONTRATADA considerar-se-ão feitos, de pleno
diíeiio. quando os valoaes respectivos scjam depositados na Conta Correíte mantida pela
CONTRATADA, valedo a CONTRATANTE como compro\,?ntes d€ pagamento e como
iostnrmefto de quitação, os recibos dos depósitos ou úansferências banúrias.

§9' - À inadimplfucia do Contrato, com rcferência aos encargos tÍabalhistas, fiscais e
comerciais não trâÍsferem à AdrninistÍaçáo Pública a responsâbilidade do seu pagamemo, nem poderá
onemr o objeto do Contrato oú ÍestÍingir â Íegülarizâção e o uso das obras e ediíicaçôes, inclusive
peÍante o RegislÍo de Imóveis, confome prescÍeve o 4ft.71. §10 da l,€i n" 8.666,€3. o entendimento
dô STF consubstanciado na ADC 16 e inciso IV da Súmula 331 dô TST ficando condicionado à
vedficação caso a caso.

§ll). - O Contrato poderá ser Íescindido, pela CONTRATANTE, unilateíâlrnenle, porjusta
causâ, quando a CONTRATADA deixar de cümprir obrigaçôes tÍabalhistas previstas em 1ei, inclusive
àquelas atinentes à seguÍança e saúde do trabalho.

§l 1' - SeÍviços Extras:
a) Os serviços extras pot ventura existentes seráo pâgos na pÍoporção que foÍem senalo

e,xecutados, cujos preços unitários seÍão iguais aos preços da proposta da emprcsâ vencedom;
b) Caso haja serviÇos extlâs, não previstos na proposta vencedora, estes serão ffxados

mediante acoÍdo, eütre as par:tes, respeitados os limites estabelecidos no Artigo 65. sl., da Lei n,
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA REAJTJSTAMENTo DE PREços

q rÍr
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§3' - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRÀTADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obíigaçao financeira que lhe caiba, sem prejuízo do que a referida obÍigação pendente podeú
ser descontada do pagameúto deüdo pela CONTRATÀNTE, pagando se então, apenas o sâldo, se

§4' Serão retidos nâ fonte os demais tdbutos e conúibüições sobre os pagamentos
meÍsalneÍte efetuados, utilizando se as aliquotas previstas para cada tipo de seffiço, cooforme
legislaçáo.

§5' - Halendo atraso no pagamento. â CONTRATADA terá dircito à peÍcepção dejuros à taxa de 1%
(um por cento) ao mês. calculado p.o ráíá dã. Náo hâverá atüalização monetária em deco.rênciâ de
dlraso no Êlgímento. â mero\ que estê \eja supeÍior a um ano

§6' - Caso a execução dos serviços se estenda poÍ mâis de üm âno, os preços da proposta
vencedom podeaão ser Íeajustados seguodo írdice qüe reflita o incremenÍo de custos setoaiais da
CONTRATADA, a cada período anuâI, confome ffxado rla cláusulâ rcferente a teajustamento de
preço.

§7' - A primeira falüra a ser paga deverá estar acompanhada da ART ou RRT expedida pela
êntidad€ profissional competente da região onde estarão sendo executados as obrâs e serviÇos,
compro\,@do o registro do Contrato naquele Conselho.

OÍlo
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Os pr€ços (antratuais propostos serão iÍÍeajusúvêis p€lo pêríodo de 01 (úm)arú a contar da data
de apresentação das Propostas de Preços, conforme estabelece a Lei n" 10.192. de 14102/2001.

§ 1" - O reajustamento §ommte seú admitido se, após prorrogaçáo, a ügência do ajüste for superior â
l2 {doze) meses, em atendimento aos termos do artigo 2" da Iéi n" 10.192, de l4l02l2001. ou seja. nos

Contmtos de prazo inleÍior a üm ano.

§ 2' Caso o periodo de execução do Contrato exceda a um ano. contado a partir da data de
aprescntaçào das Propostas na licitação, os pÍeços serão reajnstados, pela variação de Índices
Nacionais. calculados pela Fundação Getúlio Vargas-FGV e publicâdos na seção de Índices
Econômicôs da revistâ "Conjuntura Econômica" da FGV, respeitadas as normas contútuais. pela
seguitue fórmula:

t I
Sendo:
R = Valor do reâju§te procurado:
V = Valor conúatual dos sewiçls a ser Íeajustado;
Io= Indice iniciat refeÍe se ao índice de custos do mê6 corespondente à dala fixada para entÍega da
pÍorFstÃ, ptu Íata dia;
I = Índice relativo à data do rcÀjuste. pro rata dia.

§ 3' O índice de reajuste empregado na referida fórmula seÍá o Índice Nacional de Custo da
CoísÍuçáo-INCC. Sbrvtços de ÉngenhaÍia, Colüna 35, calculado e publicâdo pela FundaÉo Getú]io
Vügas na Íevista Conjürtüaa Emnômical

§ d" A paíir do reajustamento dos píeços â empresa contÍarada passará a apreseniar. pam
câda pagamento que pretenda rcceber, düas Fâtüâs sendo uma aos preços oaiginais contratados e a
segunda composta apeoas pelo reajustámento deüdo, que será calculado multiplicando se o \,?lor da
primeiÍa falüra pelo fator de reajuste - F calculado nos teÍmos da fómlüla demonstrada no pârágrafo
precendente.

§ 5' - OcorÍendo à hipótese de altemção do prâzo de Íeajuste estâbeiecido no Edital. o
Contrato decorÍente desla Tomâdâ de PÍeços. se adequará de pmnto às condições qu€ vieÍem a ser
estabelecidâs pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante à politica econômica bm§leim, se delas
diveÍgentes.

§ 6' Os serviços devêJão sea executados rigoÍosamente dentro das especificações
estabelecidas no Edital e demais Anexos- sendo que a inobservância desta condiÇáo implicará recusa,
com a âplicação das penalidades contratuais-

§ 7' - Caso a licitante se recuse a executar a obra e/ou s€rviÇos pÍopostos ou venha a fazê lo
foÍâ das especificaçôes estabelecidas, a CONTRATANTE, podeÍá, independentemente de qualquer

R=V

1" d( Janero, ín',
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aviso ou notiÍicaÇão. rescindir o Contrato e optaa p€la convocação dos deÍnais licitantes na
classificação.

