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CONTRATO ADMIMSTRATIVO NO OEO/202r _ PMJC
proccssü Àüünislãrivo h-. 075/202 I - PMJC
Tomada dc Preços N.008/2021

O MIINICIPIO DE JOÀO COSTa - ft, p"ssoajurídica de direito público, inscrita no Ministério da
Fazenda com o CNPJ n.01.612.5130/0001-30, com sede e tirro na p_raça Central. Vn, Centro _ CEp:
64.765-000, Joâo Costa - pI, neste ato representado por seu prefeito, o Sr. JOSÉ lgfO ói
OLIVEIRA, bmsileiro, casado, portâdor dâ cédula de ideDridade n" 746.784 SSp/pI e inscriro no
CPF sob o nô 259.282.103-10. dorÀvanre dcnominado CONTRÀTANTE, e d€ o tro lado. a empresa
E!'M ENGENHÀIUÂ EIRILI inscrita no CNPJ/MF sob o n. 35.?93.768/0001_44, sediada na Rua
Àbdoo Moreira Rosado, D0 t86 Bâirro: caviâo CEp: 64.770 OO0, na cidade de Sâo Raimundo
Nonâto/Pl, rcpresentada neste aro por! Sr. ELpÍDk t M4ReuES JWIOR, poflatlor da c&lula de
ide Í lade n" 0636495532t - SSp/pI, insúíb nu C'pt, i,, OCZ.,5CS.gt,t_ôç, doravantc châmada
CONTRATADA, tendo em visra a homologação, pela CONTRATÀNTE, da Tomada {re preço N"
008/202i, conforme despâcho exaÍâdo no processo Administrativo N.07j2021, e o quc mats consta
do_ citado Proccsso Administrativo que passa a fazcí paÍe inlegrantc deste instrumento,
independentcmente de tÍânscrição, eÍn conlôrmidade com âs nomas da Leitr g.666. dc 2ll06/9j. com
a-s âlterações nela introduzidas até a presente data, âs quais submetem âs paÍtes pâra todos os efeitos.
têm justo e acordâdo celebrar o prcsente CootÍâto, conduzido sob o regimê de EMPREITADA
GLOBAI-. regendo-sc â contmtação pelo fixâdo nâs cláusulas seguinÍes:

cL.(us[LA pRrMERl - Dos DocrMENTos eLlE TNTEGRÁM o coNTRÂTo
Sâo partes complementares deste Contrato, independentemente de üânscrigào, o processo da Tomâda
dc Prcço N'008,/2021, a proposta aprcscntada pcla Contratadã" scus lmcxos, os dctathcs cxccurivo§.
especificações técnicas, dcspachos c pareceres que o encor?am.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO
Coostitui objeto do presente temo â execuçâo de serviços de Construção do Muro da UBS, da
localidâde Travessão - ZoDa Rural do municipio de Joâo Costj,lpl, conforme projeto, Especificações
Técnicas, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentiria e Cronogrâma lísico-financeiro e pmposta
âpresentada. que passam â integmr o preseote tclmo contrafual.

cLÁLrsuLÂ TERCETR{ - DA AIARETH.{.GEu E Do ltr\TTRIAL NECEssÁRIo A
EXECUÇÃO DOS SERVrçOS
A aparclhàgem e o material neoessáfios à execução dos lrabalhos serão dc responsabilidarre e ô»us
cxclusivamcnle da CONTRATADA, ficatrdo estabelecido que a CONTRATAi.ITE trão emprcsrâni
nem tbmccerá quaisqucr ferramentas, apareihos ou veículos.

clÁusule euARtâ - DAS NoRMAs E uspnctrlcAÇÕf,s Dos t r,Ns E DA
E).ECUÇÂO
As oblas e/ou sefliços oÉ contratâdos obed€cem às especificâçôes as quâis fazem parte integmnte do
Editâl da Tomada de PÍeço N.008/2021. reservado â CONTRATaITO o ai."it" à" ...,"itaias obras
ou serviços quc não estiv$em de acordo com as rcfeidas espccificações, sem que caiba à
CONTRATADA direito a qualqu$reclamaqâo ou indcnüação
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cr-Áusul-A etJINTA - DA ApRovAÇÃo Dos sf,RtIÇos
A CONTRÂTADA dcclara coúeccr pcrfcita c intcgralniütc, âs cspccificaçõcs c demais clcm$tos
tesdcos refeÍentes à execuçào dos serviços. Dcclara, aind4 que ioúece pcrfeitamente todas as
condiÉes e locâis dc execuçào dos s€rviços, tudo o que foi prcviamenre colsiderado quaado da
elaboÍaçAo da proposta quc aprescnlou na licilaçào de que decorÍe este Contmto, "- oâo do qu"
declara que nos preços propostos esEio lncluidos todos os custos, despcsas e cncargos que teÉ que
suportar reprcsentando àqueles pr€ços a única contrâpreshçào que lhe seni áevida pela
CONTRATANTE pela rcalização do objeto destc ContÉto.
§I'- O reoresentânte da CONTRATADA. acima identificado, declara sob as penas dâ lei que dispõe
dc poderes suficientes à celebração deste Contrato e para obrigar de pleno direito à mesma
CONTRATADA. Assirn sendo, os teruos deste Contmto obrigard as paíes dJpleno direito.
§2'- A CONTRÂTANTE, ôtraves de s€us Ícsponúveis técnicos, repÍ€sentaotcs, equipes ou grupos de
trabalho, aprovaÍrá os scrviços dc forma a fazcr cumprir ígorosâmcnac os dctaihcs cxccitiros, ar
especificações. os prâzos, as condições do Edital. a PROPOSTA DE PREÇOS e as disposiçôes do
Contlato.

cLÁusuLA sExrA - DAs ÀLTERAÇÕES Dos DETArlrEs ExEct rtvos
A CONTRATANTE se reserva o dieito de, em qualquer fasc ou ocasiào, fazer alterações nos detalhcs
executivos. seja reduziüdo ou aumentando o volumc de serviços das obras, na tôrmâ previstâ na lei.

