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CONTRÁTO ÁI}MINI§TRATIVO N' OTAA}21_ PMJC
Processo AdminiÍrativo N" 057/2021 PMJC
ToÍuda de Preços N' 006/202 I

O MUNICIPIO DE JOÃO CO§TA - PI, pcssoa juÍídica de dircito público, inscrità no Mitristério dâ
Fazenda coú o CNPJ n" 0l -612.5E0/0001-30, com sede e íoro na Praçâ Cenaal, yn, Centro CEP:
64.7ó5-000, João Costa - PI, neste ato rcpresentado por seu Prereito, o Sr. JOSÉ_ NE'IO DL
OLryEIRA, brasileiro, oasado, poÍtador dâ cédula de identidade 

^' 
746.784 - SSP/PI e inscrito no

CPF sob o n" 259.282.103-10, localizável Íia sede do Palácio MuÍicipal no endereço acima indicÀdo,
doravanle denominado CONTRATANTE, e do outro lado. a empresa SANTA ROSA LTDA.
inscrita Do CNPJ/MF sob o n'03.301-708/0001-70, com sede nâ Rua Miguel OliveirÀ n" I21, I'
Ardar - Certso - CEPI 64.500-000, na cidade de OeirasPl, represeotada por ROSA HELENA
MOURA ROCHA, sócia administradora, poÍtadora da cédula de identidâde n' 746.952 SSP/PI,
domvante denomirâdo CONTRÁTADA.

CLÁUSUI-A PRIMEIRÁ . DO OBJETO . Con§titui objeto deste Conhâto, a Inplanfaçào de Sistema
de Abastecimento d'água na localidade Travessão na Zona Ruml do município de Joâo Costá,?I,
objeto do Convênio n" 856350/2017 FUNASÀ oonforme Píojeto, Êspeúificâçôes Técnicâs,
Memorial Descritivo, Planilha Orçamentá.ia, Cronogràma Físico-financeiro e Propostâ apresentâda
que pâssa â fãzer pârte integmÍte do pres€nte termo.

PARÁGRAFo ÚNlCo - Nenhuma alteração. modificação, acréscimo ou deuéscimo, variaçâo,
aumento ou diminúçâo de quantidsde ou de valores, ou das especificações e disposições sontratuais
poderá ocorrer- inclusive quanto a habilitaçâo e qualificação do CONTRÀTADO no ceíame
licitâtório, que será aferido por consullâ oí liie rx) SICAF, ânres dos pagament» de medições, salvo
quando e seguado a forma e as mndições previstas na Lei n" 8.666 de 21.06.93 .

CIÁUSULA SEGUNDA - Dô REGIME DE ExECUçÀo - ôs serviços conúatados sob a forma de
EMPREITADA GLOBAL, de acordo com o Projeto de Engenharia constante do Edital, ateÍdidâ as

esp€cificâções foÍnecidas pelâ PMJC, deveBdo a Contratâda âlocàÍ todos os equipamentoq pessosl e

materiâis necessários e que tomará todas as medidas paÊr assegumr um controle de qualidade
.deqüado. Seá observado o dir?$to trâs cláusulas a segür-

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS - Os preços correspondentes a cada sefliço contratado são
os constantes da proposta dâ CONTRATADA, âceitâ na lioitâção âcimâ referidâ, cujâs planilha§
constituem os arexos integrantes deste instrumento, devidamente rubricados pelos repÍesentantes das

pârtes contÍatantes.

PARÁGRAFo PRMEIRO - As mediçôes, conforme art ?" da IN CGE o'0l/2013, de 07/05n1,
serão composÍas dos següintes documentos:

I - carta dâ Contrâtâda êncamin}ândo a medição;

ll - memóns de sálculo;
lll planilha de mediçào ateslâda e boletim de fâturâmento; I .
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Vllt - copia do dilinb de obÍâs Íeferente aos dias de execução dos seÍviços objetos da medição,
assinadâ pelo engenheiro responsável (da cônúatada) e pelo servidor ou €omissão r€sponúvel pela
fiscalizaçào;

lX - Certidâo Negativa de Débito da Preüdência Sociâl CND;

§ertificado de mediçào,

V cronograoa executtvo (fisiço) realizsdo;
Vl quadro resumo financeiro;

Vll - rclaório fotográfico, contendo comentários por foto;

X - CeÍidâo CoojuÍúa Negativa d€ Débitos relalivos a tributos federais e à dívida ôtiva d.s Uoiãoi

Xl - Certidào Negativa de Détlitos relativos â tributos estaduais e à Divida Ativa do Estadoi

Xll - Certidão Negativa de Débitosjunto âo govemo municipal do domicílio ou sede da contÍâtadâ,
na forma da lei;

Xtll - Certificêdo de R%ulâridâde do FGTS CRF;

XtV Cópiâ do seguro-garantia;
XV - Relação dos Úabalhadores constantes na SEFIP;
XVI - Guia de recolhi.nedto do FGTS:
XVII - Güa de recolhimento previdenciririo GFIp;
X\.[Il CompÍovatrte dc pagamento do ISS,
xIX R€laório pluvioméaico. quando couber;

XX Planta iluminâdâ conteldo trcchos realizâdos oa medição anral (cor aúIarela) nas ffedições
anteriores acuÍruladas (cor âzul) e techo rc$ante (côr vermelha), qüândo se ÍÊtâI de obras de
cârâctê.istica unidinreosional, conforme exernplos do ânexo IV;

XXI CeÍtidão Negativa de Débitos Trabâlhistas CNDT.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os documenros especifrcados ros incisos U, tII. lV, V e Vll devedo
estâr assitrsdos pela empresa contatada e pelo servidor ou comissâo respoÍsável pela fisoâlização.