§1' Os prazos poderãô ser pÍonogados, mântidas as demais cláusulâs do Conúalo e
assegumda a manutençâo de seu equilíbrio êconômico financeiÍo, de coúormidade com o disposto no
§1" do AÍ. 57, da Lei no 8.666/93 e suas alterações. dêsde que justificado por es{Íito e deüdâmente
aprovado pelâ CONTRATANTE-

§2'- O Contrato se extinguirá 05 (cinco) dias após o recebimento definitivo das obras e/ou
serviços.

cLÁusuLA DÉctr\.{A eurNTA - DA RESPoNSABILTDADE pRoFrssroNAL
A CONTRATADA assüme inteirâ responsabilidade profissional pela exec!çào dâ5 obrâs e./ou serviços
contratados, obrigando'se. ainda a comúnicaÍ a CONTRATANTE. a desigíaçáo do dirigente técnico,
cabendo a esse a respoÍlsabilidade lotal de agiÍ em nome da CONTRATADA. aaumulando, se for o
caso, as respo$abilidades administrativas decorrentes. bem como comunic previamente todas as
substituições que vier a operal em sua equipe lécnica alocada aos tÍabalhos objeto do presente
Contmlo-

a. fí,r

em de

§ 8e Em caso de ataso na exechção das obrâs/serviços atribuível à licitante adjüdicatária. os
prcços contmtuais seÍão Íeajustados pela fóÍmula estabelecida no paÍ.ígrafo precedente, obedecendo-sê
os seguintes critéíos:

a) S€ os indices aumentarcm prevaleceráo àqueles ügentes nas datas em que a etapa das obras dou
serviços seria realizada de conformidade com o pmgrâmado no Cronograma Fisico,lFifianceiro;

b) Se os índices diminuíem pÍe!€leceni àqueles ügentes nas datas em que âs ob.ds e/ou seíviços
forem executâdas.

cLÁusuLA DÉcrMA TERCETRA - Dos rRrBUTos
Todos os úibutos que incidfem ou üerem a incidir sobre este Contrato ou sobte os serviços
contratados, corÍeráo por conta exclusiva da CONTRATADA e deverão ser pagos nas épocas devidas.

PaÍágrafo Úíico No câso de cÍiaçáo de novos tributos oü alteÍação nas aliquotas de tributos
existentes, os preços sobÍe os quais incidiÍem esses tributos será r€visto a partiÍ da época em que
ocone. a alteÍaçáo da Iegislâçáo tributária, aumentando-s€ ou Íeduzindo-se aqueles preços da maneira
âpÍopÍiada.

crÁusul-A DÉcrMA eUARTA - Dos pRÂzos
O prazo pÍevisto para €ntÍega da obra ê/oü s€rviços é de 90 (íoventa) drâs, contados do
recebÍnento da Ordem de Serviço, podendo seÍ prorrogado mediante solicitaçào expÍêssa.
devidamente justficâda e aceito pela CONTRATANTE, nos termos da Lei n, 8.666/93 e suâs
alteaações-

I. O presente ConÍrato teú figência de l2 (doz€) m€§€§ a contar da data da sua assinaturâ

Á
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Parágrafo ÚÍrico - A CONTRATADA se obÍga a manter, durante toda

Contrato, em compatibilidade com as obrigações por elâ assumidas. todas as condiçóes de habilitação
e qualiÍicaçâo exigidas na licitaçáo.

cLÁusuLA DÉcnvÍA sExrA - DÀ RESPoNSABTLTDADE crv[
A CONTRATADA assúme inteira responsabilidade por daÍos e prejüízos causados a
CONTRATANTE ou a terceiros na execuÇão dâs obras e/ou servicos o.a contratádos, inclusive
acidentes. morles, p€rdas ou destÍuiÇões, pâÍciars ou totais, a pessoâs, materiais ou coisas, isentaído â
CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surg em comequência deste ConlÍato, ainda
que tais Íeclanrações rcsültem de atos de preposlos seüs ou de quaisqüer pessoas físicas oujürídicas
empregadâs na execução dos Eabalhos.

cLÁusuLA DÉcrMA sÉTrMA - DA RESPoNSABTLTDADE DÂ CoNTRATADA
A CONTRATADA obriga se a adotaÍ todas as medidas preventivas necessáÍias paÍa evjtar danos a
terceiÍos em consequência da execução dos t abalhos. Será de exclusiva responsabilidade da
CON'rRATADA a obrigaçáo de reparar os prejurzos que vjer a crusáÍ, qüajsquer que teíham sido as

medidas preventivas adotadas.

§2' A CÔNTRATADA será, tâmbém, Íesponsivel por todos os ônus ou obrigações
concementes a legislaçõE sociais, trâbalhistas. Íiscais, secuÍitárias ou previde8ciiíria. bem como todas
as despesas deconentes da execução de eventuais trabâlhos em horários extraordiniÍios (diurno ou
notumo), inclusive despesas com i$lalações e €qlripamento necessiíaios às obras elou serviços e, em
Íesumo, todos os gastos e encaigos de mateaial e mão-de-obra necessaios à completa realização do
objeto do ContÍato e sua entrega peífeitamente concluidâ.

§3' A CONTRATADA deved:
l) Paoúdenciar, às suàs expensas, cópias dos elementos qüe venham â seÍ necessi io à assinatüÍa do
Contmto, como também no decorrer da execução das obms e seÍviços;
2) RegistraÍ o ConlÍato no CREA e apresentar. à FÍSCALIZAÇÃO, o mmpÍovante de pagámento dâ
"Anotâção de Responsabilidade Técnicâ";
3) ResponsabilizaÍ se pela efeüvaéo de seguros pâra gaÍantia de pessoas e bens;
4) Fomecer e coloc.I no Canteiro de Obms as placas ou outras forrnas de diwlgação das fontes de
financiamento e de coordenação das obms e serviços, conforme modelos estabelecidos pela
FISCALIZAÇÃo;
5) Manter pernranentemente no locâl das obrâs e serviços, equipe tecnica composta de pÍofissionais
habütâdos e de capacidade mmprovada. que âssuma perâÍÍe a FISCAIIZAÇÃO a Responsabilidade
Técnica p€lâs obrâs e serviços. alé a entÍega definitiva do objeto do Contrato. ínclusive com podeÍes
paÍa deliberaa determiiâções de emeÍgência caso se tomem necessáriasi
6) Facilitar a ação da FISCAUZAÇÃO na inspeção das obrâs e/ou serviços em qualqúer dia ou hom,

Festando todâs as inforÍnações e escldecimentos sôlicitados, inclusive de oÍdem adminisÍâtivâ:
7) Obedecer às no.mas de higiene e pÍevenção de acidentes, no sentido de gaüntir a sdlubridade e
seguranÇa no Gnteiro de obras ê seNiqos;

@flo
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§f' A CONTRATADA seÍá única, integÍal e cyclusivo responsável em qualquer cáso por
todos os prejúzos. de quâlquer natuÍeza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a teÍc€iros, em
decorência da execução das obrâs e/ou serviços objeto do ContÍato, respondendo poÍ si e por scus
sucessorcs.
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8) Quando, por motivo de forqâ maior, houyer necessidâde de aplicâção de materiâl .timilãr,, 
âo

especiffcado, submeter, previamente e por escrito à FISCALIZAçÀO, a pretendida subslitüiçãoi
9) Reparàr, conigir, remover, re<tomúuir ou sübstituir, total ou parcialmente, os defeitos ou
incoareçôes ve.ificadas nas obras oú serviços, rcsultaítes de execuçáo irÍegular, do emprcgo de
maleriâis inadequados ou úo corÍespond€ntes às especificaÇoes.

cLÁusuLA DÉcttuA oÍTAVA - DAS ALTERAçôES coNTRÁTUAts
Alteraçoes do Cont-ato originâl que venham a s€Í necessária seúo incorporadas ao ConlÍato durante
sua vigência, mediante Termos Aditivos com as devidasjüstiÍicativas, nos següintes casos:I úrilateralnente pela CONTRATANTE:
a. Quando, por sua iniciativa, houver modificações dos detalhes executivos ou das especificações,
para melho. adequação técni.a do objeto;
b. Quando necessiíria à modificação do mlor confatüâl em deco(ência de acréscimo ou diminuição
quantitaúva de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65, s l. da L€i n" 9.666,43, do
valor inicial do Contato ou instrumento equivalente.