clÁusur,a sÉrrtre - Do vÀLoR Do coNTRATo
O vâIor deste Coítrato é de R§: 132.9t6,1E (ceíto e EiDts e dois mil novecentos e oiúentâ c aeis
r€ris e demito centâvos), quc rEpresentâ o úontante dâ proposta da CONTRÁT^DA, baseada nas
plônilha! dc quimtitativos quc acompâúâm o Êdital c mulriplicâdo pclos rcspccritos pÍcros unitários.
§l'- Nos preços unitáíos estào incluídos todos os custos de trâ[sporte, cârga e dcscarga de materiais,
despesas de mâaeriais, despcsas de cxecugào, mâo-dc-obr4 leis, eacargoJsociais, tributos, Iucros c
quaisquer encargos quc úcidam ou veolam a incidir sobre o. ..ruiçor, bem como despesas de
conservação até o seu recebimento dcíinitivo pela CONTRÁTANTE.
§2' -Fica condicionado que a assinatum do Cottlato e a expedição da Ordem de Seúiço (OS)
dependerào da übcração dos recursos, caso o(s) objcto(s) lichadã(s) seja oriundo dc Convónios com o
Covemo Federal.

CLÁUSLTLA oITÁv.,I - D.^s oBRIGÁÇÔES DA coNTR,tTÀDÀ
A CONTRÂTADA sê obrigr â:
!) Executâr os seftiços segundo âs especifi€çôes aprovadas e de acordo com a mclhor tccnica
cuidarrdo, ainda em adotar soluções tecnicâs que conduzam a cconomicidade dos servtços e â
Âlncionâiidade de seu resultado;
2) Eleger e prever técnicas c métodos constÍutivos dos scrviços tâo ecoDômicos quanto possíveis, sem
dcscuidar em neDÀuma hipótese da segurança e qüalidade da obrà;
3) Mânter- durante todo o peúodo de realizaçâo dos serviços objeto do Confato, as mesmâs condições
de capacitâção tócnicâ que apresentou âo pâÍicipa! da Iicitaçào de que resulta este Contrato, bem
como as mesmas condiçôes de hâbilitaçãoi
4) Administ àr com zelo e pÍobidade a cxecuçâo dos serviços, respeitando com absoluto rigor o
oÍçameato apÍovado e evilando â pútieâ de ntos e â âdoçâo de mealidâs quc resultem em elevaçio de
custos dos §err.iços, iÍrclusive no que respeita à ârÍegimentação, seleçao. contraAçâo e administraçao
de mào4c-obm neuÉssária à ÍcrlL/âçio dos scn iços:
5) Atendcr prontamenle à recomendaçôes Íegulares dâ fiscalizaçâo:
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ó) Zclar pelos interesses da CONTRATANTE relâtivamenre ao objeto do Contrâto;
7) Substiluir proíamcntc qualqucr prcposto, cmprcgado ou pcssoa quc, a juízo da fiscalizaçâo, scja
inconveniente aos interesses da CONTRATÀNTE relativamente aos sàrviçoi;
8) ManÍer permanentemente nos locais de Íealizaçào dos serviços um representânte com plcnos
podercs para rl?resentar e obrigar a CONTRATADA freDte à CONTRATAúE;
9) Executar o objeto deste Cont-ato de acordo çom os prcjetos e especil,icaçôes fômecidos pela
CONTRÁTÂNTE e âs normas apÍovadas oü recomendados pela ABNT.

.i01. 
Âgguirn e fomecer Equipzúneatos de proreçào Coletiva-Epc c Equipa$entos de pÍoteção

Individuâl-EPl. a todos os empregâdos. tlem como orientálos quanlo à necessidade e obrigatoriedá<le
de seu uso ern serviço;
I I ) A CONTR^TAD^ Íesponde solidúamenre, no caso de subcmpÍeirada.
12) Mantrr a Regularidade FiscáI. inclusive do ÍccolhimcDto do Ifiposto Sobre Serviços de eualquer
Naturcza-IsSQN ao Municipio do looal dc Prcstação do Scrviço durantc loda cxc(ução do Contrato.
13) Ernpregar, seúpre que possivel, mâteriais que viscm à economia da manutençào e
operacionalizaçào da edificação, â Í€duçào do con-sumo de cnergia e água, bem como â utilizáçào de
tccnologias e matcriais reciclados, rcutilizados e biodegradáveis e que rcduzam o impacto ambiental;
14) Pliorúar o emprego de mâo{c-obrà, materiais, tecnologias e matérias-primas de ongem local para
execução, conservação c opeÍaçâo das obràs públicas;
15) Usar, obrigatoriãnente, âgregados reciclados nas obràs e serviços de engenhari4 sempÍe que
existir a ofeÍtâ desses agr€gados. capacidâde de suprimento e cuslo inferior em relação aos agregaáos
Mturais,

§!" - A CONIR-4.TADA esrâÉ, durantc lodo o peÍiodo de execução dcste CoDtÍato, sujeira á

ryl=e da_ CONTRÁTANTE. quer seja cxercida por scrvidores do qüadÍo da propria
CONTRÂTÂNTE, qucr por tcrcciros cspccialmcntc coDtsatados para cstc fim.
§2' - As determinaçõcs da frscalização obrigam a CONTRATADÀ, respeitados os limiies destc
Conlraio e o orçamcnto âprovado, à elaboração de detalhamentos dos piojetos e à realizaçâo de
atividades específicas. Nos cesos em que a CONTpáTADA nâo concordai com as recomendaçàes ou
orde$ da liscatizaçào, delas podeni recorrer ao hrular da CONTRT{TANTE, tendo este rec,,so elêtto
suspensivo da ordem fiscal.
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CLÀUSULÀ NONA - DAS OBRIGÂÇÕES DA CONTRATÁNTE
A CONTRÁTÂNTE s€ obrig. .:
I ) Disponibilizar o local das obms, quaado fo! o caso;
2) ÂpÍsvâÍ âs mediçô€s em tempo hábil;
3) EfetuâI os pagâmentos devidos à CONTRÂTÂDÀ, conforme estabela;ido na ctáusirla serima desrc
Costrato;
4) DesignaÍ um repÍesetrtante pam acompanhar e Íiscalizâr a execuçeo deste Contrato;
5) Notificâr a CONTRATADA, imediatâmente, sobre as fâltas e defeitos observados na execução do
Contrato;
6) Reter os tributos e contribuiçôes sobre os pagamentos mensâlúente efetuados, utilizando-se as
aliquotas previstas para cada tiÍ,o de serviço, cotrfoÍme legislaçâo;
7) Aplicar peúâlidader conforme o câso.