PARÁCRAFO TERCEIRO - Al€rD dos dorulneúos elencados no item 2 I .3 do Edital, dev€rào constar
da pdmeira medição:

I Anotaçâo de Responsabilidade Técnica ART - dos responsáveis tônicos pela execução dâ
otlra, coÃl o respectivo conrProvânte de pagam€nto;

ll - cópia da ordem de serviço;

lll - copja dos demais seguros exigidos no conlrato;

IV - mâtriculâ no cadâstÍo especifico do INSS (CEI).

PARÁGRÁFO QUARTO - Para a última medição, âlém dos docunentados discúminados no item
2t.3 do Edital, sÊrão exigidos:
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defrnindo o periodo soÍespondente;
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trabalho continua!I bâixa da mâtricula no específico do INSS (CEI);

II projeto "As Built". quâÍrdo previsto;
IlI teÍmo de recebimento delinitivo.

CLÁUSULA oUARTA - Do PAGAMENTO . DO REAJUSTAMENTO. A PMJC pagani

à contrâtada. pelos serviços conüatâdos e execulados. os preços inlegrantes da proposta aprovada,
ressalvada â úcidência de ÍeajüstameÍto e â ocod€nciâ de impÍevistos. Fica expre§samente

estabetecido que os preços uÍitrÁrios induem todos os custos dtetos e rldiretos para a elecuçào dos

serviços, de acordo com as condições previstas nas Especificâçóes e nas Normas contidas no Editrl e

deú)âis do€ulnenlos dâ lisitôção, coflstituindo assim sua única Íemwgmção pelos trabalho§

contratados e executados.

PARÁGRÁFO PRníEIRo - Emitido o arestado de co0foÍmidâde, o cofimtado deverá apresentar na

sede da PMJC, a nota fiscal corespondente à Úledição, qu€ será encamiúada ao Setor de

EÍgeúhrris dâ PMJC, pam, proceder à ateslação.

PARÁGRA-FO SÊGUNDO - Seú observâdo o prâzo de até 30 (lrinta) dias, parÀ pâgamento, contados

â pârtiÍ da data dâ emissão do Atestâdo de Execução dos Serviços, que equivale ao correspondente

ac€ite nâ rlota fiscâl ou fafura recebida peta PMJC.

PARÁGRAFo TERCEIRO - Os valoÍes a serem pagos, no caso de ocorrer atraso quanto à data
preüst{ de pagamento. serào atualizados financeirâmente, desde que o Contratado nâo teúa dado

câusa a alraso. pelos índic€s de variâção do IPCA / [BCE,

em vigor, adotados pelâ legislaÉo federal regêdoÍa da ordem econômica, de§de a data da emis§âo do

Aceite na nola ísail ou írtura recebidú pelâ PMJC âté a datâ do efetivo pagâmento, ressalvada a

Íesponsabilidade da CooEatada, estâbelecida no subitem 20.1 do EDITÁL.

PÀRÁGRArO QUARTO - Os preços contratuais, em Reais, podeÍão ser reajustâdos pelo indiee
Nacional da ConstÍuçâo ciül - INCC, .gurados e fomeciúos pela Futrdação Geúlio Vargas, após

decorrido ol(um) ano do mês base da proposo que deverá ser o mesmo tlo orçamento preestabelecido

no edital. ros teÍfios do -ART. l" § l'da tri n" 10.192. de 1,U02l01, §endo o indice inicial (lo)
referente ao mês do Orçamento da PMJC @
SETEMBRO/2020 - tÂbela 26.1). Tal procedimento somenle sem âúnilido se.

aús pÍonogaÉo, a vigênciâ do ajusle foÍ superioÍ a 12 meses. co ados de setembm/2021, em

atetrdiEento aos termos do aÍt. 2" da IJi n". 10.19212001 ou s€js, aos conhatos de prazo for inferior â

um ano, e âfetaÍá exclusivamenle â etapás / pârselas do emPreendimento cuio atraso nâo deco.m dc

culpa dâ contràtadâ.