II - por acoÍdo eítre as paÍes:
a. 

- 
Quando houver a substituiçáo de garantia de execuçáo, por deliberação conjunta alas panes;

b. Quândo necessária à modilicação do regime de execlção, em fase de veriÍicaçáo tec ica de
inaplicabilidade dos teÍmos do Contsato original;
c. Quando necessiiria à modificâção da forma de pagamento, poÍ imposiÉo de ciícunstância
supeffeniente, maÍtido o valoÍ iniciâl atualizado, vedada à antecipaçáo do pagamento corn Íelaçáo ao
C,ronogüma Financeiro frxado, sem correspondente conúaprestação da execuçáo do objeto,
§l' - Os se.viços adicioíais cujos preços unitiários não são contemplados na propoita inictal serão
fixados mediaíte acordo entre as partes, respeitaúdo os limites estabelecidos na lets;..b'., do jnciso I.

§2' No câso de supressão de parte do objeto do Contrato, se a CONTRÁTADAjá houveÍ adqui.ido
os materiais. ou sejá os tiver adqüirido e posto nos locais de t ãbalhos, este deverão ser pagoi pelos
custos de aquisição, transporte e ouÍros regulaamente coúpaovaalos e monetatiamente corigidos,
podendo cáber indenizaÇão pff outros danos, eventualmente decorÍentes da supressâo, desdã que
ÍPgríârmente comprovados. 

À
§3' - Qlaisquer tÍibutos ou encargos Iegais criados, alte$dos ou extintos após a data de apÍesentaÇào /4
da PROPOSTA DE PREÇOS. de comprovada repercussáo nos preços mntràtados, implicarão na ' I
íevisão desses. pam mais ou pâI:a menos. @nforme o cáso. -F\-:(.w
§4' Em havendo alteração unilateral do CootÍato que aumente os errcargos da CONTRATADA. a'
CONTRATANTE deverá Íestabelecer, por aditamento, o equilíbÍio Econômi;o FiíanceiÍo hicial.

§5' A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesÍras coüdiçôes conúatüais, os acréscimos oü
supressôes que se fizerarn necessiirios na contrataqâo, na forma do artigo 65, slô da Lei n" g.666/93, do
vâlo. iniciâl do ContÍato.

§6' - Dúante úodo o período de execuÉo do Contrato será €xercida esaita observância ao êqúlíbÍio
dos pÍeços Iixados no neste Contmto em relação à vantâgem originalmentê ofenada pela empresa
vencedola, de foüna a evitâr que, por meio de iermos aditivos fuhros. o acréscimo à" it"na aorn

@llo
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prcçús srpeíulorlzados ou eventualnente a írpÍessào ou modiffcaCáo de
depÍeciados viole princípios admiristrarivos.

§2' - Compete, ainda. €speciÍicâmente à FISCALZAÇÃO:
a) RejeitaÍ todo e qualquêr malerial de má qualidade ou náo especificádo e estipular o prazo parâ a
sua rctirada da obra:
b) Exigir a substltutçáo de témico, mestÍê ou op€riá.io que não responda técnica e disciplinarmenle às
necessidades dâ obrd. s€m pÍejúzo do ormpdmmÍo dos pmzos e condlçôes contratüais:
c) D€cidií quanto à aceitâçáo de materiâl "similaf' e especilicado, semprc que ocorÍeÍ motivo de
foça mâior:
d) ExigÍ dâ CONTRATADA. o cumpriÍrenro inregral do e6labelecido ía Cláusulâ Décima Sexta
deste Conúato:
ê) lndicar à CONTRATADA. todos os elementos indispensiáveis ao início das obÉs. dêíúo do prazo
de 05 (cinco) diâr, a contar da dalâ de emissâo da OrdeíD de Exeürção de Serviçús:
0 Esclarecer pÍontamenle as dúvidas que 1lÉ sêjam apr€§entadas pela CONTRATADA:
g) Expedn, po. es.Íito, õ deleÍmiía@es e comunicaçôês diÍigidas à CONTRATADA:
h) AutoÍi?ar as pmvidênclas nec€ssáriasjunto a terceiÍos;
i) ProÍnover, coín a presença dâ CONTRATADA, ô medi@es de obÍas e/ou serviços êxêottados.
j) TraÍsmitir, por escrito, as instruçôes e as modiffc@es dos detalhes execúivos que poÍventura
ventarn a sêÍ feita, bem como alteraçô€s de prâzo6 e de cmnog.dÍnas;
k) Dar a CONTRATANTE imediâra ciência dos fatos que possam levaÍ à aplicrçáo dê pênalidades
coÍtÍa a CONTRATADA ou mesmo à rescisào do Confato;
I) Relatar opoÍtunamênte a CONTRATANTE ocoíência ou cirfirnstância que acarreEr dificuldades
no des€Ívolvimento das obras e/ou serviços em relaçáo a teÍceiros.
m) Examinar os lh,Íos e Íegistlos.

§3' - A substitulçào de qualqueÍ integrante da equipe récnica da CONTRATADA, dumnte a execuçáo
das obras e seÍviços, d€penderá da aquiescência da FISCALIZAÇÃO quaíto ao substituro
apÍesentado.

§{' - Com relação ao "Diário de Ocolrência", compete à FTSCALIZAÇÀO:
a) PronunciaÍ-se sobre a veracidade das anotações feitas pelo licitânte co Íatado;
b) Regisfar o andamento dâs obras e serviços, tendo em üsta os detalhes executivos. as
especiÍicaçôes. os pÍazos e cmnogÍirÍrâs:
c)Fazer obsêrvações cabíveis. d(oÍrentes dos r istros da CONTRATADA no referido Di&io;
d) DaÍ soluçâo àrs consultas feitas pela CONTRATADÀ. s€us pÍepostos e sua equipe;

Ír'T
o.

cLÁusuLA DÉcIt{Â NoNA - DA FrscALzAçÃo
A FISCALIZAÇÃO da execução dâs obrâs dou serviços será feita pela CONTRATANTÊ, atÍavô de
seus represenlantes. equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumpÍiÍ ÍigoÍosaínente os
detalhês executivos. a5 especificaçôes, os pÍâzos, as condiçôes do Mital, a PROPOSTA DE PREÇOS
€ as disposiçóes do Cootrdto.
§1' - Ficâ reseÍvado à FISCAIZAÇÀO o direito e a autoridade pard ÍesolveÍ, no Canteiro de Obms.
todo e qualquer caso singulâr, duvidoso ou omisso não pÍevisto no Edital. ías Esp€cificações. nos
Delalhes Exêcutivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mai§
que, de quâlqueÍ [oíma, se Íelacione, direta ou indiretâfiente. com as obras e/ou seMços em questáo e
seus complemenÍos, ouvida a autoridade do órgáo,

@Ílo
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§ 40 O depósito da gaÉítia de execüção cont.atual deverá ser enúcgue conforme instruÇões da
mddade que originou o pedido da li.iraçáo.

