
Prefeitr-lra de ) .o
FL.N

oao Co { alÁ p

trabalho continual VISTO

cLÁusuLA PRIMEIRA - DO OuJl-: lO - ( onslitui objcto desie Contralo. a lmplantaçào de siíeúa
ds Abasiccitnento d Água ms klcalidades 'l oca. Câmaíbí5. N'lorÍo do Apolinlfuio. Pocinho. l.ambedor.
()lho D Água e l'edra Fürâdtu na Tona Ruml do Ínonicipi,J dc João Costa _ Pl. objct., do Convênio n'
IJ574902017 - t UNASA. conlbnnc Projeto, l-:specilicâções Técnicâs. Memorial Dcscritivo. I)lanilhâ

OÍçamcnlár;a- Cronograma Firico-llnanaciro c l'ropoía âPreienlada quc passa a later paíc inlegmnle

PARÀGRÁFo ÚNlCo - N.nhurÍÂ aheraçío. modificaçâo. acréscinro ou dccré§cimo. vâriâçào.

aume o ou diminuiçào dc quatúidâdc oú dc rrb|!§. ou das cspecitlc!ções e disPo§içôes cunL.xtuais
poderá ocorrer. inchrsile qu.urlo â habilhaçâo e quÀlilltitção do CONTRATADO no cerlame

licilalório. que será aÍcÍido por consuhâ o» line nu SlCAr. aNei dos Piuarnentos d('mediçõ€5. sâlvo

quaDdo e segLrndo â lbnna c as tondiçõer previslas na I"§i n" 8.6óó Je 21.0ó.9i .

cl-Áusut.A SFCLIND^ - Do ,lEClME DL ExECU(:Ào . os sen,iços coDlrôlôd.,s sob a lbrma dc

EMPREITADA POR PREÇO (JNII^lt(). d! âcordo conr o Projeto de EngenhaÍiâ constatte do

Edital, alendtlâ al' espcciÍlcaçôcs fornecidas peh PMJC. clcvcodo a Contralâda alocâr todos os

cquipamcntos. pessoal e materiais nccessários c qrÊ lomaú Iodas as meilidas para âssegurar um

conrrolc dc qualidâde adequâdo. Seú obser!âdo o disposto nas cláusulas a seguir.

cLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS tJNl'l^RIôS - Os prcços tlnilários correspondenies a cadâ

serviço conlÍitlado sâo os cons@ntes da proposlrt da CONTRArADA. aceila na licitação acirna

re,êrida. cqjas planilhâs aonslitucm os Ânexos inteBranles desle inslruÍnento. dcvidantelle rubricâdos
pelos representantes das parles contúlântcs.

l,ARÁCRAfo PRIMEIRo - As mediçõ§§. conÍormc aí. 7'da lN CGL n'01.201i, dc 07/05/ll.
scÍão romposlas dos scguinlcs documcntos:

I caía da Conúahda encaminhando a mcdiçàol

amtr

CONTRÂTO ADMI.À{ISTRATIVO N" 08I2O2T - PMJC
Pro(eJ5o Admini\lrali\o N" 0?0 l0: l - P\1J(
Tomadâ de Preços N" 0llr20:l

PRfAMBULO
DAS PARTES E S[US REPRESENTÀNTES DÀ FINAt,IDADf, E FUNDAMENTO LECÁL

o MUNICIPIO Df, JOÂO COSTA - PI pessorjuridica de direi«) público. inscrira no Ministério da

FaTenda com o CNI,J n" 01.612.580/ú)01-30. .om scde e lbro na Praça Central. 9Í. C'cÍltro - CEP:

6.1.765-000. João Cosla - Pl. neslc âto represenlado por slu Prcfeilo. o Sr. JOSE NEIO DE
oLIVEIRA. brêsile,ro. casado. poÍt.dor dâ cêdulâ de idenlidade n'7.16.784 - SSP/PI e inscího no

CPF sob o n" 259.282-l0l-10. locâlizávc! na sedc do Pâlácio Municipal no cndereço acimâ indicado.

doravanlc dcnominado CONTRÂTANTE. c do oülro lado. a cmpíesa SANTA ROSA LIDA.
inscrilâ no CNPJ/Mr sob o n" 01.101.708/0001-70. corn §ede na Rua Miguel Oliveira. n" l2l. l'

^ndar 
Centro - CEP: 64.500-000. na cidade dc OciÍaíPl. repres€nuda por Ii^lMUNDo

RODRICUES DA Sll-V^, procumdoí legal. ponador da cédula d.'idcNidade n' 509067 -
SSP/PI.inscrito no CPl" sob o n'22?.616.323-20. domvanle denoúinado CoNI RATADA.
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ll - memória de cálculo:

lll - planilha de mediçào aleslada e boletim de laturamcnlo;

lV - ccnificado dê mediçâo, definindo o peíodo correspondente;

V - cronogmma execulivo (Íisico) realizado:
Vl quadro resumo financciro;

Vll Íelâlóío Íôtográfico. conlcndo comentáÍios por foto:

Vlll - cópia do diáío de obras reí'erenle aos dia5 de execução dos s€n'iços obielos da medição.