PARÁGRÁFO QUÍNTO - Nos câsos do eventuais atrásos de pagamento, desde a contraladâ não tenhâ

concorrido ds alguna folmâ, parà taÍlto. fioe convencionado qw a taxa de compensação finânceira
devida pelâ coútralante, entre a dâtâ do vencimenlo e o efetivo adimplemento dâ parcela, é calculada

mediante aplicaÉo da seguinte fórmula:

EM = I X N X vP, sendo: EM = Eocargos Momtórios:

@Ell
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N- - Número de dias entre a o pagêmento e paganlento

vP = valor da parcela a s€r paga;

| = Índice de coopansação financeirâ: 0,00016438, assiE apurado:

r=Gx) I =(É11!l) I = 0,uxuó(36

-1ó5 TX = Percentlrâl da tarâ ânuâl = 6ni

cI'ÁusulÂ oulNTA - Do vAr-oR Do coNTRATo - EMpÊNHo E DorAçÀo

(1) DO VALOR - O valor estimado do presente CootÍâto, â preços iniciais, e de R§: 252.480,40
(duzentqr c ciBqleBlr e doir EÜ qra&ocertor e citcú} Íeais e qr.rcnt ccútavesl

(2) - Do EMPENHO E DoTAÇÃo: A despêsâ, no corÍente exercicio, na paíe nele a s€r ex€culada,

corrcrá a conta de recmos póprios do TESOURO MUNICIPAL/ Coívênio n" E5ó350,2017 -
FUNÀSA. com supoÍte orçament'fuio na seguinte rubÍica:

02.10.00 SECR. }TUNICIPAI, DE }ÍEIO AMB. E Rf,C. HIDRICO.S
17.544.0410.t045 ConslÍução e Ampliâsâo dâ Rede de Àhaslc.cime o D'águ.

4.4.90.5 t.00 Obras e lnstalaçôes
t.00r.00.t00
1.510.05.1r0

TESOURO MUNICIPAI
Convênio n'8J6350/ml7 - FLNÀSA

PARÁGRÂ}O ÚNtCo - Nos exercicios seguintes, durante a vigência do contrâto, as despesas

resp€ctivas serâo empenhâdas. em relação a parte a ser executada, indicando-se os créditos e

empenhos parã a sua cobertuÍa em termos aditivos a seÍeín então lavÉdos pela PMJC.

cLÁusuLA sExrA - Dos pRAZos E suAs pRoRRocA çÔes - o prazo para a cooclusão dos

trabâlhos definidos ua CLÁUSULA PRTMEIRA é de 12 (doze) meses consecutivos e de vigênria
contatual é de 12 (doze) meses.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Estes prazos serão contados a paÍir do Íe,cebimmto da Ordem de

Serviço, obseflâdos, durante â sua execuçâo, os prazos de etapas conforme previsto no oonograma
fisioo que consútui parte iDtegÍante deíe Contrâto.

PARÁGRAFo SECUNDo - Os trabalhos executados serâo rccebidos pela P!§'Í-lC em conformidâde
com as disposições constântes da Lei n' 8.666 de 2t.06.93 e suas posreriores alteraçôes e NORMAS E

PRoCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE CONTRÁTAÇÕES DE OBRÁS E SERVIçOS
DE ENGENHARIÀ mteriormente citadas.

CLÁUSULA sÉTtMA - DAS GARANTIÀS DE EXECUÇÃO - Ern garantiâ da fiel e efetiva
êx€cuçSo dos tâbalhos contralád,os, a CO+,{TRÁTADÀ pÍestou caução. sob â Ínodâlidade de
SEC{JRO GAR.ÀYTIÁ, fomecida pela PORTO SEGURO CtA DE SEGUROS GERAIS, em data

@

VISTO
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de 30 de s€te.nbro dc 2021. no d. RS:
hoc
1.514,41
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ba
e qu.rcífir e u.n crotrvo§), CORRESPOND E§.TE A
PREÇOS INÍCIAIS DO CONTRATO. conforme arólrcr N. 94.139212, que inregra o presente

instrumento

eLÁUsIrLA-AIIÂyÂ - Dos DtREftos E PRERRoGATIVAS DA PMJC consiituem direitos e
prerrugâtivâs da PMJC, além dos pÍevistos em outras leis, os constatrtes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da

Lei no 8.666 de 21106/93, e suas alteÍações posterio.es, e no qoe coúer, na§ NORMAS E
pRocEDrMENTos ADMTNISTRATIVo soBRE coNTRÂTAÇÔEs DE oBRAS E sERvlÇos
DE ENGENHÀRIA, que â CONTRATADA aceila e a eles se submete.

CLAUSULA NONA - DA OBRIGÀçÀo DÀ CONTRÂTADA - A Contràtâda deveÍi maÍter a

Regularidade Fiscal conforme exigido no subit€m 13.3 e 19.1 deste Edital, inclu§ive do recolhirnenlo

do ISS ao municipio do locâl da Prestação do Serviço durante toda execução do contÍâto.

PARÁGRÁFO ÚlüCO - Adúritir e maíú nos seus quadÍos egressos do sistema Prisiodal do Estado

do Piâui, devendo observar, quando dâ conlmtação, as disposiçôes da Lei Estâduâl n. 6.344' de 12 d§

março de20)3.