í1r

trabalho continua! VISTO

e)Registrar as ÍestÍiçô€s que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento
da CONTRA IADA. seus prepo$os e sua pquipe:

0 Determiíar âs pmüdênciâs câbÍveis pam o cuntprimento dos detalhes executivos e especificaçõ6;
g) Anotâr os fatos ou observações cujo registÍo se faça necessifuio-

cLÁusuLA lTcÉstrlrA - DÀ cAUçÃo DE ExECUçÃo
A licÍante vencedoÍa prestaú no prazo de 10 (dez) dias úteis. após a homologaçào do objeto do
certame, Gamntia de Exêcüção Contratual, no peÍtentual de 57o (cinco poÍ cento) do valor do
Confato. numa das seguintes modalidadesi següro gaÍantta, Íiança bancáÍla. cauÉo em dlÍhelro
ou em útulos da úvida públtca.

§ l' Casô haja alteraçio de prazo do ContÍato, a CONTRATADA sê obriga a renova. a Caução de
GaÍantia Integral do Contrato pelo mesmo peÍiodo da alteÍação contratual, podendo ser obseÍvado àrs

seguintes &Mê§3C..lGq!!!A:
a) Cauçáo em diÍheiÍoou em útülos da díúda priblica, devendo estes ter sido emitido sob a fo.ma
escritural, mediante registm em siÍema centralizado de liquidação e de custódia âutorizados pelo
Banco Cenlral do Brasil e avaliados pelos seus vâlores econômicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda.
b) Següro garanda;
c) FiaÍça banúÍia.

§ 2' Caso a licitante vencedora pÍeste garantia por meio de fiança baÍcáÍia deveÍá utilizar o Íiodêl,o
constantê do ANEXO ltr.

§ 3' O depósito da garantia rcfeíente à caüção êm diÍhêiÍo deveá ser feito eÍn favor da Pr'Efeitüra
Muíicipal de João Costa Plvflc na coÍta colÍente, antes da assinatuÍa do CoÍEato.

§ 5" -Câso o valo. global da pmposta seja infeíior a 80% (oitenta intêfos poÍ cento) do menoÍ valor a
que se referêm às alineas "a" e "b" do §1'do artigo 48 da Lei n" 8.666/93 e suas allerâções, seÍá

exigida, paÍa assinatura do Contmto, prestação de garantia adicional, nos têÍmos do §2" do AÍ- 48 da
Lei retro citada.

§ 6' - A Cârrçáo de Gârantia Intr€ral do ContÍato prestada pelo adjüdicatário dos serviços sêÍá
lib€rada ou restttuída pela CONTRATANTE à ücitante no prazo de 60 (sessenta) dias após a
exeúçáo ifiegral do Contrato. Quando terúa sido feita em diúeiro e desde que legalmente
possível, a cáução seÍá âtualizâda monetariamente pelos indices oficiais da poupançâ e assim restituída
ÍrediâItte solicitaçáo por escrito.

§ 7' A 'caução" e s€us eventuais rcfo.ços respondeÍão pelo iíadimplemmto das condiçôes
contratuais. pela não conclusão ou mnclüúo ircompleta ou imperfeita dos sêrviços e pelas multas
aplicadas. independentemente de oütras cominações legais, qüando for o caso-

§ tr - Em caso de resciúo de ContÍato, oü de interrupção dos seÍúços, não será devolvido o !?lor da
'tauçào", a menos que â rescisão ou paralisação drls serviços decorÍa de amÍdo com a
CONTRÂTANTE.

A
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§ 9f Oconmdo Íescisão do Contrato. poÍ culpa da CONTRATADA. a CONTRATANTE impoá à
CONTRATÀDA as penalidades legais e contmtualmentê previstas, exigindo, inclüsive, indenizâçáo
que deverá ser calculadâ de acordo com os prejuizos provocados pela inâdimplôncia.

§ 10 - Sem pÍejuizo da responsabilidade dâ CONTRATADA, preúsro no Aft. 618 do C{idigo Civil
Brâsileiro. a Caüçáo de Execução s€rá restitúda coÍÍigida pelo índice oficial da poupança. se for o
caso. agis a aprovação dâs obras e/ou serviços pelâ CONTRATANTE, 60 (sêsseúta) díás após
expediEáo do Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços uma vez verificado a peÍfeita
execuçào dos mesmos.

cl-Áusul.Â vrcÉstr\dA pRrMÉrRr{ , DAs PENALTDADES
As pe alidades Administrativas aplicáveis à CONTRATADA, por inadimplência, estão preüstas nos
aÍigos 81. 87. 88 e seus paftigrafos. todos dâ Lei n.. 8.666/93.

AÍt. 81. A recusa iniustificada do adjudicatiirio em assinar o mntrato.
aceitar ou rcürar o instrumenlo eqúvalente. dentro do prazo estabelecido
pela Administrâçáo, caractedza o descurnprimento lotal da obrigaçâo
âssumida, sqjeitando o às penalidades legalmente estabelecidâs.

AÍ. 86. O ataso injustificado na execução do cootmto sqieitaú o
confatado à mülta de mola, na foama preüstà no in§üumento convocatório
oü na, confato.
§ loA mulla a que alude este artigo não impede que a AdministÍação
rescinda unilateÉlmente o contrato e aplique as outras sanções previstas
nesta Lei.
§ 2oA multâ, aplicada após Íegiar processo administ ativo, seú descoÍtâda
da gaBntia do respectivo contratado.
§ 3ose a multa foÍ de vâlor supe.ior ao valoÍ da garantiâ pÍestada, além da
peÍda desta, responderá o contratado pela sua diferençá. â quâ] será
descontada dos pagameÍtos eventüalmente devidos pela Administmção oü
ainda, quando for o caso, cobradajüdicialÍnente.

ArL 87. Pela inexecução total ou paÍcial do confato a Adminjstraçáo
podeú, gaÍántida a pévia defesa, aplicâr âo contratado as seguintes sanÇões:
I - ad\,ertência l

II multa, na forma preüsta no insÍuÍnento convocatório ou no contÍato:
III - suspensão temporiária de paÍicipação em licitação e impedimento de
contÍatar com a Administraçáo, por prazo náo superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contmtar com a
Administração Pública enquanto pe.dumrem os motivos determinantes da
puniçáo ou até que seja promovida a Íeabilitaçâo perante a pópria
autoridâde que aplicoü a penâlidade, qüe se.á concedida sempre que o
contratado ressaÍcir a AdmiÍistaeão pelos píejuízos Íesultantes e aÊis
decorrido o pÍam dâ sânçáo aplicada com base no incjso anterioÍ.

o 5
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trabalho continua!
§ lose a multa aplicada for supeÍior ao valo. da gaüntia prestada, além da
perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que seni desconlada
dos pâgamentos evenluâlmefte deridos pêlâ Administraçào ou cobrada
judicialmente-

§ zoAs sançôes previstas nos incisos I, IIÍ e Meste artigo podeÍão seÍ
aplicâdâs juntamente com â do inciso II. facultada a defqsa prévia do
interessado, no r€spectivo pÍocesso. no pÍazo de 5 (cinco) dias úteis.