âssinada pcto cngenhe;ro responsável (da contralada) e pelo scrvidor ou comissão respon§ivel pcla

fiscalizàção;

lX - Ceíidão Negativâ de Débilo dâ Prcvidêrcia Social-CND;

X - CeÍidão Conjlnta Negativa de Débitos Íelalivos atributos federais e à dívidaativa da Uniâo;

Xl - Certidâo Ncgativa de Dêbitos relativos a ldbutos esladuâis c à Dívida 
^tiva 

do Eslado:

Xll - Ceíidào Negativa de Débitosjunro ao govemo mmicipal do domicílio ou s€de da contmlada.

na l_oÍma dâ lei:

Xlll - Ccrrificado de RegulaÍidade do I'GTS -CRFi
XIV - Cópia do seguro-gaÍanlia;
XV - Relação dos lÍabalhadores consEntes na SEÍlP;
xVl - Guiade recolhimento do l'C-lS;
XVII Guia de recolhimcÍtlo previdenciário - G!-1Pi

XVlll - Comprovante de pagamento do IsS;
xlx - Relatódo pluviométrico. quando couberi

XX - Planta iluminadâ contendo lrechos realizados na mcd!çâo atual (cor amarelâ), nas mediçõc§

ânreriores âcumuladas (cor âzut) e trecho Íeslântc (coÍ vermelha), quando se trâla de obrÀs de

característica unid;mensional. conforme exemplos do ânexo lV:

xxl - Certidâo Ne8âtiva de Débiros I rabalhislas CNDT.

PARÁCRAFO SECUNDO - Os d{rumcntos especit'icâdos nos incisos ll, lll. IV- V e VÍl dcvcrão

eslaÍ assinados pela empresa contralada e pelo servidoÍ ou comissão rc§ponsável pela fiscalizaçâo.

PARÁGR^l O I ERCEIRO - 
^lém 

dos documenlos elencados Do item 21.3 do Edital, deverào conslar

da primciÍa medição:

I - Anotação de l{esponsabilidade Técnica - ART _ dos responsáveis tetnicos pela execuçào da

obra. com o rcspcctivo comprovante dc pagamento;

ll - cópiada ordem de serviço:

lll - cópia dos demais seguros exiBidos no contuto:

lV - matricula no cadastro espcrillco do INSS(CEI).

PAúCRAFo QUARTO - Para a última medição. ãléÍn dos documentâdos dis.riminado§ no ilem

oHo
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:1.3 do Edital. ser.ào exigidos:
I - baixa da matrícula no cadastro especifico do INSS (Ct:l)l
ll- projelo -As Buih", quando previsto:
lll - rcrmo de recebimento deíinilivo.

VISTO

(I,ALJSULA QUARTA. DO PAGAMENTO - DO REAJUSTAMENTO, A PMJC
à contralada. pelos serviços contrâtados e execulados. os preços integrantes da propostâ aprovâdà.
Íessalvada a incidôncia dc .eajustamenlo c a oconência dc imprevistos. I'isa expressantenle
estabelccido que os pÍeços üniúrios inclúem lodos os custos diretos e indiretos para a cxccuçào dos
scrviços. de Àcordo com as condições pr€vistas nas Especillcações e nas Normas conlidas no Ild;ul c
dcmais docLmenlos dâ licitaçào. consliluindo assim sua única remuÍeração pelos rabâlhos
conlralados e executados.

PARACRAr'O PRIMEIRO - Emitido o arestâdo de conformidade, o conlratado deverá apresentar na
scde da PMJC. â nola fiscal coÍr€spondenle à mediçâo. que seú encâminhada ao Setor de
Engenh.ria da PMJC. pam. pÍocedcr à atcslaçâo.

P^R^OIIAFO SECUNDO - Seú obsen'ado o pÍazo dc alé 30 orinta) dias. para pagamenio. conlados
a paíir da dâla da emissào do Alesrâdo de Execuçâo dos Serviços. que equivale ao conespondcnlc
aceite na nota llscalou fatura recebida pela PMJC.

PARÁGRAFO rERCEIRo - Os valores a serem pagos. no caso de ocorrer âtÉso quanlo â dala
prevista dc pagâmenlo. scrâo atualizâdos financei.âmcnic. dcsde que o Contratado nào tenha dado

causa a alraso. pelos indices de variação do IPCA / IRCE. cm vigor, adolados pela leg;slação lêderal

rcgcdora da ordcm econômica desdc a datâ da cmissão do Acêite na trota fiscâl ou fâtuÍ:r r€cebidà
pêlâ PMJC âté a data do efetivo pagamcnlo, Ícssâlvada a rcsponsabilidade da Contralada.
estabelecida no subitem ?0.1 do EDITAT-.

P^R^CRAFO QTJARTO - Os preços conlÉtuais. cÍn Rcais. podcÍào scr reajuslados pelo lndice
Nâcional da Construçâo civil - INCC. apurados e tbmecidos pela Fundâçào Celúlio vargâs. apôs
decorrido 0l(un) ano do môs base da pÍoposta quc dcvcrá scr o mesmo do orçamento prceslabelecido

no edilal. nos termos do ART. 3'§ l'da Lei no 10.192, de l4l02/0i. sendo o índice inicial (lo)
rclcrenle ao mês do OrçameÍllo da PMJC. Tal proc€dimenlo somente seá admilido se. após
pÍorÍogação. a vigência do ajuÍe for írperior a 12 meses. contados de novembro2o2l. em

arendimento aos tcrmos do art. 2" da Lei n". 10.192./2001 oo seja. nos contmtos de pÍâzo for infcrior a

um âno. e afetará exclusivamentc a ctapas / parcclas do cmprcendimento cujo alraso não dccorra dc
culpa da conlmladâ.