cúusLrl^ DÉcfMA - DÂ Dor^ÇÃo oRÇA-rlrENTÁRlA
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Entided€: 02.1t_00 -FT NDO MUNICIPAT DE SAúOA,FVS;
Chs. Orçooentáriât l0.30l.02l0.|OSI Const, Ampl.e Rest.dc postos de Saúde c da Sec. de
saúde;
Elemento dê Dêspess: 4.4.90.51 - Obrâs e lnstálações;
Foúte dê Recursos (FR)t 1.215.02.115/1.220.02.1 l0 - FUS e Recu$os Vidculados.
Fontê de Recunos (FR): 1.001.00.300 - Tesouo Municipal

cr.ÁIIsur-A DÉCIMA pRrÀ{EÍRA - DA FoRMÂ E coM)IÇôEs DE PAGAMENTo
O pagaÍnento do pÍ€ço contrâtual deveÉ guardâr estreita relaçiio com a execução dos serviços
cotrtaatados ê aprescntação de seus efeitos ou acsuftados oos termos estabetecidos nos docuúlcntos da
licitaçào em especial no Cronogrroa Fírico-Financeiro.
§l'- Os paganlcntos dos s€r,-iços s§Iào em parcelâs de rcordo com as mediÉes feiaas em cada
período, pela CONTRATANTE, ern moeda legal e corrente no pais, atràvés d; ordcm bancária €m
parpelas coúprlíveis com o Crotrogrrmr Físico-Fintrnceiro, contm a cfetiva execuçâo dos sen iços
e âprescntação de seus efeitos, tudo prcviament€ atestado pclo setor competente da CONTRATÂNTE,
em consoDância com o Sistema Integrado de AdÍnlnistraÉo Financeirâ dos Estados e Municipios_
SIAFEM. mediânte aFesenraçào dos scguintes documentos:

I - Notâs Fiscais de S€wiços,/Faturai
II - Cópias dâs Cuias da previdência Social-GpS e de Recolhimento do Fundo de Garantia por

Tempo de SeIl iço-FCTS. devidamente quitado, lelarivo ao mês da última compelência vercida;
III - Prova de Regularidade com âs Fazeüdas Federal, Estaduâl, Municipal, Segulidade Social,

FGTS. confonÍlc dispõc o ÁrL 29, I]I, da Lci n 8.666/93 c o Tribunal dc Contas rla União (Dccisão
705,94-Plenário)t

IV - Outros documenlos rclativos à prova de cumpriecnto dos encargos prcvidenciários e
lrabalhistas pela CONTRÁTADÂ, nas hiÉtes€s em que a Administraçâo houier Por nccessário ou
conveDierlte exigi-los.

. §2'- A CONTRATADA podeÉ apresentâr a CONTRATANTE parâ pagarneoro, fatura ou
documenro equivalente. Recebida. a fatula ou cobmoça seÉ 

"xu-io"i" 
p"i"tONtRÁTANTE

dumrlte. no máximo. l0 (dez) dias. No exâme â CONTRATANTE. preliminarmente. vcrificará e

:eÍúgará 1 efetiva execução dos serviços hdicados na fatura c a regular entrcga dc seus efeitos.
Estando tudo em ordem, o pagâmedto seÉ feito elIl até 20 (viüte) dia; .ontados-do veoclme!1o do
prâzo de exanc da faturÀ seú nenhum acÍescimo ou agregado financeiro- Hâveddo corÍeção a fazer,
câso_ o pagamento seja efetuado â paÍtir do 15" (d€cimo quinto) dia após o vencimento, a fatra
retificada ou ajustadâ seú processada como nova fatum, quanio aos prazos aqui estabelecidos.

§3' - Neúum pagâmento será cfetuado à CO]§TI{ATAI)A enquânio pendeíte dc liquidaçào
qualquer obrigaçâo financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a lcferiia obrigaçào pcndene poderá
ser descontadâ do pagame[to devido pcla CONTRATAN fE. pagando_se então, apcnas o sâldo, se
houver.

y" - Serão retidos m fonte os demais tribütos e contribüÉes sobrc os pagamenlos
úrensâlmente efetuados, utiliz do-sê as aliquotas previstâs para cada tipo de scrvico_. ionfomre
legislaçào.

. §5" - HâveDdo âlr3so tro pâgamenro, a CONIRATÂDÂ rerá dreiro à pcI(epção dejuros à
ÍÀxa de l%o (um por cento) ao mês, calculado p/o rata dia. Nfu haveni arualizaçào monetária em
decorrência de atraso no pâgameüto, a mcnos que este seja supeÍior a um ano.
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§6' - Caso a execução dos serviços se estenda çrcr mais de um aÍro. os pr€ços da prcposta
vcnccdora p<xlcrâo scr rcajustados scgundo í.rdicc quc rcfliu o incrcmcnto dc iustos scroriais da
CONTRÂTADA, a cada pedodo anual, confomre fixado na cláusula rcferente a rcajustâmento de
preço.

§7'-Aprimeirâfâturaascrpagadeveráestaracompânhâdada.:riiIL,rirIIr\i,.rj:!t:,!.1
.ir ...:.r- i,r, t,..r., r., rtL rlJir|i. da rêgiâo onde estarâo iendo exccutados as obras e scrviços,
comprovando o Íegisto do CoDtrdto naquele Cons€lho.