§ 3oA Énção estabelecida no inciso IV deste a(igo é de competência
exclusiva do Ministro de Estado, do SecÍetfuio Estadual ou Municipal.
conforme o caso, facültada a defesa do intelessado no respectivo processo,
no prazo de l0 {dez) dias da aberüra de üsta, podendo a reábiljlação ser
requerida após 2 (dois) anos de süa aplicaçáo. (Vide an109 inciso ItI)

4fi. 88- As sânções previslas nos incisos III e ry do artigo ante.ior poderão
também seÍ aplicadas à empresas ou aos proffssionais que, em razáo dos
conlratos rcgidos por esta lfii
I tenham sofrido condenaçáo definitiva poÍ prâticar€m, por meios doiosos,
fÍaude lscál no recolhimeÍto de quaisquer tributos;
II teúâm pradcado atos ilícitos visando a fnrstrar os objelivos da licitação;
III demonstem náo possuir idoneidade para conEatar com a Administração
em ürtude de atos ilicitos praticados.

§l' - A multa de mora a seí aplicada For atrâso injustiffcado na exeoÇáo do Conimto será calculada
sobre o valor dos s€Íviços náo conclúdos, competindo sua aplicação ao titulaÍ do órgáo contratante,
obseavando os seguintes percentuais:
a) de 0.33% (trinta e tÉs decimos por cento). poÍ dia de atmso até o limite correspondente a 15
(quinze) dias; e
b) de 0,570 (cinco décimos por cento), por dia de atÍaso â paÍtir do 160 (decimo sexto) dia. até o ümite
conespondente a 30 (trinta) dias; e
c) de 1.0% (um poÍ cento), por dia de allaso a paÍtir do 31" (trigesimo primeiro) dia, até o limite
corÍespondente a 60 (sessenta) dias, findo o quâl a CONTRATANIE Íescindiní o Contrato
corÍespondente, âplicardo-se à CONTRATADA as demais sânções previstas na Lei n'8.666/93.

CONTRATADA:
a) Prestar informações inexatas ou obstaculizar o acesso à fiscalizção da CONTRATANTE, no
cumprimento de süas atividades;
b) Desatender às determinações da fiscalizaçáo da CONTRATANTE; e

-1Íl--,.
Centrc 6-1

E -mail: ore[eituramunrcioalloaoccsla@gmi]il cc,fl'

PreteituÍa de João Costa
/65 000'Joao Cos'ó - Pl
cNpJ 01612580/0C01 30

Teleíone {89) 3486-0034

ldo.6râ-pi.sôsbr ilrpcreiturâd.j@Go5r. EpEr.turàdêjoeorr. atpreÊin íamu.i!ip.ld.,oó.oí.

§2' - Sefii aplicada multa de 1.5% (um e meio poÍ cento) sobre o valoÍ da conuatacào. quafio a /)

c) Cometer qualqüer infração às normas legais fedeÍais, estaúrais e mrnicipais, r€spondendo âinda
pelas multas aplicadas pelos óÍgãos competentes em Íazão da infmÇão cometida.
§3' - Sení aplicada mulÉ de 2% (dois por cento) sobre o valor da contmtação quando a
CONTRÁTADA:
a) Execular os serviços em desacordo com o pmjeto básico, noffÉs e técnicâs ou especificaçóes.
independentemente da obrigaÇào de [a.aeÍ as coÍÍê(ôes necessáriàs. à\ suas eypensas:
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b.3) Po.02 (dols) aíos qBndo a CONIRATADA:
b.3.1) Não concluiÍ os senriços conúatadosi
b.3.2) Prestar os seliços em d6acoÍdo com o Projeto Básico, Especificações Témicas ou com
quâlqueÍ outÍa iregulâridade, contrariardo o disposlo no Editat de licitação, não efetuardo sua
substituiçãO ou coÍÍeção no pram determinado pela CONTRATANTE;
b.3.3) Cometer quâisquer outras tíegulaÍidades que acarÍêtem prejúzos ao Município de João Costa.
ensejando a rescisáo do Contrato ou ftlrstração do pÍocesso licitatório;
b.3.4) Praticar atos ilícitos, üsando &ustrar os objetivos da licitação;
b.3.5) Dernoshr náo possuiÍ idoneidade para licitar e contratar com o Município de Joáo Costâ. em
viíude de alos ilicitos praticados;

a. rrr

b) Náo iniciaÍ, ou recusár-se a executar a coÍeçáo de qlalqueÍ ato que, poÍ imprudência, negligência
imperíciâ dolo ou má fé, veúa a causâr danos à ContÍatante ou a terceiros, independeÍlemêÍle da
obrigaçào da CONTRATADA eÍn ÍeparaÍ os danos causados:
c) PratlcaÍ por ação ou omissão, qualqueÍ ato que, poÍ impÍudéncia, negligência. imperícia, dolo ou má
fé. venha a causar danos à Contratante ou a terceiros. independent€mente da obrigação da
CONTRÂTADA em reparar os danos causados.

oao VISTO

trabalho continual

§4. - ApLIcAÇÂo DÀ PENALIDÀDE DE ADVERTÊNCh Nos SEGUTNTES cÀsos:
a) Descumprimento dâs ob.igaaoes assumidas contralualmente ou nas licitações, desde quê acaretem
pequeno píejuizo ao Município de João Costa, independenlemente da aplicáção de multa moÍatóÍia ou
de inexecuçáo conúâlual, e do deveÍ de ressarcL o prejuÍzo:
b) Exe.]4ão insatisfatória do objeto cont-atado. desde que a sua gravidadê não íecoÍneíde o
ênquadÍamento nos casos de suspensáo temponfuia ou declaração de ioidomidade:
c) Outaas ocoÍrências que possarn acaretar pequenos lranstomos ao deseÍrvolvimento das atjvidades
da CONTRÀTANTE. desde qre não sejam passiveis de aplicaçâo das sançôes de suspensão
lempoória e declaração de inidoneidade.

s5. - suspENsÃo rEMpoRÁRlA Do DIREITo DE UCITAR E C0NTRATAR coM A
oo"r*151prçÃo
a) A suspensão do direito de licitaÍ e conúatâr com o Municipio de João Costa pode seÍ apücâda aos
licitântes e contlalados ci.,jos inadimplementos culposos pÍejudicaÍem o pmcedifieflto licitatódo oll a
exêcução do Contrato, por fatos gÍaves, cabendo defesa pÍévia. no prazo de 05 (cinco) dias úteis da
data do Íecebimento da intimaçáo;
b) A penalidade de sürpeísáo temloráÍla do dheilo de licitar e conÍmtar com o Município de Joào
Costa nos seguintes Drâzos e situacóes:

b. I ) PoÍ 0ô (s.t§) mêsca tros segúint€s g!9§:
b.l.l) Atraso no cumprimento das obrigaçóes assumldas conEâtualmente e na licitação que teúa
acarrêtado prejuizos signiffcativos pam o Municipio de Joáo Costa;
b.1.2) Execuçâo iísaüsfatória do objeto deste âjuste, se anles tiver havido aplicação da sançáo de
adveíência.

b.2) PoÍ 0l (uú) aío:
b.2.1) Quado a CONTRATADA sê re&sar a 6siíar o Conlrato dentro do prâzo esabelecido pelâ
CONTRATANTE.