PARAGR,{l_O QtJIN-IO - Nos casos dc cvenlúais alrasos de pagamenlo. desde a conlr.lada nào tenhâ
corconido de alguma formd. para tanro, ticâ convenaionado quc a iaxâ dc compensaçâo 1'lnancciÍa

devida pela contmtante, entre a data do veÍcimenlo e o elelivo adimplemento da pdrcela. é calculâdâ
mediantc aplicação da seguinle fórmula:

EM = I X N X VP,setrdo: trM = EncaÍgos Moralóriosi
N = Númem dc dias enlrc a dâlâ prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento:

VP = Valor da parccla a scr paga:

oEo
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0001ó438, assim apurado

VISTO
| = indice de compcnsaçâo

I = (Tx)

t65

I = 1í-ull0.) I = 0.00016JJ8

TX = Prrcêntuâl da tâ\â ânuâl = óY.

clÁusur,t ourNt rr - Do v^l-oR tx) coN l R^To - EMPENHo Ê DorAÇÀo

(l) DO VALOR O valor eslimado do pÍescnlc Contmlo. a prcços iniciais. é de RS:993.923,58
(nov€cetrtos € trovetrta e três mil Dovecentos € vinte c três reais e cinquentâ e oito centâvos).
(2) - DO EMPENIIO É DO'lAçÀO: Â despesa, no correnle exercicio. na pâíe nele a scr crccuiâda.
coÍêrá â conlâ de recursos do TESOURO MUNICIPAI- c Convônio no 857490/2017 FLNASA. na

da Rede de ÁhaíecimenÍo D

t.1.90.51.00 ObrÀs e I

('

1.001.00.r00
1.5 t0.05. ll0

TESOURO MUNICIPAI,
Convênio n' 857490/2017 ljlN,\SÂ

PARÁCRAFo ÍtNtco - Nos exeÍcicios seguintcs. duranrc â vigência do conlrato- a5 despesas

Íespectivâs serão empênhadas. em relação a pane a ser execulada indicando_sc os cÉditos e

empenhos pam a sua cobcnuÍa cm tcrmos aditivos a s€rem entâo lavrâdos pela PMJC.

cl-ÁusulA sExTA - Dos PRAzos E suAS PRoRRocAÇÕl-ls - o prazo para a conclusâo dos

trabalhosdeÍinidosnaCl.AUSUt.APRlMI-llRÁédel2(doze)mesesedevigênciacontmtualédel2
(dozc) mcses.

pAnÁCnepO PRIMEIRO - Êsles prazos serão conlados â pânir do recebimenlo da Oadem de

Serliço. observados. duranle â sua execuçào. os prdzos de êtaptr§ conlbrme pÍevislo no cronoglama
Íisico que constitui pane intcgranrc dcslc Contrato.

PARÀCRÂFo SECUNDO - Os trabalhos execúados serào recebidos pela PMJC em conlbímidadc
com as disposiçôes conslafics da l-ci n" 8.ó6ó de 21.06.93 c suâs posteriores alterações e NoRMAS E

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE CONTRÁTAÇOES DE OBRAS E SERVIçOS
DE ENCENHARIA aíreÍiormenre
ciladas.

ct.ÁusulA SÉTIMA - DAS CARANTIAS DE ExECUÇÀo - Em gamntia da l'iel e efetiva

execução dos úabâlhos sontratados, a CON'IRA IADA prestou caução, sob a modalidadc de Seguro

Gamntia. fomecida pelâ JUNTO SECUR0S s.A. em dâta de 25ll l/2021. no valor de RS 29.EI7.71
(vinle e nove mil oiiocenlos e dezessete reais e setenta € um centavos). CORRESPONDENTE A 37o

(TRÉS POR CENTO) DO VALOR Á PREÇOSTNICIAIS DO CONI RÁTO. conforme Cuia dc
Recolhimento N'1\pôlice Seguro Camntia: 10{775-0294094, efclivada em data de 25ll I/2021. que

integra o presente insirum€nlo.

CL^L]Sut-A OIIAVA - l)OS DlRUTos E PRERR(X]AT|VAS DA PMJC Conslitucm dircíos e

9Eo
tr

02.10.00 §r( R. \ll \raÍp{r. r)u \tt:to a}ltt. E Rf,c. HIDRIC()S
17.54.r.0.110.10.15
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prcrrogatilas da PMJC. além dos previslos em outras is. os constantes dos aíigos 5

Lei no 8.666 de 21106193, e suas âlleÍaçôcs posleÍiores, e no que coub€r. nas NoRMAS Ê
pRocEDIMEN'Ios ADMINtsTRATIVo soBRE CoNTRATAÇÕES DE oBRAS E sERvl(:os
DF: FINGFINHARIA. que a CON I RATADA aceita e a eles se subÍnete.

CLAUSULA NONA - DA OBRICAÇÃO DA CONTRA]ADA - 
^ 

Contralada deveÍá mantcr â

Regularidade Fiscal conlbrme exigido no subilem 13,3 c l9.l deste Edital. inclusive do recolhimcnto
do ISS ao municipio do local da Prestaçào do Serviço dulanle toda cxecuçào do contrato.

PARÁCRAFO ÚNlCo - Admitir e manlcÍ nos §,eus quadros egressos do sisiema pÍisional do Eslado

do l'iauí. devendo observar, quando dâ conlmlação. as disposiçôes da Lei Eslddual Í. 6.144. de 12 de

março dc 201.1.