§8' - Todos os pagametrtos dcvidos à CONTRATADA consi{reÉr-se-ão feitos, de pleno
{Tl!i.- g1*9. os valores respecrivos sejam depositados na CoíÍa Coftenae mantida peta
CONTRATADA, valendo a CONTRÂTANTE como comprovant€s de pagamento e como
inslnrmeoto de quitaçào. os recibos dos deÉsitos ou transfeÉncias banclirias.

§9'- A i@dimplência do CootÉto, mm refeÍêociâ aos encargos trôbalhistas, fiscâis e
comcrciais não traEsfcrcm à Addnisúação púbtica a r§sponsabilidadc do siu pagamcnro, ncm podcrá
onerar o objeto do Contrâto ou rcsaingir a rcgularizaçâo e o uso das obras i ãdificações, inclusive
perante o Registro de Imóveis, conforme prcscreve o fu1.71, §1. da Lei n. g.666/93, o entendimenÍo
do STF consubstanciado na ADC 16 e inciso tV da S,iDoula 33I do TST ficando condicionado à
veriÍicação câso a caso.

§10' - O Contraro podeni ser rcscindido. pela CONTRATANTE. unilaleralmeúte. por justa
causa, quando a CONTRÁTADÁ deixâr de cumprú obrigaçôes trabalhistas previstas em lei, inclusive
àqu€las atinentes à segurança e sâúde do trabalh

§l 1' - Serviços Ertr$:
â) Os scrviços extras por vcntum cxistmres serito pagos na pmporçio quc forem sendo

executados, cujos preços uniüirios seÉo iguais aos preços da pÍoposta da ãmpresa vencedomi
b) Caso haja scrviços cxtras, não prcvistos nâ pÍoposta vcnccdom, cstcs scrào hxados

mediante acordo, eútrc as pârtes, respeitados os limites estabelccidos no furigo 65, § 1", da Lei n
8.666i93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGT]NDA . REAJTISTAMENTo DE PREÇoS
Os preços contruturis propostos seÍlo irrerjustáyefu pelo pêríodo de 0l (um)ano a conrar da data
de apresentação das Propostas de Preços, conforme estabelecC a Lei n" lO-192, d,e l4/02/2OO | .

§ 1'- O reajüstamelto somente será admitido se, após prorrogação. â vigência do ajuste for superior a
12 (doze) mescs, em âtendimenro aos tcrmos do âíigo 2. da Lci no 10.192, de l4l02l2001, ou seja, nos
Colt_atos de prazo inferior a um aDo,

§ 20- Caso o periodo dc execuçào do Contrato exceda a uú ano, contado â paÍir da dâta de
aprssentaçào das Proposras na licitaçâo. os preços scrâo Ícajustados- pela variaçào rle indices
Nâciomis, câlculados pela Fundação Getuüo Vargâs-FCV e publicados na scsào de hdices
Econômicos da .evisra "Conjuntura Econômica" da FGV, rcspeirâdas es normas conúatuais. peia
seguinte formüla:

l
r
L

io

Setrdo:
R: ValoÍ do reajüste proorradoi
V - Valor ürntratual dos serviços a scr rcajusta(lo;
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lo: Índicc inicial - referc-sc ao índice de custos do mês coÍespondeotc à data fixâda parâ cnúega dâ
Pos
lndI

Construçào-tNcc, Serviços de f,ngenharia, ColuÍr 35. calculado e publicado pela Fundaçào Geúlio
Vârgas na íevista Cotrjuntura Econômicâ;

§ 4" - À partir do ÍeajustaÍnento dos prcços a empresa contratadâ pâssani a aprese âr, para
cãda pagameDto que pretenda recebcr, duas Faturas sendo uma aos prcços originâis cotEâtados e a
iegundâ comFrostâ apenas pelo reâjustamcnlo devido, que seni câlculado multiplicando-se o valor da
primeim faturâ pelo fator de reajuste - F - calculado nos termos da fórmula demonstÍâda no pâÉgafo
paecedeote.

§ 5o - Oconendo â hipóEse de alterâçào do prazo de reajuste estab€lecido no Edital, o
Coütsato dccorr!-ntc dcstâ Tomada dc PÍcços, sc âdcquará dc pronlo À condiçõcs quc vicrcm a scr
eslabelccidÀs pclo Poder Executivo ou Legislâtivo. no tocânte à politica econômica brasilcir4 se dela-s
divergentes.

§ 6'- Os serviços deverâo ser executados rigorosamenÍe denko das cspeciÍicâções
estab€lecidâs no Edital e demais ânexos, sendo que a inobscrvância desla condição implicam recusa,
com a âplicaçào daspeDalidades conEaruâi1.

§ 7'- Caso a licitaDtc se Íecuse a executar a obrâ eTou serviços propostos ou veúâ a fazé-lo
fom das espccificacões estab€lecidas. a CONTRATANTE. podeÉ. inde?endentemcnte dc qualqucr
aviso ou notificaçào, ÍescindiÍ o Contrato e optâr pela convo€ação dos demais licitantes na ord€m dc
clâssificâÇào.

§ to - Em caso de atraso na execuçào das obÉVserviços atribuivel à licitânte adjudicaúriâ, os
pícços contratuais scião rcajustados psla fóImulâ cstâbclccida no paragrâfo prcccdcntc, obcdcccndo-sc
os seguintcs g!!tb§:

â) Se os indices âumentaÍem prevalecerào àqueles vigenrcs nas dalas em quc a etapa das obÍas e/ou
serviços seria realizda de conformidâde com o programado no Cronogmma Fisico/Financeirol

b) Se os iDdices dimhuirem prcvâlecerâ àqueies vigmtes nas datas em que as obras e/ou serviços
forem executadas.

ice relativo à data do íeai)ste, pro rotd dia.
§ Jo- O itrdice de reajuste empregado na refeída fómula scrá o indice Naciooal de Custo da

cl-Áusul,Á DÉcDrÀ TERCETRA - nos rRrBUTos
Todos os tributos que úcidirem ou vierem a incidir sobre este Cont alo ou sobÍr os scn iços
contratados. correrào f,or conta exclusiva da CONTRATADA e dcverào ser pagos nas épocas devidas.