»

f,

oEEl
PÍeÍeinrra ale Joáo Costa
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trabalho continua! VISTO
b.3.6) ReproduziÍ, dilulgar ou utilizar. em beneficio próprio ou de terceiros. q de
que seus empregardos terham coíh€cimmto em razão da execução d€ste ConEato. sem anuêícia
pÍéúa da CONTRATANTE.

b.{)Po.05 (clnco) âÍos, qrando a CoÍtràladai
b.4.1) ApresentâÍ doorm€ntos fÍaudulentos, adulterados ou falsiffcados nas licitaçõe§. obietivando
obler. para si ou pard outrem, vantagem decoÍÍeote da adjildicâçâo do objeto da licitaçâo;
b.4.2) Praúcar a(os ilicitos visârdo a ftustrár os obietivos da licitação:
b.4.3) RecebeÍ qualquer das multas previstas e náo efetuar o pagafiento.

§6. DECLARAÇÃo DE INIDoNEIDADE PARA LICITAR E CoNTRATAR coM A
ADMtr{ÍSTRAçÃo PÚBUCA
a) A declaração de inidoÍeidade sená pÍoposta Wlo [agalte resrynsiável pelo acompanhanento da
execução .únhirall a autoridâde competente dâ CONTRÂTANTE se coníalada a má-fé. ação
mâliciosa e premeditada em pÍejuízo do Müíicíplo de João Costa, eúdência de atuaÉo com inteÍess€s
€scusos ou reincidência de faltas que acaÍetem prejuízos âo Município de Joào Costa ou âplicâçôes
sucessivas de outÍas sanções âdministrativâs.

b) A d€ctaraç.ão de inidonêidade implica proibição de licitar ou contratâr com a Adminisúação
Pública, enquânto peídurarem os motir,os determiÍanles da punição ou até quê seja píomoüda a
reabllitação, perânte a autoíidade competente da CONTRATANTE, depois de Íessarcidos os píejúízos
e decoÍrido o prazo de 05 (cinco) anos.

c) A declaÍaçáo dê inidoneidade para licitaÍ e contmtaÍ com loda a Adminisraçào pública será
àplicada à CONTRATADA nos easps em que:
c.l) leúa sofrido condenação delinitiva por praticaÍ, por meios dolosos, fraude fiscal no Íe.olhimento
de quaisquer úibutos;
c.2) praticff atos ilícitos, visândo fÍustrar os objetivos da licitaçâo;
c.3) demoistraÍ náo possüir idoíeidad€ para licitaÍ e conrratú com o Municipio de João Costa, êm
vinude de atos ücitos praúcados;
c.4) ÍepmduziÍ. divulgar ou utilizâr em benefiaio própÍio ou de teÍceiÍos, quâisquer informaçôes de
que seus empÍegôdos lenham tldo conhecimento em razão dê execüção deste Contmto, sem
consentimento pÍévlo da CONTRATANTE, em caso de rcincidênciâ:
c.5) apresentar à CONTRATANTE qualquer documento falso. ou falsificado no todo ou em pane.
com o objetivo de panicipar da liciÉÉo, ou no cuÍso da relação confatuai;
c.6) pralicar fato capitulado como cÍime pela Lei n" 8.666413.

d) Indeperdentemente das sançôes a que se refercm os paÍágÍafos primeim. segundo e terceiro, o
licitaíte oü mntratado estii sujeita e pagamento de indeoizaçáo poÍ peÍdas e danós. podendo ainda a
CONTRATANTE pmpff quê seia Íesponsâbilizada:
d.l) ciülrnmte. nos termos do Cúligo Ciúl;
d.2) perante os órgãos incumbidos de fiscnlização das atiüdades contraladas ou do exercício
pÍofissional a elas peíinente;
d.3) crimiíalmente. na fo.ma da legislação peÍlineÍt€.
§7' - Nenhum pagâmento sená feito ao executoÍ dos seÍviços que tenha sido multado. anles que tâl
penalidade sêja descontada de seus haveÍes.

@Bo
PÍefeitura de João Cosla

ContÍo - 64.765.000 - João Cosla - Pt
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§8t - As sanções seráo apücadas pelo Titulâr dâ CONTRATANTE. facuttada a
inleÍessada, no respectivo processo no prdzo de 05 (cinco) diâs úteis, com exceção
inidoneidade. cujo pÍazo de defesa é de l0 (dez) dias dâ abert!ía de vjsta, confoÍme
Lêi no 8.666i93.

: .o
FL. N

a. rr

pÍévia da
dâ declaraçáo de

§ 3" do Aí. 87 da

§g' - As multas administÍativas prevista5 neste insrumento, não têm caÍáteÍ compensatóÍio e assim, o
sêu pagamento náo eximiá a CONTRATADA de respomabilidade por peÍdas e danos decorÍentes das
infrações cometidas.

§10'- As sânções Fevistas neste instrumento poderáo sêr r€levadas na hilxitese de câso fortuito e foíla
maior. como tal definido I)a l,ei CiüI. devidâmente comprovada perante o órgào solicitante da
licitaçâo.

cl-Áusul-Â vrcÉstruÂ SEGUNDA , DA REscIsÃo
O Contrato a ser celebrado podeni seÍ rescindido:

I - AdmlnlÍrâttvaf,ante, íos sagüiítaa câr6:
â. Nào cumprimemo de cláu$das conEatuâis. de especifica@es, dos detalhes exeo.rtivos ou de
prazos;
b. CumpÍimento irregular de cliiusulas conúatuais, de especificações. dos detalhes elecutivos ou de
prazos:
c. t entidão no seu crrmprimento, IevaÍdo a CONTRATANTE a compÍo\,ãr a impossibilidade dâ
conclu§o da obra, do serviço ou do fomecimento. nos prazos eslipulado6;
d. Atraso injustificado no iÍício das obras. sêrviços ou [oÍneaimentos;
e. A paralisaqáo das ôbÍas, dos sêÍviços ou do fomeclmento. sêmjusta causa e préüa comuíicação a
CONTRATANTE;
Í A SubcoÍüratrção total ou pârsial do seu objeto, a associaçào do liciránte contràtado a oufeÍn.
cessáo ou lraríeÍência total ou parcial, bem coÍno fusào, cisáo oü incorpoÍação do licitante
coítÍatado, não admitido previamente pela CONTRATANTE|
g. Desâtendimento àls determinaçoes regulares das âutoridades desigíadas para acompaúaÍ e
fiscalizaÍ a suâ execuÉo, âssim como a de seus srjperioÍes:
h. Comelimento reiterado de faftas na execução do objeto conúatado:
i DecÍeta4ão de falência ou a iÍBtauraçâo de insolvência civil em condiçõ€s que. a juízo dâ
CONTRATANTE, ponhaln em risco â perfeitâ execução das obras e seíviços:
j. Dissoluçào da soci€dade CONTRATADA:
k. Alteraçào social ou a modificação da firalidâde ou da esauturâ do úcilante contratado que. ajuizo
da CONTRATANTE, prejúdique a execução do Contralo;
l. Razões de interesse do serviço público de âlta relevância e aÍnplo coúecimento, justificadas e
deteÍminada pela CONTRATANTE e exaradas no processo administrâtivo refeÍente ao Coítrato:
m. §rpressáo de obras e/ou ser\/içls que acaretem modlficações do !"loÍ inicial do Contrato âlém do
liÍnite lmposto ao mntratado;
n. Suspensão de suâ execução, por oídem escritâ da CONTRATANTE poÍ prazo superior â l2O
(cenlo e ünte) diâs, salvo em caso de câlamidade pública. gÍave perturbação da ordem intema ou
gueÍÍa, ou ainda poÍ repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo. independentemente do
pagamento obrigatóíio de indenizaçôbs pelás suce§sivâs e contratuâlmente imprevistas
desmobilizaçóes. É assêgurado ao licitante coÍtÍatâdo. nesses casos. o diíeito de optar pela slrspensão
do clmprimento das obriga@es assumidas, até que seJa noÍmali?ada a situâção;