CLÁUSULA DÉCIMA DAS PENALIDADES - ^ 
empresa vencedora do ceíarnc responderá

âdminislrativamenle pela qualidade e eficiência da obra poÍ cla cxecúado. e essa se estenderá alé a

Íinâlização da obm.

PARÁGR^ÍO PRIMEIRo - A verificaçào. durântc a realização da obra. de quaisriueÍ falhas quc

imponem em prejuizo à Adminislração ou lerceiros. scrão considcradas como inerccuçào parcial do

conlrato.

PARACRAfO SECUNDf) - Será a cmpresa responsabilizada administrâtivâmenlc por falhas oil erros

na exc.!çào quc vicrcm a acarÍetar prejuizos a PMJC. sem exclLlsão dâ rcsponsabilidade criminal e

civil por danos morais ou lisicos â terceiros. nos lcrmos da l,ei.

PARÁCRAFO TERCIIRo A inexecução parcial ou toíal do objeto desle conlralo c a prdica de

qualquer dos atos indicados na Tabela 2 do Edilal. verificado o ncxo causâl devido à açâo ou a

omissào do CON-IRATADO, relativamente as obrigaçÔcs conlmtuais em questão. toma passivel.

observando-sc o contrâditório e a ampla dcfesa. â aplicaçào das sanções previslas na legislaçâo vigenle

e nelile contralo. conl-orme lishdo â seguiÍ:

I - Advertência:

ll - . Multa:
lll - Suspensao lemponi{ia de paíicipaçâo em licitaçào e impedimento de contratar com a

PREFEITURA MUNICIPAL DE JoÀo COSTA,,PI:

[V - Declaração de inidoneidade pam licitar ou conrai.ú com a 
^dministração 

Publicâ. V _

Adveíéncia

PARÁCRAfo QUARTO ' A AdveÍência podcrá scr aplicada no caso de descumprimenlo parcial dàs

obrigaçôes e responsabil;dades assumidas contratualmenle;

PARÁORArO QUINTO A âdveíência podcÍá scr aplicada no caso dc aiÍaso superior a 5 (cinco)

dias na exe(uçâo do cronograma de execução fisico-financeiro. e no caso de descumprimenio de
quaisquer obrigações previslás no edital e no contrato. que n:io configurem hipóteses de aplicâção dc
sanções mais graves, sem prejuízo das muhas evenlualmente cabíveis.

PARÁCRÂIO SExlo - A Advertência poderá aind4ler aplicada no câso de oulrds GorÉncias que

C
le

,e Joa

2Eo L\{
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desenvolvimenlo dos serviços da PREF

O

loáo Cos

possarn acârrclâÍ lranslornos ao EITURA MUNICIPAL DE
a âplicaçâo de sônçâo maisJOÀO COSIA/PI. a critério do Gestor do Contralo. desde que não caiba

Srave;

PARÁGRAF_O SÉTIMO - Tambem podeú ser aplicada a advertência nos casos previstos nos subilens

26.1.3 e 26.2.1.6 do Edital.

CLÁUSULA DÉCÍMA PRIMEIRÁ - DAS MULTAS - caso haja a inexecuçào parcial do objelo seú
aplicada mllta dc ate l0% (dez por c€nlo) sobÊ o sâldo contratual. Para inexecução lolal. a mulla
aplicâda seú de ale l0olo (dez poÍ cento) sobre o valor tolal do conlÍalo.

PARÁGRAl,o PRlMFllRo - será configuradâ a incxecuçâo parsial do objeb. quaídoi

a) O CON I RA I'ADO execuur. até o final do segundo mês do pràzo de execução do objelo. menos

dc 3070 (üinla por cento) do Previsto no cronograaa fisico-financeiro poÍ elc apÍesentâdo e âprovado
pela FISCALIZACAO;

b) O CON1 li^l ADO execular. até o final do quaÍo mês do prazo de cxccuçâo do objeto. ncnos
de 50% (ainquenta poÍ cento) do previsto no cronogÍama l'isico- financeiÍo por clc apresentado c

aprovâdo pela FISCALIZACAoI

c) O CONTRATADo executar. até o final do sexto mês do pmzo de execuçâo do objelo. menos de

70olo (selenta por cenlo) do previs@ no cmnograma ffsico-financeiro por e,c âpresentado e âpÍovado
pela FISCALIZACAO;

d) O CON] R^I^DO execular. âté o final do prazo de execuçào dê conclusão da obra- menos de

8@/o (oitenta por ccnto) do total do contmto;

e) Houver atraso injusliÍicado pormais de 60 (sessenú) dias após o téÍmino do prazo íixado para a

conclusão da obra.

PARÁCRAFO SECUNDO - Será configurada a iíexecuçâo lotal do objelo quando houvcr atraso

injusriÍicado paÍa inicio dos serviços por mais de 15 (quinze) dids após o rccebimenlo da ordem dc

P^RÁCR^ÊO 'I ERCEIRO - Além das multas pÍevistas no item 26, I e subilcn§. poderão ser aplicadas

mullas. coÍforme gÍaus e cvcntos descritos nâs tabeias l l- 1.2 c 2 abaixo:

T.bela l.l - ObÍÀ âté l0 milhõ€s

(;RAL CORRESPONDT]NCIA

I RS 150.00

2 R§ 250,00

RS.]50.00

RS 500.{J0

R5 2.500.00

l
.l

2nl'
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RS 5.000.00

[\FRAÇÁo
CRÀT

I teÍI DrscRIÇÀo

I

Permirir a presença de empregêdo nâo uniformizado. malaPresentado; por

emprcgado e por ocoréncia. 0l

l_uncionrÍio sem qualil]cação para â e\e€uçào do§ serviçosl por
pregado e por d;a. 0l

s€rviço incompleto. patialilo subslilulivo como por carâer pcnnane

orneccr inlormação péúidâ de scrviço oü subslituição de mâlerial: por

I

utar serviço sem â ulilizaçâo dc eqúipamsnlos de proteção individual (EPI)

do necessáÍios: por emprcgado. por oconência.

pcndeÍ ou inteÍomper. salvo motivo de lbrça ma;orou câso foíuito. os

ços contratuais: pordia e por tarefa designada

02

OJ

0l

'7

Reutilizar material. peça ou cquipamenlo scm anuência dâ FISC^LIZAÇÀo; por

ocoÍência. 03

I
IlcstÍuiroü danificar documentos por culpâ ou dolo de seus agentcs; por

oconência.

LltiliTaÍ âs dependêrtcias da PREFEITTJRA MUNICIPAL DE JOÂo COSTA/I'l
pam lin\ di\crsos do objslo do contmlo: poÍ ocorrência

0l

0l

IO

de!erm;nado pela

ISCrtLtZeÇÀO. se* rnotivo juslificado; por oconência. ol

itir siluação que crie a possibilidade dc causar ou câuse dano íisico, I

oú conscquências lclais: por osorrência o6

l: UsaÍ indevidamente patentcs registmdas; por ocorÉnciâ

ó

oÍio
eF-.or.,l,r*.!. @p'Gr.ià/'.dcjdo'ta Í}Eí.itqri.j@so*. E Ê.ftíp'àrq.i.iP.rd.ro.o.d.

3 pu dr'irar de pro' raenciar rccompoiiçào complementar: pur úcorÍência 02

ll

rL

ffi W-"
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â ART dos serviços para inicio da exccuçâo destes no praTo dc 1

quinzc) dias úleis após a assinâlura do contrato; pordia de araso

21

2nÍl

ir. deixar de:

0lt3

0lIJ
ubsl ituir em pregado que lenha conduta inconveniente ou incompâtível com suas

uiçôes: porempregado e por dia.

01

0l

anrer a documenlação de habilitação alualizada; por item. poÍ ocoÍéncia'

urnpÍrr homrio eilabelecido pclo conlmlo ou deleÍminado pcla

IsCALIZAÇÀoi noÍ ocorrúnüia.l6

{[t7

02t8

umprir determinâ!ào da l'tSC,trtz,tçÀO para controle de accsso dc seus

omccer EPI. quando cxigido, aos seus empregado§ e imPor penalidadcs aque

ue se negârcm a usálos; porempregado e por ocorrênciâ.

ionariosi por ocorência-

0219

prir determinaçào formâl ou instrução complementâr da IISCALIZAÇÀOi

0220

niciar exe(uçào de scrviço nos prâzos e§labelecidos pela FIACAI-IZAÇÃ
os linrites mínimos eslâbelecidos por csle conlrâloi por servrço' po

03

0.t22

scrviço não aceito pela FISCALIZ^ÇÀO. nos prâzos eíabelecidos

ou derermrnado pela FISCAL l./ 
^ÇAo: 

por o(onência'

nos locais dos scÍviços lrm "Livro dc Ocorrências"'DIAltlO I)E

RRAS: por dia

0ldiaiamenre o ândamcnto dos scrviços c os falos relalivos à exec

obr;§. no t)lARlO DE OBR^S Os regislros feitos rcccbeÍão o visto d

NTRATADA E dâ I'ISCALIZAçÀO dA PREFEITURA MIJNICIPAI,

oÀo cosTA/Pl: por dia.

2l

@J.*os.pisd.ü. OpEí.tu.àdtj@.oíâ llPÉrÊ}lrôdêio*d' ltrr'Êirudnüi'h'rd'ioeí'

P

I

t' l_
I

l

no

/.



Prefeitura de

J
o

,'.§' FL. N
r .1'

\

/., ),t Fl

VISIO
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oão Co

niciar e manrcr durame a cxccução do contÍalo o engenheho ÍesPonsável léc

la obÍ& nts quântidades p.e!i*as no projeio basico anexo a cslc Edilal:

. 
o"o1- goor. o-9lqpto,-,!!9!lsgq!"l1!9a9ir!.)

TIPO DT ATRAsO

panÁCnefo QUÀR]o - Quando o CoN-TRAIADo deixar de cumpíir prazo Previamcnle

esrabelecido para ixrcução dos serviços previstos no cmnogÍama dc execução fisico_fmanceiro por elâ

aprescntaclo e aprovado pela l'ISCALIZACÀO. scrão ap,icadas multas conforme Tabela 3 À apuração

dos alrasos será feila mensalmenle.

PARÁGRAFO QUINTO - A(s) muha(s) por elraso injuslificado na cxecução dos serviços incidira

(ao) sobre os valores previstos para o pagârnenlo do mês em que ocorreÍ o aÚaso de acordo com o

cronograma lisico-financeiro inicialmenre apresenÍado pelo CONTRAÍÀDO c aprovado pelâ

I:ISCALIZACAO.