Parógnfo Único - No casô de criaçáo de trovos tribúos ou altelaçâo nas aliquotas de tributos
existeotes, os preços sobrc os quais incidirem esses tributos seni revisto a paÍir da época em que
ocoÍ€r a alleração da legislaçâo tributári4 aumentando-se ou reduzindo-se âqueles preços da maneira
apÍopnada.

CLÁUSULA DÉCANÂ QUARTÂ - IX)S PRAZ]OS
O prrzo prevfuto prr, eítrêgr ds olrrl ê/ou serviços é dê 60 (sssentâ) dir§. contâdos do
recebimento da Ordem de Serviço. podendo ser pro[ogado mcdiante solicitação expressa,
devidamenle justificadâ e aceito pcla CONTRÂT^NTE, tros tcrhos dâ Lei n. 8.ó66/93 e suas
alteràçôes.

I. O prcscnt€ ContÍâto teú vigêDciâ de 12 (dozê) mes€s a contar dâ dara da sua assinarüm

@Er



o o
Prefertura de

oao
trabalho continua!

§l' - Os prazos podcÉo scr prcrrogadoE mantidas âs dcmais cláusulas do Contrâto c
ass€gurâda a maoutenção de seu equilibrio cconômico-financeiÍo, de confoÍmidade com o dispoío no
§ io do ÁÍ. 57, da Lei n" E.óó6D3 e suas alterâções, desdc que justificado por escíto e devidamente
aprovado pela CONTRÀTANTE.

. §2" - O Contato se extinguiii 05 (cinco) dias âÉs o recebifiento delfuitivo das obr"ds c/ou
servrços.

cLÁusul,A DÉctMA etJINTA - DA REspoNsABILtDADE pRoFrssroNAt,
A CONTRÁTADA assume intciÍa responsabilidade pÍofissional pela exccução dâs obms e/ou serviços
contmtados, obrigando-se, ainda a comutriea! a CONTRÂTANTE, â designação do diaigente técnico,
cúendo a esse a responsabilidâde tolal de agir em nome da COI.ITRATADA, acumulatrdo. se foÍ o
ciuo. as rcsponsabilidadcs adminisl-ativas dccorrcntcs, bcm como comunicar prcvianlmtc iodas as
substituições que vier a opera! em sua equipe tecnica alocada aos trabalhos objeto do presente
Contrato.

Prúgrrfo Útrico - A CONTRÂTADA se obriga â ma[ter, duraÍe toda a execuçào do
CoÀ&ato, em compatibilidadc com as obrigações por ela assumidas, todas âs condiçõcs de habilitaçâo
e qualificaçào exigidas ,1a licitação.

clÁusut-,c. oÉcIMA scxrA - DA R.ESpoNSÂBILITTADE crvll
Â CONTPâTADA assumc intrira responsabilidade por daDos e prejüízos causados a
CONTRÁTANTE ou a terceiros 11â execuçâo das obrâs e/ou serviços ora cont-atados, inclusive
acidcntcs, moícs, pcrdas ou dcstruiçõcs, paÍciais ou totais, a pcssoâs, matcriais ou coisas, isctrtândo a
CONTRATANTE de toda-s as r€clamaçôes que possam surgt em consequêrciâ deste ContrÀto, ainda
quc tais reclamaçôcs resultem de atos de preposros seus ou de quaisquer pessoâs ffsicas ou juridicas
cmprcgadas ua cxecução dos trabalhos.

CLÁU§ULÀ DÉCIMÁ SÉTIMA - DA RESPoNSABILIDADf, DA CoNTRATAITA
A CONTRATADÂ obíga.sc a adotar lodas as medidas prevcDtivas necessádas pâm evitar danos a
lcrcciros em coosequência da execuçâo dos fabalhos. Setrá de cxchrsiva responsâbilidâde da
CONTRATADA a obÍigação de reparâr os prejuizos que vier a causár. quâisquer que tmhâm sido as
medidas preventivas adotadâs.

§io - A CONTRATADA será únicâ, integr"al e exclusivo Íesponsávcl em quâlquer caso por
todos os pÍejuizos, de qualquer nah[eza, que câusar a CONTRATANTE ou. aindq a terseims, ern
decorrênciâ da cxecução das obaas e/oü scfliços objeto do Co rato, respondendo por si e por scus

§2" - A CONTRATADÀ seé também, rEsponúvel por todos os ônus ou obrigações
concementes a legislações sociais, trúâlhistas, liscais. securjLárias ou previdencirida. bem como todas
as dcspesas decorrentes da execução de evettuâis trabalhos em horáfios ext :aoÍdináLÍios (diumo ou
ootumo), inclusivc despesas com instalâçôes e equipamento necessários à obras e/ou s€rviços e, em
resumo. todos os sasos c encâÍgos de material e mãoie-obm necesúrios à compteta realização do
objeto do Contrato e sua etrtrega perfeitâmenle concluida.

§3'- A CONTRATADA deveÀá:
l) Providenciar. às suas cxpensas, cópias dos elementos qle venham â scr Decessádo á âssinatúa do
Conu"dlo, §omo l,amLÉm Í.r dccorrer da execuçâo das obrds e serviços;
2) RegistraÍ o Contrato no CREA e aprcsentar. à FISCAIIZAÇÃO, o coÉpmvantc de pagamento da
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"Anotaçào de Responsabilidade Tecnica";
3) Rcsponsabilüar-sc pcla cfctivaçâo dc scguros para garantia dc pcssoas c bons;
4) Fomecer e colocar no Cânteiro de Obras as placas o! outrâs fomas de divulgação da:i fontes de