PreÍeiturâ de Joao Costa
enro - 64.765 00o - Joâ(
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trabalho continua! V,STO
o. ÀAaso supeíioÍ â 90 (noventa) diâs dos pagamentos devidos p€la CONTRATAN TE. em râzáô dâ

oao

§? - No caso de Í€scisâo adr'linigmtlva embâsada em râzões de interess€ do seMço púUico, pre!,ista
nas Ietras "1", "m", 'h", "o", '?'e "q", do inciso I s€m que haja culpa do licilante mnlmtado, este seú
Íessarcido dos prejuízos qúe houver sofrido, ÍegulaÍmeírte compÍovado. lendo ainda diÍeito a:
I - Devoluçáo da garàntia pÍestada;
II - Pagamento deüdo pela ex€cuçâo do Contralo até a data da rescisão;
Ill Pagameíto do cuío de desmobilização.

execução do objeto do ConÍato. ou parcelas destes. salvo em caso de calamidâde pública. gÍave
perturbaqáo da oÍdem iÍtema ou gueÍr4 assegurado ao licitante contmtado, o dirêito de optaí pela
slrspensào do cumpdnento de suâs obÉga@es. até que s€ja norínalizada a situação;
p. Não liberaçâo, pela CONTRATANTE. de iirca ou local para execução dos seÍviços. nos prazos
contratuais. asseguÍado ao licitante contmtado o dieito de optar pela suspensão do cumprimento de
sua.s obÍigâções. até que seja normallzada a §tuaçáo;
q. OcorÍência de caso fo(uito ou de força ÍuioÍ. regularmente compÍovado, que seja impeditivo da
execução do ConEato.
r. DescumpÍimento do disposto no inciso V do AÍt. 27, sem prejuizo da5 sanções penais cabíveis.

II AmigavelrneÍtê pelas paÍte§.
III Judícialmente-

§l' - A Í€scisáo administrati\â ou amigável deverá seí precedida de autorização escrita e
fundamenlada da âuloridade competente.

§3'- A Ítscisão administrativa elencadâs nas alíneas'a", "b", "c",'t", "e", "f','g", "h"'Í','1",'k"
"1" e 'q", podená acarretar as seguintes coÍsequências, aplicáveis segundo â oco.rência que ajustilicáÍ.
s€m prejuízos dâs sânçõês pÍevistas:
I - âssunção imediata do objeto do Contrdto, no estado e local em que se encontrar, poí ato píóprio da
CONTRATANTE;
II ' ocupaçáo e utilizaçâo nos termos da legislaÉo vigente, do loaal, instalação. eqüpamentos.
material e p€§soal empregados na execução do cont -ato, necessiirio à sua continuidade, a seÍem
devolvidos ou Í€ssarcidos posteÍiormentê, mediante avaliaçào na forma do inciso V do Arr. 58, da Lei
no 8.666/93 e suas alterações:
III - srecuÉo de garanlia cofiratuâ]. paü ressarctmento a CONTRATANTE dos !ãIores das mültas e
indenizâçô6 a ela devidas:
IV - Íetenção dos cre?itos decorentes do ConEaú até o limite dos prejuizos causados a
CONTRATANTE.

§4' - À aplicâçáo das medidas pÍevistas nos incisos I e II do panigraío ant€Íior flca a critério da
CONTRATANTE. que podená dar continuidade às obras e/ou serviços por execuçáo direta ou irdireta.
§5' O presente Contrâto podená ser r6cindido, ainda, pela CONTRATANTE. se a CONTRATADA
transferir a terceims, no todo oü em paÍte, a execução das obÍas e/oü serviços contralâdos, sem previa
e expressa autoÍizaçáo da CONTRATANTE-

§6' Náo poderão ser iÍlvocados como motivo de força maior ou caso fonuito. senào aquele pÍevisto
no AÍt. 393 do Cdiigo Civtl BrasileiÍo.

@Ílo
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§f - Os casos de Êsdsâo contÍatúal scrão tonnalmenta motlvados Íos aütos do pÍ!aa3so,
assegürado o coÍtradltórto e a ampla ddêsa.

cLÁUsT[.A VIGÉSIMA TERCEIRA . SUBCoNTRATAçÃo E sUB.RoGÂçÃo
A CONTRATADA íi podeÉ sukontratâÍ ou pü qúalquer foÍma transíerir a ex€cuÉo de partes deste
Contrato para teíceiÍos, mediântê aúorização pévia da CONTRATANTE. a qual será
obrigatoriamente precedida de verificação da capacidade do terceiro a quem dêva sêÍ traflsferida pan€
dos serviços, fazendo-se tal veÍificação pela âpresentação dos mesmos documentos exigidos para
habilitaçáo na licitação de que decorÉ este Contrato.

ParáErafo Úaiao. Ainda qüe a pretendeíte a §rbconlrataçào apí€sente os doarrneítos ÍefeÍidos nesía
cliirsula e mesmo que demonstÍe aptidão para execúçào da pane do objelo deste contrato qüe prerenda
toma. a seu cargo, nào estaní a CONTRATANTE obrigada â autorizâÍ a sükontrataçào.

crÁusut-A vlcÉsrn A eUARTA - Do RECEBIMENTo Dos sERvIços
Conclúdos os seÍviços. após comunicação formal por escrito do adimplemenlo total da concbsAo pelo
contratado. a CONTRATANTE pÍocede6 ao Íecebimento provlsróíio do objeto, pela
FISCALIZAçÀO, Ínediante terÍno circunstanciado. assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicaçáo escÍita ao contÍatado.