PAR^GRAFO SEXlO - O atrí6o ;njuslificado na execuçâo dos serviços süjeitara o CONTRATADO

a sânçôes vâíáveis e progressivas, a depmder da gmvidade e da frequôncia do(s) alraso(s)' conlorme

Iabela I a seguir:

l

I
;

RAS relativo à semana aniedor. por semana.

doinhar al arqpâ

II) OAJ o COST\1 IC\ ALITU RA t

06

21

25 nserir no Dl^RlO DE OBRAS. âs iustiÍicalivas apresentâdas para sub§idiar

hemçôes do contmlo na dala de sua ocorrência anexando os ÍeS,istros no pcdido

0.126

0l

05

@ró"@í.rt9!,.h, @PE.itqôd.ioeí. OPftr.!'. dij*oc.*. EP..ciEl'Ú'ni'ie'rd'l"od'

OJ
a r"lia do DrARio DEI

h,rmonr ouuisuuer do. ilen. do Edilâl ê strcros dâ Tomâdr d€ Pre§o§ 01

,, bt:riozI...*nru que nào previ§os nc\la tabcla de mulias. após reincidêncial
'' 

formalmente notilicxda pela I ls( ALIZAÇÀ(): poro(uíência

I lCIttr", o pagâm€nto dc sâlirios. \ a les_tÍansPoíes. liqucks Íelêiçôes scguÍos]

I 23 ].n.*gu' fiscait sociais. bem como arcar com quáisquer despc5a5 direk e/oq

[l#fr,f,".'"-O* " 
.xc(uçào du (onrralo nás dara\ avcnçaoâs: por ora e po]

P
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lassificado como

TO
PARACRAI'O SETIMO - Quanro a gravidâde. o âtraso será c

a) brando: quando acarÍeur um atraso de 5olo ale I 57o na execução dos serv iços no mês:

b) medianor qüândo acârretar um alraso de l5oÁ a 25vo na excau'çáo dos serviços no mês;

c) grave: quando acarrclar um alraso de mais de 25oá Ía execução dos serviços no mês'

PARÁCRAFo olTAVo - Quanto à frequênci4 o âtraso s€á classificado como:

a) evefiual: quando o€oÍrer âPenas uma vczi

b) intermilente: quando ocoÍÍer mais de uma vez. em mediçôes não subsequentcsl

c) conslànter quando oaorrea mais de umâ vez. em medições subsequcntes'

PARÁCRAFO NONO - A glavidade do atraso senA aferida. em cada mediçâo, de maneira cumulativâ"

procedcndo"se u co*putaç-ao entre o vaior lotal acumulado previsto pclo CONTRAIADO no

ironograma fisico-tináceiio apresentado e o rotâl acumulado efetivamente realizado ate a mcdição

em quisrão. Â mulu po<jera seiaplicada no decorrer da obr4 nos periodos de mediçào seguinlcs ao da

constdação do alrâso.

penÁCnafO OÉCItvtO ' No primeiro mês em quc oconer âtmso poderá ser aplicada, Â critério da

FISCALIZACAO. a sançâo de adveÍência' A quatqueÍ tempo a FISCALIZACÀO poderá aplicar â

sançâo de adve(ônciâ se constatado alraso da obm de alc 59á.

PARÁGRAio oÉctvo patufno - se o C0NTRATADO apresentar. nos períodos de mcdiçào

seguintcs ao do registro do atraso. Íecuperâção satisfatória ao cumprimeÚo dos pÍazos acordados' a

t't"sceltzrrt'eo óua.a a seu cxclusivo crkério. optaÍ Pela não aplicaçào da mulla'

PARÁGRAI'o DÉClMo SECUNDo - A Íccuperaçâo supracilada nâo impede a aplicação de oulras

muhas em caso de incidência de novos atra§os.

P^RÁCRAFO DÉ-clMO TERCEIRO -. Por atrâ§o na conclusâo dâ obra poderá ser aplicadâ multa de

0.0570 (cinco cenldsimos Por cento) sobre o valor total do contrâto. por diadc atraso' arc o limite de 60

(sessenta) dias.

pe.nÁCnrrro oÉCtvO Quanro - epós o sexagésimo di4 seÉ aplicada a sançao de inexecução

pârcial. conloÍme definido anteriorrnente.

PARÁGRAI'o DÉClMo QUINTo ' o somatóÍio das multas Previslas nos itens acima não podeÍá

ultÍap?ssar o pcrcenlual de l0o% (dcz por ccnto) sobre o valoÍ total do contmto

pe.nÁcnal,o oÉcluo SEx]o - suspensào tempoéria de p&Íicipâr em licitação e impedimentos

dE CONIMIAÍ COM â PRETTI'I'URA MUNICIPAL DE JOÀO COSTAí'I'

PAR^GRAFo DÉClMo sÉTlMo - A sanção de suspensão do dÍeito de licilaÍ e de contratar com a

PREFEITURA MUNICIPAL DE JoÀo coSTA/Pl por ate 2 (dois) anos. de que trata o inciso lll' aí'
8?. da l.ei n.o 8.666/93, podeÍá ser âplicada ao CONTRATADO' por culpa ou dolo' por até 2 (dois)

anos. no caso de inexecüção pâtcial do objeto, conforme previslo no item 26 l l destâ cláusula'

PARÁCR FO OÉCIVO Ottrtvtl - Declaraçào de inido eidade pam licilar ou coitrataÍ com a

Administmção Publica.