clÁusu-A DÉctMÁ - DAS PENALTDADES - A empresa vencedora do certame Íesponde.á

admiÀistràtivameüte pela qualidade e efrcieocà da obta por ela e)(ecutado, e essa s€ e§teÂdeiá âté a

finalização da obra.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A verificaçào, durante a rcalizâçeo da obr4 de quai§queÍ falhas que

impoÍtem em prejuizo â AdúitristÍâção ou terc€iros, serão considerádâ§ cotDo inexecução parcial do

cootrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - SeÉ a enrpresa responsabilizada adúiÀiseativarnente por fêlhas ou eÍros

na ex€cução gue üerÊÍn a acaÍetar prejüzos a PMJC, sem exctusão da responsabilidade criminal e

civil por da os ÍEomis ou fisicas â teÍcciros, nos terÍros da Lei.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A inex€cuçâo pârciâl ou total do objeto deste coÍtúto e a pÍadca de

qualquer dos atos indicâdos na Tabela 2 do Edital, verificado o nexo caus3l devido à ação ou â
omissão do CONTRATADO, relativâmente às obÍigaçõe§ contâtuais em questiio, toms pâ§sível,

observaodo-s€ o conlÍaditório e a ampla defesa, a âPlicâção das sa4ões Previstas na legislação vigente

e nerite molrato, coDfoIme listado a seguir:

l - AdveÍtênci8;

ll - . Multa;
l[ - Suspensào temponiria de p_âúicipaçâo em licitâção e impedimento de çontmlar com a

PRETENURA MUNrcIPÁL DE JOAO COSTA/PI;

M - DecbÍasâo de inidoDeidadê parÀ licitar ou coÍrFôtar com a Adsidstração hülici" V '
Adveíência

PÂRÁGRAFO QUARTo - A Àdveíência podeni ser aplicâda no caso de descumprimento paÍrial das

obÍigaçôes e resÍrorsabilidades assumidâs conlratualEente;

o

W
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PAxÁGRAFO QUNTO - Â
inua!
m !?so d€ strâ$ superior â 5 (cin!'o)

dias na execução do cronograma de execuçâo Íisico-hnanceim, e no caso de descumprimento de
quaisquer obrigações prêvistas no edital e no contralo, que nào conõgurem hipóle,ses de aplicâçeo de

sanções mais gÊves, sem prejuizo das multâs eventualmente cabiveis.

PARÁGRAFo sExlo - Â Adveíência podeni ainda, s€r aplicada no caso de outos ocorriencias que
possâÍn âcdÍeta. tÍarstomos ao desenvolvimento dos serviços da PREFEITURA MUNICIPAL DE
JOÃO COSTÀ/PI, a critério do Gestor do Contràto, de.sde que não caiba a aplicaçâo de sançâo mais
grâve;

PARÁGRAFO §ÉTIMO - Também podeni seÍ aplisada a âdvertênciâ nos casos pÍevistos nos subiteN
26-1.3 e 2ó.2.1.6 do Edital.

CúusuLA DÉcL,lA PRTMEIRA - DAs MULTAS - câso hâjâ s itrcr(ecuÉo pdcial do obje{o s€t:i

aplicadâ multa de ate l0olo (dez por cento) sobr€ o saldo coD[âfirâI. Para inexecução total, a multâ
aplicada seÍá de ate loelo (dez por cento) sobre o vâlor total do contrâto.

PARÁGRAFO PRMEIRo - Seiá configurada â inexesuÉo psrcial do objeto, qüaÍdo:

a) O CONTRATADO executar, at€ o finÂl do seguodo mês do prazo de execuçâo do objeto, Íoeoos

de 30% (trintâ por cento) do pÍevisto no cronogama fisico-finanoeiro por ele apres€ntado e aprovado
pela FISCALZACAOI

b) O CONTRATADO executar, ato o final do quarto mà do prazo de execução do obieto, menos

de 50% (cinquenta poÍ oento) do previsto no crcnogftuna fisico- financeiro por ele apreseítado e

apmvado pela FISCÀLIZACAO;

c) o CONTRATADO executãr, até o finâl do sexto mês do pmzo de exedrçào do objeto, meÍos de

70yo (s€tentâ poÍ cento) do geviío no cÍonograma fisico-finâncêim por ele apre§eítado e aprovado

pela FI§CALZACAOi

d) o CONTRÁTADO executar, até o final do prâzo de execução de conclusão da obrÀ menos de

807. (oitenta por cento) do tohl do contrab:

e) HouveÍ ahaso ifljustificado por mais de 60 (sessentâ) dias após o término do prazo fixado para â

conclu§o dâ obra-

PARÁGRAFO SEGUNDO - Seriâ confrgurada a inexecução tolâl do objcto quando houver alraso

injusificôdo parâ inicio dos serviços por mais de 15 (quinze) dàs após o recebimeoto dâ oÍdem de

serviço.

PARÁCRÂFO TERCEIRO - Alem d.as multas previstas no irern 26.1 e subiiens, poderão ser aplicadas

mulhs, confoÍme graus e eventos descritos nas tab€las I-1,1.2e2abaixo:

Tcbelâ I-l - Obrâ atê l0 milhões

CRAU CORRESPONDÊNCIA

I RS ISO-00

Jc']f

ÓH
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RS 250,002

R$ 350.003

.t R§ 500.00

5 R§ 2*500,00

R§ 5.000.006

llFRAÇÃo
GRAUItem DEscRrçÃo

I

Pemitü a pÍçsença de eúpregado nâo uoiformizado, Eal ageseNado; por
empregado e por ocorÍência- 0l

2

ManteÍ funcionário sem qualificaçâo para a execuÊo dos xrviços; por
empregado e por diâ. 0l

3

Execurâr s€rviço incompleto, pâliativo subslitulivo como por calriter peÍmanente.

ou deixai de pÍovideociâr Íeaomposição complemeDtai: por ocorrêDciÀ 02

4

FomeceÍ hformação pérfida de serviço ou substitui€o de material; Por
EoÍÉncia. 02

5

ExecutaÍ seíviço sem â utilizáçâo de equipamentos de prote§ão individuâl (EPl),
quando necessános: por empregado. por ocoÍrência. 03

6

Susp€nder ou interromper, salvo motivo de forçâ maior ou câso fortuito, os

seÍviços contratuais; por diâ e poÍ tarefa designada.