§f' - A CONTRATANTE Íecebeíá os seMços em caÍáter definiúvo em p-azo não supeÍior a g0
(no!€nta) dias do recebimento pÍoüsiío. DuÍante o pêríodo compÍeendido enú€ o recebimento
proüsirio e o Íecebimenlo deÍinitivo, ficaÉ o contralado obrigado â efetuâr repaÍos que. a juim da
CONTRATANTE se ftzerêm necessiírios quanto à qualidade e segurança do objeto-

§2' - EnceÍÍado o pÍazo fixado no súbitem antêrioÍ. o objeto sen, recebido definitivamente por uma
comissão designda paíd tal ffÍn, mêdiante termo ciÍcunstanciado âssinado pelas partes. d6de que se
comprove a adequação do objeto aos teÍmos contrâtuais. confoÍme o disposto no An. 69 da lêi no

8.666/93 e suas alterâções, sem preiuízo das sançóes ciüs.

cLÁusuLA vrcÉsltrrA et rNTA - Dos cAsos oMrssos
Os casos omissos e os que sê tomaÍ€m controveÍlidos seráo d€cididos pela Lei no 8.666/93, garaítido
à CONTRATADA o coíü-aditório e ampla defesa de seus inteÍêsses.

cLÁusuLA vrcÉstr\4A sErIA - DA EFICÁCIA E DA vrcÊNcIA
A validade d€§te insúumento decoÍÍeÍá de sua assinatuÍa. tomando,se eficaz a paíir da publicação, em
extÍato, no Ixário OÍldal dos MuÍlcíplos e dládo Ondal da Unlâo. que seni providenciadâ pela
CONTRATANTE nos teínos do PanigÍafo Único do An. 6l dâ Lei n'8.666/93 e suas altcÍaçôes. O
inicio da vigência ocorrerá da data da assinatüra deste Contralo.

cLÁusuLA vrcÉsrMA sÉTnúA - DA crsÃo, rNcoRpoRAçÃo ou FUsÂo
Em havendo a Cisão. Incorporaçào ou Fusão da futura empresa CONTRATADA. cáso a
CONTRATANTE entenda que tais negócios Juidlcos comprometam a continurdade do serviÇo.
configurâ-se causa de rescisâo conralual ficando !€dada à sub-rogação contratual.

cLÁusuLA vrcÉsMÂ orrAvA - Do FoRo

@Ílo
PreÍeitura de Joao costa

64 765-00rC - Joao Costa Pr
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trabalho continua!
Fica eleito o foÍo da cidâde de Sào João do Piauí/PI, da quâl o munlcÍpio de Joâo Cosra(PÍ) é rermo
judiciário, como o único competenle parâ diÍimir quaisqus dúüdas ou queslóes oÍiundas deste
Contrato. E. parâ fiÍmeza e validade dê tudo o que ficoü dito e aqui estiFrlado, lavÍou-se o presente
instÍlmento, em 03 (úê§) vlas, que depois de lido e âchado coníome, vai asslnado pelas partes e
te§emunhas abaixo, a tüdo presentet.

, ,l Joáo Costa
. t )_ ,1

\,F^ PIA il 0lJ.à,
,|MLINICTPIO DE IOAO COSTÀ/PI

JoSÉ NETo DE oLIITIRA
Pl!Êito Múlctpâl
CONTRATANTE

Efltl

Pl, l0 de agosro 2021

*r*r,,1)r-o.r,o^L.

I
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LTDA

í;"o.nNOME
CPF: CPF 3

PÍeíeituía de Joào Costa
- Centro - 64.765-000 - João Costa - pt

cNPJ: 016 t 2580/0001,30
TeleÍon€ (89) 3486 0034

oÍefeiruramuorooalnaoco\tâ(: omirl .ôm
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.' O5{Y2O2I - PMJC
Proceso Adminisaaüvo N" 041/2021 - PMJC
Tonâdâ de Preços N" 002/2021

r

CONTRATANTET MUMCIPIO DE JoÃo CoSTA - PI. pesa juÍdica de dnelo público, imcrita no
Ministério da FazêÍüa com o CNPI n' 01.612.580/0001 30, com sede e foro É P.âçâ CeÍtml, sln, Ce.ntÍo

CEP: ri4.765 000. Joào Costa PI. n6re ato rcprmntado por seu Prefeilo. o SÍ. JOSÉ NETO DE OLIVEIRÁ,
trasileim, casâdo, po.tador da cédúla de ideatilade n'746.784 - SSP/PI e ins.rilo no CPF sob o n" 259.282.103
lo do,âvanlê dênôhinâdo CONTRATANTE.
CoNTRATADA: CoNSTRUToRA RENATA LTDA, insrita no CNPJÀrF sob o n" 02.577.913/0001 09,
óm sede na Rua zuo Grande do Sul. n'728 CEP: 64.001'550 Baino: Ilhotas, D cidade de TeresiÍB,ryI,
rêp.esenrada po. so st.k administrador o Sr. LOURIVAL NOCUEIRA DE ARAUJO FILHo, RG: 461.006
SSP./PI e CPF: 274.444.573.87, doravanle chamada CONTRATADA.
OBJETO: Cnnstitui objeto do preserúe lerm a execüçáo de serviços de Lnplârlaçáo da reuperâçào e

reguldização de pavimentação em Íevestimento pÍimá.io com extêBào de 2.a16,72n no l.etho Cambraiâ a

Umbxram, am rural do municipio de João Costa-Pl. em atendimeúo ao Conaato de Repâsse N' 902965/2020 -

Ministério da Agricultura, Pêcuâia e Abaslecimento, onforüp P.ojeto, Esp{ificaçôes Têcnicas, Memorial
D6críivo, Plãnilha OÍçânentáriâ e CroÍiograma Físico-ffnanceiro e Proposra apresenladâ, que passâm a inleerar
o í,resnle tenno contratüal.

VALOR: R$: 249.833.70 (duzentos e qudentâ e mve mil oÍocentos e lrinta e trà reais e *lenla cmtavos)
REcuRsos E DorAÇÃo oRçAMErNrrÁRIA: TESouRo MUNICIPAU crntraro de Repasse N'
902965/2020 ' Ministério da Agriculru.â. P{urária e Abâstecime o e suporte orçnmentá.io de 202 I e erercicios

Ertidade: 02.03.00 SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SEMUT
Clâs. O.çâmentária: 26.782.0666-1010 - Co6úuçao ê Recuperação de Vias Púhli.âs e Estradõ Vicirrais:
Elem€nto de Despes:4.4.90.51 -Obrô ê ltrtalâções:
Fonte de R{üNos (FR): 1.510-05.110 MhistéÍio da AgÍiculluÍâ. Pecüária e Abastdinenlo
FoiÍe dê Recusos (FR): 1 1.00r.00.100 Têerrc Mu.icipal

VIGÊNCIA' o pram previsto pda enrrega rla obrâ dou serviços é de 90 {noenta) dias, @Ítados do
recebimento da OÍdem de Se iço. O pr€senÍe Co.trato terá vigência de 1 2 (doze) rnêses a con a. dâ dâta da sua

PÍ€feito Àíunicipal

/zt <

Avenidi3 1

Píefertuía de Joâo Costa
de JaneÍo. ,n' - CentÍo - 64.765 000 - João Costa Pl

CNPJ: 01612580/0001 30
TeleÍone (89) 3486 0034

E-mail: PleEiual]lulrapalsêqcq
@Eo
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