PARÁCRAFO DÉ:CIMO NoNO - 
^ 

sarçào de declâraçào de inidoneidade para licitaÍ ou contralâr

feilura d

qÍlr
jo-.É+l.rq.br @PrÊt iturádejoáo.o'tâ ÍlPéÉh!.ndEj646t' EPrcíEitÚÉmudclP"d'i@t'

flI
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re\ istâ no inriso lv. âí. 87. da Lei n" E.com a Administração Publicà. p

qEE

66ó/93. será

sctsÀo Do coN-lRA'lo - o presente contrato

Prefeitura de Joâo Cost3
Sl

Prefeitura de
L.N

Á th í'r

VISTO

oulros casos. quando:

PARÁCRAFo vlcÉslMo - Tiver sofrido condenaçâo definitiva poÍ rcr pÍâlicado. poÍ mcios dolosos,

fiaude fiscal no recolhimento de qúaisqucr tÍibulosi

P^RÁCRAFO VICÉSIMO PRIMEIRO - Prâticar alos ilícilos. visando fruírar os objetivos da

licilaçãoi
prfnÁCnafO vtcÉSIuo SEGUNDo - Demonstrar, a qualqucÍ lempo. não Possuir idoneidadc pam

licitar ou conratar com a PRETEITURA MUNICIPAI- DE JOÀO Cos l^/Pl. cm viíude de alos

i!ícitos praticados:

plnÁOnaro vtcÉStuo TERCÊlRo - Reprcduzir, divulSar ou uliliT-aí' em beneficio póprio ou de

Erceiros, quaisquer informaçôcs de que seus empregados tenham tido "ullllT,tlt- "!jt::.d:
c*"crçao àn 

"ànr.,o, 
o..on..nti."nto pÍévio da PRFIIjEITURA MUNICIPAL DE JOÀo

COSTA/PI;

PnnÁCReltl vtcÉStvO Qu,ttfO OcorÍêÍcia de aro capitulado como címe pela Lei no'

s.ooãis:, prar;caao ourarle o Procedimcnlo liciulório. que venha ao conhecimento dâ PREFEI'I URA

MLJNICIP^l DE JOAO COS l^/Pl após a

assinaium do conlrdto:

PARÁCRAFO VICÉSIMO QUTNTO - ApÍescnlaçâo. â PREFEII tJR^ MUNICIPAI' D[ JOÀO

cósrrrlpr. a" qualquer documento falso ou làlsiÍicado' no todo ou eú paÍte' com o objelivo de

participar da licitâção ou para compÍovaÍ, duranle a execuçâo do coítràto' a manutenção das

condiçôes apresentadâs na hâbititaçào:

PARÁCRÂFo vlcÉslMo SExTo - Inexecução totât do objeto. confoÍme pÍevisto no item 26 1 2

destâcláusula;

PARÁCR^rO vlcÉSIMo SÉTIMO - 
^s 

§ançõcs de adveíência- de suspensão temPoníria do direito

de míiciDâr em lichacões e impedimento de cJntratar com a PRErr:truil vut'tlclpeL oC tOÃO

aii+ÀiÉi. Je oectiraçao de inidoneidade para licitar ou conlrâlar com a AdminislÍaçào Publica

poderào ser aplicadas ao CONTR^ Í^DOjuntâmcnte a de multa:

panÁCn,trtl vlcÉSIMO OITAVO - O valor da multa podeú ser des'onlado do pâgamenlo a ser

eleluado ao C()NTRATADO;

panÁCtafO vtcÉStuo NoNO - Se o valor a ser pago ao CoNTRATADO nào for sulicienle para

cobriÍ o valor da multa. a difcrençâ será descoítada da garanlia conÚatual;

penÁCnq.fO fnlCÉslMo - Sc os valoÍes do pagamento e da garanliâ Íorem insuficientes' fica o

i-órviÃlúóo outig"ao a recolher a impoÍância devida no prazo de 15 (quinze) dias- cotuâdo dâ

comunicação oficial.

plnÂ<;nnro TRICÉSIMO PR|MEIRO - Esgotados os meios administrativos para cobrança do

""úi 
a"";a" pelo CONTRATÂDo ao CONTaet,qNTf. tttt seú encaminhado pârâ inscriçâo em

divida âtiva.
peÁÀcr,tro-r'nrt;ÉslMo sEGUNDo - càso o valor da gârantia scja uliliTâdo no lodo ou em paíe

pu.u,, pogur.n,o du rrlta. eslâ deve ser complementada no píâ7o dc aie tO (dia§) diâs úleis conlâdo

dô solicilaçào do CONTRATANTE.
( r irsrr Â DÉclMA StGUNDA I)

C.

gpEfeitur.d€j€o.ortà BPní.iturád.j€d6r. OPíêfriàrnruBchd"''1o"6t.
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podcú ser rescindido nos casos e na forma
o

8.666 de :1.06.91 c suas
traba hoc

alteraçôes posleÍiores e "NORMAS E PROCEDIMEN'I'OS ADM INISTRATIVOS SOBRE

c\ecuçào dos 1râbalhos e. se assim enlcnder. também alravés de superv;sào contraiada As

dcvcÍ$ É obriga{Jes des\â fiscdlrzaçàu e da rupenisào. \ào c»ccificadas nas N
PROCTDIMI \I()SADVI\ISTRAIIVOSSUBRI ( oNTRA TAÇÔI'S DEOBRAS L

atribuiçõcs.
ORMAS L
SERVIÇOS

coNTRATAÇÕEs DE oRRAs E sERVIÇos DE ENGFINIIARIA" vigentes na PMJ

cLAr.lsUl_A DÉCIMA t: IRA - DA ctsÀo, INcoRPoR^ÇÀo ou FusÃo - Em havendo a

Cisào. Incorpomçâo ou Fusão

operações ílcaÍa condicionada à

iendo prcserile a possibilidadc

vedada a sub- Íogaçâo contrâlual.
cl.Áus lrA DF(l ()llART D

da lllura empresa contratad4 a accitaçâo de qualquer uma destds

analise por e$â administração conlÍalaffe do procedimento reâlizado.