1

ReutilizaÍ msleÍiÀ|. p€ça oü eqüipamento se6 a$Éncia da FISCALIZAÇÀO; poÍ
ccon€ncia. 03

tt

Des[uir ou danificâr documentos por sülpa ou dolo de seus agentes; por
ocon€ncia. 03

9

tilizâr as dependênoias dâ PREFEITURA MT NICIPAL DE JOÃO COST
fins diveÍsos do objeto do cootÍa&o; poÍ ocorÍCnciâ. 04

l*l
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l0 F§CAI-ZaçÃO, sem motivo justificado; por ocoÍrêoçiâ

Recusar-se pelaa executar serviço determinado

0.í

Pemthir situsção que crê a possibilidade de car:sar ou carxe daro Íisico, hsão
corpoml ou mnsequéncias letâis; por ocofl'mciâ. 06

l2 Usar indevidamente patenles regisd-adasi poÍ ocorÍência 06

Pare os iters â scguiÍ, dcixrÍ de:

ll
Apiesentar a ART dos serviços para inicio da execução destes no prazo de 15
(quinze) dias úteis âpós a assinatura do cotrtrato; por dia de aFaso- 0l

l4
Subsiituir empÍegâdo que tenhâ conduta inconveoiente ou incompatível com suas
atribuiçôes; por empregado e por dia. 0t

Manter a documcntâção d€ hâbilitação âtualizadãi poí ilem, por oconêrcia.

0t

t6
Cumprir honirio estabelecido pelo contrato ou determúado pela
FISCÀLÍZAÇÀOl por ocorênciâ. 0l

t7
Cumpú determinaçào da FISCALIZAÇÀO para controle de acesso de seus

irncioaáíos; por oconência. 0l

r8

ForneceÍ EPI. quando exigido, aos seus empÍegôdos e impor penalidades àqueles
.lue s€ Degâr€m a usáJos: poÍ empregado e por ocorÍência. 02

l9
CumpÍir detqrÍiíâçâo foÍmal ou instrução complementar da FISCALZAçÀO;

02

20

loicàr exeouÉo de serviço rlos prazos estúelecidos p€la FIÀCAIIZAÇÃO,
obBervados os limites minimos estabelecidos por este oontrâto: por serviço, por
dia.

$2

2t
RefazeÍ seiviço nâo &aito pela FISCALÍZAÇÃO, nos prazrs cstabelecidos no
contrdto ou determinado pela FISCAIIZÂÇÀO; por oconÉncia.

0-1

22 Matrter úos locais dos serviços uÚt "Li!'ro d€ OcoÍrêÍrias"- DúRIO DE
OBRAS; por dia.

0.1

I

I

I5

I

t@>
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VISTO

Cumpú quaisquer dos ileru do Editrl e rüexos da Tomâdâ dê Prcços tro
006/2021, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, aÉs rêircidênciâ
formalrnente nolificàdô pÊla FISCALIZAÇÃO: por ooonétcia

0.t

26

Efetuar o pagarnento de salários, vales-hanspoÍtes, tiquetes- refcições, seguros.
encâIgos fiscâis sociais, bem ooÍno :rrc:ú com quaisquer desp€sas dúeta e/ou
indiretas relacioíadas a execução do contmto nas datas avençadâs; por diâ e por
ocon€ncia.

05

PAIAGRAFO QUARTO - Quândo o CONTRATADO dêixaÍ de curnprir prazo previamente
esl.abelecido pãra execüção dos serviços prcvistos tro cronogmma de execução fisico-froaDceiÍo por ela
âpresenlado e aprovado pela FISCÁLIZACAO, serão aplicsdâs multas conforme Tab€la 3. A apuração
dos atrâsos sená feitâ mensalmeEte.

PARÁGRÁIO QUINTO - A(s) multa(s) por atrâso irjustificâdo na execução dos serviços incidira
(ao) sobre os valores pÉvistos pâÍa o pagamento do mês em que ocorrer o ataso, de acordo com o
cronograÍul fisico-financeiro inicialrnente apresentado pelo CONTRÀTADO e aprovado pela
FISCALIZÂCAO.

PARÁGRAFO SEXTO - O aü'aso itrjustiÍicâdo na execução dos serviços suj€irara o CONIRATADO
a sanções yariáveis e pÍogressivâs, a dep€nder da gmvidade e da fÍequência do(s) aFàso(s), conforme
Tabelâ 3 a seguic

23

21

Regrstrar dlanamenle o andammto 4o.."*iro, 
" 

o, fu,oa rat",luoa a 
"*oftdâs obrÀs, no DIARIO DE OBRA§. Os registros feitos Íoç€b€.ão o visto dâ

CONTRATADA E dA FTSCALIZAÇÀO dA PREFEITURA MI]NICTPAI DE
JoÃo COSTA./PI; poÍ di..