i.11"1:T:",9 -" de coordenação das obrâs e s€rviços, conforme modelos esrabelecidos pela
FISCALIZAÇAO;
5) Manter permanentemeEte no locâl das obras e serviços. equipe técnica composrÂ de protissionais
habilitados e dc câpacidade comprovada, que assuma peiàntc a EISCALZAÇÀ-O a Responsabilidâdc
Técnica pclas obÍas e serviÇos, âÍé a enücga definitiva do objeto do Contrato. inclusive com poderes
para del ibera. determ inaçôes de emcrgência caso se tomem necesúíasi
6) Facilitar a âçâo da FISCATIZÂÇÀO na insp€çiÍo das obras e/ou serviços em qualqucr dia ou hora,
pleslaodo todãs as informaçôes e esclârecifientos solicitâdos, ilclusive dc ordeli âdministrÂri.\,a:
7) Obedecer às normas de higietre e prcvcução de acideoles, no sentido de garàntir a salubridade e
scgurànça no cantcirc dc obras c scrviços;
8) Quando, por motivo de força maior, houvd necessidade de aplicaçào dc material ..similar,, ao
especificado, submeter. previaÍnente e por escrito e ffSCeLZeçÀO, a prereodida substituição;
9) Repârar, corrigiÍ, rcmover, recoDstnjir ou substituir, total ou pârcialficnte, os defeitos ou
incoÍrcSões verilicadas nas obras ou serviços, resultantes de execuçào incgular, do empÊgo dc
rrateriais inadequados ou uào conrspondetrtcs à espccificaçôes_

cLÁuslrt.a DÉcrMA orravA - DAs aLTERAÇôES CoNTRATUAts
AlteÍaçõcs do Contrato originâl que venham a ser necessfuia serão incorporadas ao Contrato duÍantc
suâ vigência. mcdiante Termos Aditivos com as devidâsjustificatlvas, nos scguintes câsos:
I - uoiLtemlmente p€lr CONTRATAIT{TE:
a. Quândo, por sua iniciarivâ, houlcÍ modificaçõcs dos dcrâlhcs cxc.uti\os ou das cspccificâçõcs,
pâra melhor adequação técnicâ do objetoi
b. Quando nscess:iria à modifcaçào do valor contÊtual em decorÉDcia de acréscimo ou diminuiçào
quantitâtiva de seu objeto âté o Iimite pemirido na forma do artigo 65. § l. da Lei n. 8.666,43. do
valor inicial do Confâto ou hstrumento equivalente.

Il - por rcordo entÍe ss prrtes:
a. Quândo houver a substituiçâo de garânria de execuçâo. por deliberaçeo conjunta das pânes;
b. Quando necessritia à modificaçâo do regime de execução, em fase de veriÍicaçâo lecnica de
inaplicabilidade dos termos do Contrato original;
c. Quândo rcces§'fuia à modificação da foma de pagametÍo, por imposição de circuostância
supcncnientq maotido o valor inicial atualizâdo, vedada à aaiecipação do pâgâmento com Íelâção ao
Cmoograma Fi[anceiro filrado, seo correspondeate cotrtraprestâÉo dâ execução do objeto.

§l' - Os serviços adicionais cujos preços uniúrios nào sâo cotrtemplados na proposta inicial
serâo fixados mediante acordo enhe as partes, respeitando os limitcs estabelecidos na lêtra ..b,,, do
inciso t.

§2o - No caso de supressâo de paÍc do objeto do Contraro, sc a CONTRÁTADA .iá houver
adqúirido os mâteíais, ol, se já os tiver adquirido e posio nos locais de trabalhos, eíe deverão ser
pagos pelos cüstos dc âquisiçâo. tra.ospoíe e outros regularmente comprovados e moDetaÍrâmente
corrigidos, podendo caber inderizâçâo por outros danos. evenJualneíte decorre es da suprEssão,
desdc que regulârmente comprovados.
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§3'- Quaisquq tributo§ ol, encargos legais criados, alterado§ ou exti os aÉs a dâta de
aprcscntação da PROIOSTA DE PREÇOS, dc comprovada rcpcrcussâo nõs prcços conrÍarados,
implicarâo nâ revisão desses, para mais ou para menos, confoÍme o caso.

§4' - Em havendo alteraçào unilatcrÀl do Cootrâto que aumente os eocargos da
CONTRÂTADA, â CONTRATÂNIE deveÉ Íesrâbelecer, por aditamelto, o equitibrio Econômico-
Financeiro iEicral.

§5' - A CONTRÂTADA sa obriga â aceitar, nas mesmas condições contrânlais, os acÉscimos
ou supressões que se fi2emm necessários na contratâçào, da forma do anigo 65, §lo da Lei no 8.ó66D3,
do valor iíicial do Contrâto.

§6" - Durante todo o periodo de execuçào do Contràto sená exeÍcida estrita observância ao
equilibrio dos preços fixados no deste Contmto eE relação à vaotagem originaloente ofertadr pela
empresa vencedom, de forma a evitar que, por meio de termos âditivos futums, o acÍescimo de itcns
com prcços supcrvalorizâdos ou cvcntualmcntc a suprcssào ou modificaçào dc itcns com prcços
depreciados viole píúcipios âdminisEativos.

cLÁust,LA DÉcmrÀ NoNÀ - DA flscAlrzAÇÃo
A FISCALZAÇÀO da execução das obrás dou serviços seÍá lcita pelâ CONTRATANTE, atraves de
seus repÍesentantes, equiÍ,es ou gÍupos de trabalho, de foma a fazer cumpú ÍigorosaÍneotc os
delalhes executivos, as especificações, os prazos, as condiçôes do Ediial, a PROPOSTA DE PREÇOS
e as disposições do Contrato.

§Io - Fica ÍeseÍvado à FSCALZaçÂO o aireito c â autoridade para resolver, no Canreiro de
Ob.Às, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou oroisso não previsto no Edital, nas Especificâções,
nos Detalhes Executivos. nâs Leis, nas Normas da CONTRATANTE. nos Regulafientos e em tudo
mais quc. dc qualqucr forma, sc rclacionc, dircta ou hdirctamcntc, com âs obras c/ou scftiços crn
questão e seus complemeotos, ouvida a autoridade do órgão.