dc riscos de insucesso na execuçào do objcto contralado. ficando

C

A FISCALIZ^ÇÀo A PMJC/PI liscalizâÍá a

loão Costâ - Pl. 29 Je noYem de l0l I

DE bINGENHARIA " vigentes na PMJC. que a CONTRÂ'IADA detlara conhcccÍ e a clas se

subneter.
DA ApRovAÇÀo E DA EFICÁC|A Do coNTRA Io - oCLAUSI]I,A D IMA OIJIN]A

presenle Contrato lerá efirácic nlena a pâíir da dalâ da sua publicâçào eÀclusive'

bLÁtlsttt.e oectve slxtÀ - Do toRo - As paícs elegem. de comum acordo. com renúncia a

qr"lq*, 
"rtr", 

p*.úir;vilegiaao quc seja" o Foro da Comarca de São Joâo do Piaui/Pl. da qual o

municipio de Joào Costa é lermo judiciário _ para dirimir as qucstôe§ decorrenle§ do presenle

Contrato,

w-,/i-J^|fuou<
!.fuUNlClPlO DL ioAO ('OSTA/Pl

JosÉ NETo DE oLtVEIRÁ
PÍrÍêito Muíiciprl
CONIR,TTANTE

nl
Vl"/.

'1'F:STE\{ H,\S

u,l",l.r.
SA\TA LTt)

«)\ lR,\ lr\D,\

NOME:
( Pl:: í

NOME;
CPIi:

tÀ.O3-(

E130
(Fh&.Gr.+l.iôq& gpÉí.itu'àd.joe.ctà ÍapÉrçitúàd.ioá.<otta OPr'ltituEfrÚ'lciPJd'Jeocrã

nrl
'i8I
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EXTRÂTO DO CON]'R^TO ÀDMINISI'R,\TIVO N'08I/202I - PMJC
Processo 

^dministrãtivo 
N'079/2021 - P\{J('

-l 
omada dc PrÉços \' 0I2/202I

CON'IR^TÀN-I E: O MUTICIPIO DE JOÀO COSTA - Pl. pes$a jürídica de direiÍo público. inscíita no

Ministério da FaTenda com o CNPJ n" 01.612.580/0001-30. com scde e foro nâ Pmça Cenll"l. V.' Ce ro-
CEP: 6.1.765-000. João Costa - PI, ncste alo rcpresenlado por §eu Prefeho, o Sr. JOSE NETO Dtj OLIVEIRA.

brasilciro, câsado. norlador da cedula de idenlidade n'746 7E1 SSP/PIcins.rilonoCPFsobon'15e28?l0l-
10, localizálel na sêde dô Palácio Municipal no endcreçô acima indicado, domvanle dcÍominado

CONTRAT \TE.
CONTRATAD^: SANTA ROSA LTDA. insoía no C\PJ/MF §i)b o n'01.101.708i0001-70. com sede na

Rua Migucl oliveira, n' l2l. l" Andar - Ccntm CEP: 6'150G000, na cidâde de Oeirat?I. represenladâ por

R,ttvt-tiOO RODRICLES DÂ SlLvÂ- procu€dor l€sal. podador da cedüla de identidadc n' 509067

SSP/PI,inscrito no CPlrsob o n" 227.616.321-20, doÍavâms denominado ( ONTRA l^DA.
OBJEfO: Constituiobj€ro deste Conlrato. a lmplantação d. Sislemàde 

^tBtecimcnto 
d Agua nâs bcalidades

Toca- Câmaibas. Mono do .\potinário, Pocinho. l.amb€doí. Olho D Á8uâ e Pedra Furâda. na Zonã RúÉl do

nrunicipio de João (loÍa - Pl, objeto do Con!Énio n' 85149012017 ljtlNASA. conforme Projcto'

Esp€ciÍlcaçôes l'écnicas, Memorial De§.riti\o. Plânilha Orçamentária, Cronosama Fí§ico-financeiro e Prcpoía
apreseírâda qu€ passa a Íàzer parte inlêgarÍe do prescnte têrmo.

VALOR: RS: 991.923,58 (novecento§ e nov€nra c lr& mil noveccnro§ e vintc c três reâis e cinquenla e uilo

vtcÊli:tl' o prazo p 'a â conclüsÀo dos lÍâbalhos deiinidos na CLÂUSULA PRIMEIL é de 12 (dozc)

ia conlErualé de 12 (doze) meses.

RE(]t RSO E DoTA ..\o f,\TÁRIA,

.1.4.90.51.00

da Rede d€ Abaslccimento D(

1.00 t.00.100
1.5 t0.05.1 l0

ano

TESOLRO \1U\ICIPAL
Convênio n'857.190/2017 - l:U\ASA

João Coía - Pl. 29 de ruvembo dê 2021

s[cR. ]lt \t('lP{L oE }tÍlo A}la. E REC. lllDRl(_os02. t0.00
l?.511.0t 10.10.15

@r".o.Ér{D,,!r @PEíeÊur.d..io...ost Ílt'!t!itúi.j.eo.t OF€ftitunBd.h.k{.ro.c(Ú

W v@
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