EncâminhâÍ semanalmente pâlâ aÍquivamento ía pasla do contrato na
PREFEITT,'RA MUNICIPAL DE JOÀO COSTA,/PI. A I'ViA dO DTARIO DE
OBRAS Íelativo à semanô anterioÍ. por s€mana.

á

0.1

25 tnserir tro DIARIO DE OBRAS. as justificativas apresentâdas pam subsidiar as

âltemções do contmto na data de suâ ocorÍência anexando os registros tro pedido;
Por ocorrência.

06

16

Iniciar e malter durânte a execuçâo do contrato o engenheiro responsável tecnico
pelâ obÍâ, nâs quântidades previstâs no projeto básico anexo â este Edital; poÍ
dia.

0,1

I

I

tu
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Tab€le 3

GRÂU
MUTTA

(sobÍê o v.lo. p.€vlío . tar araaúlado no mail
Ít90 D: ÂÍR450

1 0,10% ERANDO T EV€NÍUAT

2 0,30%
MTDIANO E €VÉNTUAL

8RÁNDO E IN]ERMITTNTE

l 0,5096
GRAVE T EVENÍUÁL

BRAITDO I COTISTANTE

4 0,70% MTOIAl.rO T INTERMITTNÍE

5 0,909i,
GRÂVE E INTTRMITENTE

M€DIÂNO T CONSIANÍE

6 1,10% GRAVT T CONSTANTT,

PARÁGRAFo SÉTMO - Quanto a grêüdade, o atÍâso seú classificado como:

a) bÍando: quando acáIretár um atraso de 57o ate I 5olo na execuçâo dos serviços no mêsi

b) mediano: quando acanetaÍ um atraso de I 5o/o a 25Vo na çxe{,.rçfu dos serviço§ no mês;

c) grave: quando acarraar um atraso de mais de 2570 lra execuÉo dos seíviços no més.

PARÁGRAFo OtTAvO - Quanto à fÍequência, o atrâso seá classificâdo como:

a) evetrtuâl: quâ.do ocoÍÍeÍ apenas uÍna yez;

b) intermitente: quâtrdo ocolrer mais de rrma vez, em medições não subs€queíte§;

c) constante: quândo ocorÍer rnâis de uma vez em mediçôes subs€quentes.

PARÁGRAFO NONo - A gravidâde do atraso s€ú aferidâ, em cada medição, de maneirâ cumulativa,
pÍocedendo-se a comparaçâo mhe o valor total âclrmulado pÍevisto pelo CONTRATADO no

cronogÉma fisico-financeiro apÍesentado e o total acumulado efetivameDte Íeali?ádo ate I müliçâo
em questão. A multa poderá ser aplicada no deconer da obra, nos peÍíodos de medição s€guinte§ ao da

§onstatação do afaso.

PARÁGRAIo DÉCtr\,ío - No primeiÍo mês eÍn que ocoÍÍe! atÍ'aso podená seÍ .plicadâ. a critério da

FISCALIZACAO, a saDção d€ adveíência A qualquer tempo a FISCAIZACAO poderá aplicar a

sânção de adveÍtência se consiatâdo aFaso da obÍa de âte 5%.

PARÁGRAFo DÉCMo PRTMERO - se o CONTRATADO apres€ntar, nos periodos de merlição

seguintes ao do regtstro do âtrdso, ÍecupeÍâção saÚsfatória ao sümpriúreúto dos prâzos acordados, a

FISCALZACAO podeé a seu exclusivo critério, optar pela não aplicação dâ muha.

PARÁGRAFo DÉCMo SEGI NDo - A Í€cupcração supÍacitâdâ nâo impede a aplicaçào de outra!
multâs eÍn câso de irrcidêtrcia de novos atÍasos-

PARÁCRAFO DÉCMO TERCLIRO -. Por aüaso Dâ conclusão da obra podeÍá ser apli§ada multâ de

0,05oÁ (cinco ceítesimos por cetrto) sobÍE o valoí totâl do cotrtrato, por dia de aFâso, ate o liúite de 60
(sesse a) dias.

VISTO

o

a ,t

tu

FL. N'
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VISTOo
balho continua
Após o sexagésimo dia, será apliPAúcRAFo DÉcrMo iada a sançâo de inexecução

parcial, conforme defidido anteriormente.

PARÁCRÀfO DÉCn O QUINTO . O soEatório das multas pr§üsta§ nos itens acirÍra trão podni
ulaapassâr o percentuâl de l0%o (dêz Í,or c€nto) sobre o valor total do coDfato.

PARÁGRAFo DÉcMo SExTo - Suspensão temporária de participar em licitação e imp€dime os
de contlal,ar {5m a PREFEITURÁ MUNTCIPÂL DE JOÀO COSTA,?I.

PARÁGRAF0 DÉclMo sÉTIMo . A sanção de suspensão do direito de licitar e de coítratar com a
PREFETTURA MUNICIPAL DE JOÃO CoSTA,/PI por âte 2 (dois) âno§. de que tr.ta o inciso IIt, aí.
E?, dâ Lei n.o E.6óó,/91, podeÍá ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, poÍ âté 2 (dois)
anos, no caso de inexecução parcial do objeto, confoÍme previsto no ilem 26. I . I desta cláusula.