§2'- Comp€te. aiEda, especificancnrc á llS( ÀLIZAçÀO:
â) Rejeitâr lodo e qualquer material de má qualidade ou nào esp€cificado e estipular o prazo para a
sua retirada da obra:
b) Exigir â substituiçâo de técnico, mcstre ou opcúrio que não responda técnica e disciplinarmente às
necessialâdes da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condições cofiratuâis;
c) Decidir quôúto à aceitaÇâo dc maleriat 'limilar" ao espccificado. sempre que ocoíer motivo de
força maior;
d) Exigir da CONTRATÂDA, o cump.imeDto integiÂl do cstâbelecido na Cláusula Décima Sexra
deste Contlato;
e) Idicâr à CON'RATADA, todos ôs clementos indispenúvcis ao idcio das obms, deírro do prazo
de 05 (circo) dias, a conta! da data de emissão da Ordem de ExecuçAo de Sewiços;
l) Esclareccr prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRÂTADA;
g) Expedir, po! cscrito, as dêtemrinações e comunicâções diÍigidas à CONTRATADA;
h) Âutorizar as providêícias necessifiasjunto a terceiros;
i) Promover, com a prcsençâ da CONTRATADA, as mediçôes de ob.as eTou serviços executados.
j) Transmiti!, por escrito, as instruçares e âs modificaçôes dos detalhes executivos que Ímrventurâ
veúâm a scÍ feita, bcm como alterações de pÍzzos e de ctonogramasi
k) Dar a CONT&q,TANTE imediata çiênciâ dos fatos que possam leva! à aplicaçâo dc penâüdades
contrà a CONTRATAD.A ou mesÍno à rescisão do Conlrato:
l) RclâtâÍ oportunamcnte a CONTRATANTE ocorrência ou ciÍcunstância que acaretar dificuldades
no desenvolviBenio das obras e,'ou serl iços em relação a terceiros.
m) Exaninar os lil'ros e rcgistros.
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§3" - A substituição dc qualqucr iD.ú]grdnrc da cquipc rclnica da CONTRATÀDÂ, duãntc a
execução das obrâs c servigos, dêpendená da âquiescência da FISCALIZAÇÀO quanto ao súbstituto
apresentado-

§4" - Com relação ao 'Dirário dc Ocorrência", compete à FISCÂLIZAÇÃO:
a) Pronulciar-se sobÍe a vcracidade das aDotaçôes lêitas pelo licitânte co ratadoi
b) Registar o andameoto das obÉs e serviços, tendo em vista os detalhes exccurivos. a§
especificações. os prazos e crronogramasl
c)Fazer obseÍvações cabiveis. decoÍÍentes dos rcgistros da CONTRATArTA no referido Diáíoi
d) DaÍ solução âs consütas feitas pela CONTRATADA, scus prcpostos e sua equipe;
e)RegisÍrar &s resEições que parÊçâm çabiveis qtuulto âo ândalnento dos trabalhos ou ao proccdimento
da CONIRATADA. seus preposlos e sua equip€;

0 Dctcrmioar as providências cabivcis para o culnprimcnto dos dç-tâlhcs cxccutivos c cspccificaçõcs;
g) Anotar os fatos ou observa@es cujo registro se façâ necessário.

clÁusula lrcÉsrrrA - DA cAUÇÃo DE ExECUçÃo
A licitatrte vencedorâ prestâÉ no praro de l0 (d€z) dias úteir, após a bomologação do objeto do
certame, Garrítia dc Execuçâo ContÍrturl. no percentuâl de 57o (cinco poÍ cento) do vâlor do
Contr'àto. numa das seguintes modâüdâdes: leguro garânti& Íirrçs brncírir, caução em dhheiro
ou em ritülos dr dÍvidrpública.

§ lo - Caso haja aheração de pmzo do ContÍato, a CONTRAT^DÂ sc obriga a renovar a Caúçào de
Gârântia Integrâl do Contrâto pelo mesmo periodo da alteÍação contratual. podendo seÍ obsenado as
scguintcs formas dc Gamntia:
a) Csução em ditrheiroou em títulos dr divida públcr, dcvendo estcs ter sido emitido sob a forma
escÍitural, medianie r€gistro em sistema centralizado de liquidaçâo e de cus!ódia autorizados pelo
Banco Ceütml do B.asil e avaliâdos pelos seus valores econômicos, conforme defiÍrido pelo Ministério
da Fazgnda.
b) Seguro garantini
c) Fisrç. b|ícíria.

§ 2o {aso a licitante vencedora prestc gaÍântia por Íleio de firnçr brocárir devcrá utilizar o modelo
coístânte do ANEXO m.
§ 3' - O depósito da ga.antia refeÍcnte à csução em dinheiro dcverá ser fcito cm favor da pÍefeiÍuÍs
Muúicipâl de João Costt-PMJC na coatâ coÍreltc tr. , âgência n" . do Banco
do BÉsil, antes da assitratura do ConFàto.

§ 4'- O depósiro da gârâtrtia dc execuçào contrâtuai deve.á s€r entregue coDformc instÍuçôes da
entrdadc que originou o peddo da Iicitaçào.

§ 5" -Caso o valor globat da proposra s€jâ inlêrior a 8070 (oiteDta iDreiros por cento) do menor valor a
que se refercm às aüreas "â" c "b" do §l'do aÍigo 48 da Lei n. 8.666/93 e suas altcraçôes, senâ
exigidâ, para assinatura do CoDtÉto, ptcstaçâo de gaGrtia adicional, nos teíEos do §2. do An. 48 da
Lei retro citada.