PARÁGRAFO DÉCn O OITAvo - Declaração de ioidoneidade pôra licirar oü contmtar oom a
Administ"ação Publica.

PARÁGRAFo DÉCMO NoNo - A sânçào de declaraçâo de inidoDeidâde paÍê ücitar ou contratar
com a AdminisFação Publicá, pÍevista no irrcisô Iv, aí. 87, da f+i n" E.66ól93, soÉ aplicada, dentre
oufios casos, quimdo:

PÀRÁGRAFo VICÉSlMo - Tiver sofrido çondenação definitiva por ter pràricado. por meios dotosos,
liaude fiscâl no recolhimento de quaisquer tributos;

PARÁCRÁFO VIGÉSIMO PRIMETRO - Prâricar ôros iliciros, visando fausFar os objetivos da
licitaçào:

PARÁCRAFO \TCÉSIMO SEGUNDO - Demonsrràr, a qualquer tempo, úo possuir idoneidade pâra
ücitâÍ ou contÍatar com a PREFEITURA MIJMCtrAL DE JOÃO COSTA,PI, em viÍtude de atos
iücitos praücados;

PARÁGRAFo vIcÉStMo TERCETRO - Reproduzir, diwlgar ou utitizâr, em beneficio pópío oü de
teÍEeiíos, quaisqüer iaformações de que seus emprcgados teúam tido conhecimmto em râáo dâ
exeqrçâo do conúato, s€m mÍseÍtimeom pÍevio da PREFEmURA MUNICIPAL DE JOÃO
COSTA,/PI;

PARÁGRAFO VICÉSIMO QUARTO Ocon€ncia de ato câpitulado como crime pela t,ei no.
E.66ól93, prâricado durante o procedimento licilâtório, que vênha ao coúecimenlo da PREFEITURA
MUNICIPAL DE JOÂO COSTA,/PI após a as.sinatúa do cont ato;

PARÁGRAFo vtcÉSMo QUTNTO - ApÍesenrâçâo, a PREFEITURA Mt NICIPAL DE JoÂO
COSTA/PI, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte. com o objetivo de
participar da licitação ou pam compÍovar. durante a execução do cotrtrâto, â manuteoção dâs
coÍrdiçôes apresentadâs na habilitação;

PARÁGRAFO VfCÉSIMO SEXTO - Inex€cuçào tolal do objelo. coúforme pÍeüsto no item 26.1.2
destâ cláusulâ;

PARÁCRAFO VlcÉSfMO SÉTIMO - As sanções de âdveÍrôncia, de süsp€nsâo temponída do direiro
de pâíicipôr em ticitações e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPÂL DE JOÃO
COSTA,/PI e de decl6raçâo de inidoneidade pam licitar ou cotrtlatar çom a Àdministra{âo Publicâ
podeÍão ser aplicâdâs ao CONTRATÀDO juntâmente a de müta;

PARÁGRAFO VIGÉSMO OIIÁVO - O valor dâ muttá poderá ser desconrado do pagameoto â seÍ
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efetuado Ào CONTRÁT

PARÁGRAFO VIGÉSIMô NONO - Se o valoÍ â ser pâgo ao CC)NTRATADO úo ior suficiente parÂ

cobriÍ o valor da multa, a difeÍÊnçâ seÍá descontâda da gamÍtiâ co[tratual:

PARÂGRÀfO TRIGÉSIMO - Se os valores do pagamento e ala gaÍantiâ forem insuficientes, fica o
CoNTRATADo obrigado a Íecolher a impoúncia deüda no prazo de 15 (quinze) dias, contâdo da

mmunicação oficial.

PARÁGRAFo TRICÉSIMO PRIMEIRo - Esgotados os meios administrâtivos para cobrança do
valor devido pelo CONTRATADO âo CONTRATÀNTE. esre seni encaminhado pam urscriçâo em

divida ativa.
PARÁGRAIO TRIGÉSIMO SEGUNDO - Caso o valoÍ da garantia s€ja utilizado no todo ou em paíe
para o pâgamento da multa, estâ deve ser complementada no pÍazo de ate l0 (dias) dias úteis, contado

dâ solicitâção do CONTRÁTAN"iE.

cLÁusuLA DÉCMA SEGT NDA - DA RESCTSÃO DO CONTRATO - O prc§ente CoÍtrato
poderá ser rescindido nos cÍrsos e na fonnâ previstos na Lei n' 8.666 de 21.06.93 e suas

âltemçõcs postcriorcs c "NORMAS E PROCEDTMENTOS ÀDMINISTRATIVOS SOBRtr
CONTRATAÇÔES DE OBRÂS E SERVIçOS DE ENCENHARIA'' VigENtE§ Nâ PMJC.

cLÁusuLA DÉCMA TERCEIRA - DA ctsÀo. tNcoRpoRÂÇÃo ou FUsÀo - Em havendo a

Cisão, tncorporação ou Fusão da futum empresa co ratada, a ac€itaçào de qualquer umâ destas

opemçôes ficará condicionada à anâlise por esE administração cootratante do procedimeDto realizado,
tendo pÍesente ô possibilidade de riscos de insucesso na execução do objeto contrâtado, ficando
vedada a sub- rogaçào conu-atuâ|.
CI-A.USULA DEC OUARTA DA FIscArzAÇÀo - A PMJc/Pl fi§@lizâná a

oao a,

execuçâo dos trabalhos e, se assim entender, também através de supervisào contratada. As atribuiçôes,
deveres e obrigações dessa fiscalizáção e da supervisâo, sào especihcadas nâs ''NORMAS E
pRocEDrMENTos ADMINISTRATtvoS soBRE CoNTRATAÇôES DE oBRAS E sERvIÇos
DE ENGENIIARIA " vigentes na PMIC, que a CONTRATADÀ declam coúecer e a elas se

submeteÍ.
cLÁusuLA DÉctr\.ÍA oUINTA - DA ApRovÀÇÃo E DA EFtcÁclA Do coNTRATo - o
presente Contrâto lefti efic.ácia plena â partir da dôlâ da sue Írublicâçào, exchlsive-
cLÁusuLA DÉCIMA SEXTA - DO FoRO - As pârtes elegem, de comum acordo, com Ímúnciâ r
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o FoÍo dâ Comarca de São Joâo do Piaú/Pl. da quâl o
municipio de João Costa é termo judiciário - para dirimir as questões decorrertes do presente

Conrrato.

João Costa - Pl, 30 de setembrc de 2021

7,Q /.o ta1aa
PIO DE ]OÀo cosrÀ?l SA:{TA ROSA L'TDÀ

CONTRAI'ADAJosÉ NETO DE oLrvErRÂ
PÍríelto Mürlcbâl
CONTRATANTE

TESTI
NOML
CPF:

NOME
CPF:

c)

o

VISTO



o
Prefeitura de ) .o

FL. N

VISTO

oao
trabalho continua!

f,XTRATO DO CONTRÂTO ADMNISTRATIVO N'072/202T - PMJC
PÍoccssô Administrativo N" 057/2021 PMJC
Toúada de Prclos N' 006/2021

o" í',
í

,.s;

CO§TRATÀ\TE: O I!Ur..ICIPIO DE JOÃO COSTA - Pl. p€ssoa jurilica de dircito público. iíscrila oo
MinblcÍio d! Fâzcnda com o CNPJ n'01.612.580/0001-10. com scdc c foÍo na PÍâça CcntÍal. s/ÍL CcntÍo
CEP: 64.7ó5{00. Joào Costa - Pl. nesle â1o repÍcsenkdo por seu PÍefeito. o SÍ. JOSE NETO DE OLMIRÁ,
bràsilcim, cásâdo. ponübÍ da cedula d€ idenlidadc n" 74ó.784 - SSP/PI e inscrito no CPF sob o n" 259.182.i03-
10, localiáv€l ía sede do Pâlácio Municipal m endeÍcço acimâ indicâdo. domvanle dcnominado
CONTRÂTANTE.
CONTRATADÂ: Sd§TA ROSA LTDÀ irssÍilâ no CNPJ^,IF sob o n" 03.301.708/0001-70. com scde m
R!â Migucl OliveirÀ n' l2l. l'Àndar Ce ro - CEP:64.50G000. nâ cidndc de OeirÀstrl. repÍesedâdr por
ROSA HELENA MOURA ROCHA. sóciâ admhÀlrador4 portâdorà da cedula de idetuidade n" 74ó.952

SSP/?I. ôra\6nte dcnominado CONTRÂTAD^.

OBJf,TO: CoÍslitui objclo deíc Cootralo. a lmplântação de Sistema de Ab:!§tedmcnto d'águâ na lo6lidade
Travcssào na Zofla Ru'dl do municipio dc Joâo Cost&iPl. objclo do CoÍvênio n" 856350/2017 - FUNASA.
conforme Projeto, Espccificaçôes Técnicas. MemoÍül Descritivo. Planilhâ OrçâÍncntfuia CronograÍÍu Físico-
finaDceiro c Propoía aprEseltâdâ que pás§â a fâzcr parte integrànle do píc§ente lcÍÍro.
VAI-OR: RIS: 252.480,40 (düzetrtos e citrquetrra e dois mil q!Âtrocenlos e oilenlã Í€âis e quarEntâ c€ntavos)

RECURSOS E DOTAÇÂO ORÇAMINTÁRIA: TESOI]RO MUNICIPAIJ COÍVôNiO N" 856]50/2017 -
FUNASÀ com suporte o.çaÍnenrário Ilâ seguintc rubricâ:

!'IG A: o pÍâzo parâ a conclusào dos tÍabalhos delmidos na USULA PRIMEIRA é de 12 (dozc)
mcscs sonsccutivos c de vigência contÍatuâl ó de I 2 (doze) mcscs-

João Costa - P|.30 dc sctembro de 2021

Sf,CR. NIUNICIPAL DE MI]IO AMB, I] REC. HIDRICOS02.t0,00
I7.544.04t0.tM5 Consl.uçào c AÍnpliaçâo dà Redc dc Abasbcimento D'águâ

Obras c l8sralaçõcs4.4.90.5 t.00
1.001.00.100
r.510.05. r l0

TESOURO MUNICTPAL
Convênio d 8J6350/2017 - FUNASA

W-
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