§ 6' - A Câuçao de Garetrti, lot€gral do Cotrtr.to prestâda pelo adjudicaúirio dos serviços será
übeÍrdr ou rcstitülda peh CONTRATA|aTE à llcitsnte no prazo dê 60 (sessent ) diâr após !
erec4âo htegrâl do Contrâto. Quândo tenha sido feita em dinheiro e deúe que legaLErente
possivel. a cauçâo seú atualizâda monetariamcntc pelos indices oficiais dâ poupança e âssim restituida
mediaúte solicitação por escrito.

o
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§ 7" - A "caução" c scus cvcntuais rcforços rcspond!.1âo pclo inâdimplcnl!-Eto das condiçôcs
contrâtuais, pela oão cooclusâo ou conclusão incompleta ou inperfeita doj scwiços e pelas multas
apücadas, hdependentemeote de oú.as cominaçôes legais. quatrdo foÍ o caso.
§ tr - Em caso de Ícscisâo de Contrato, ou dc intcmrpçao dàs serviços, oão s€Íá devolvido o valor da
"câução", a mcnos que a rescisào ou paÍalisaçào dos serviços decorra de acordo com a
CONIRATANTÊ.
§ 9o,- OcorÍendo Íescisão do Cortrato, por culpa da CONTRATADA, a CONTRÂTANTE impoÉ à
CON-TRATADA as penalidades legâis e conlratuâlmente previstas. exigindo, inclusive indenizâção
que dcv-ená ser calculada de acordo com os prejuízos provocados pela inJimplência.
§ 10.- Sem prejuízo da respoDsâbilidade da CONTRATADA, previsto no irt. 6t8 do Código Civil
Brasileio, a Cauçâo de Execução s€É rcstituida conigida pelo tudice ogcial da poupa.ç4 se Íôr o
caso, após a aprovaçâo das obms !./ou scrviços pcla CONTRÀTÂNTE.60 lscsscntay dias apús
expediçâo do Termo de Recebimetrto Defititivo das obms e/ou serviços uma vez verificado a perfeita
execuçâo dos mesÍnos,

cr,Áusur,e ltcÉsnvrA pRIMETRÁ - DAs PENALTDADE§
Às penalidades Administrativas apliqáveis à CONTRATÀDA, por inadimplência, estiio previstas nos
arligos 81, E7,88 e scus panágrafos, todos da Lein.. E,666/93.

Art. 81. Â recusa injustificada do adjudicauirio em assinai o coütrôto.
aceitar ou retirtu o iístrumento equivalentc, dentm do p.Jzo Éstabelecido
pela Admioistraçào. camctcriza o descumprimento totâl da obrigaçào
assumid4 sujcirando-o À pcnaüdadcs lc8almcntc cslâbclccidas.

ÀÍ. 8ó. O atraso injustificado na execuçào do conrrato sujeitaú o
contratado à multa de mora, Da forma prevista no instÍümento cotvocâtório
ou !o contmto,
§ loA multa a que alude este artigo não impede que a Administraçâo
rcschdâ uDilateralmentc o coutrato e apliquc as outras sânções previ;tas
nesta Lei.
§ 2oA muha, aplicadâ âpôs regular pnrcesso administrativo, s€riá dc.contada
da gâranúa do Íespectivo contratâdo_

§ 3ose a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
peÍda desta, respondcrá o cont àtâdo pela suâ difeÍeflça, a quãl será
descontada dos pagamentos evenhralnente devidos pela Administrâçào ou
aitrda, quando ôr o caso. cobmdâ judiciâlmentc.

AÍ. 87. Pela inexecuçâo total ou parcial do cooúato â Administração
podeÍ.á. garantida a p.évia dcfesa, âplicar ao contÍatado as seguintes sânções:
I - advertê[cia:
ll - multá. nâ formâ pÍevista no instÍ!úento mnvocalório ort no cotrtmto:
UI - suspensào tempoÉriâ de pâíicipaçâo em Iicitaçâo e iúpedimento dc
contratar com a ,AdmiBisÍrâção, por pmzo Dâo superior a 2 (dois) adosi
tV - declaraçâo de inidoícidadc para licilâr ou contratar com a
ÂdmhistraÉo Pública enquanto perdurarerr os moti\os detcrminantes da
puniçâo ou até qüe seja promovida a reabilitação pennte a propria
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auloridadc quc apücou a penaüdadc. que será concedida semoÍe ouc o
LonraErlo rcs!ffcií a Adminijrraçào pclos prcjuÍzos rcsuhanrcs c após
decorido o prazo da sanção aplicadâ com base oo inctso anterior.

§ I ose- a rnu Itâ âpücada for superior ao valor da garântia prcstada. além da
perda deslÀ responderá o contmtado pela suâ drtêrença, que sem descontada
oos pagamentos e\,entuaLnetrte deridos pela Administraçào ou cobÉda
judicialmente.

§ 2oAs salçõ€s plrvis:tâs nos iÍtcisos I, IlI e Meste artigo poderào ser
apücadas juntâmette com â do inciso u, fâcultâda a deiesa prévia do
inteÍcssado, no Íespcctivo processo, no pràzo de 5 (cinco) dias útcis.

§ 30À saoção estabelecida no inciso Meste artigo ó de comp€têocia
cxclusiva do Minisao de Esrado, do Scrreúrio Esãduai ou Municipal,
conforme o ca-so, facultada â defesa do ioteressado ío respectivo processo.
no prazo de 10 (dez) dias da aberrura dc vista, podendo a rcabiüiaçào ser
requeridâ após 2 (dois) atros dc sua aplicação. (Viãe ar 09 inciso lll)

AÍt. 88. As sânçôes previstâs nos incisos III e lV do anigo anterior poderào
também ser aplicadas às cmpresas ou aos profissionaislug em râ2ão dos
contmtos regidos por csta Lci:
I - tenham sofrido condenação d€Íinitiva por pmúcarem, por meios dolosos,
Faudc fiscirl ao rccolhimcnro dc qúaisgucI tributos;
II - teúam praticado atos ilícitos visatrdo a frushar os objetivos da licitação;
lll - demonsúem nâo possuir idoneidadc pam contraaaÍ com a AdmiDistração
em viÍude dc âtos ilicitos pmticâdos.

§1" - A mulra de morà a ser aplicada por atrâso iniustificâdo ,la exccução do Contrato será calculada
sobÍe o i?lor dos serviços trão concluídos, clmpetiodo sua aplicação ao titular do ór8ão co[t6lantc,
obsei,,âDdo os s€guiDtcs percentüais:
a) de 0,33% (tritrta e t!ês décimos por cento). por diâ de atraso até o liÍnite corÍespo[dente a 15
(qüinze) dias; e

b) de 0.50lo (chco décimos por ccnto). por dia de arraso a paíir do 16. (decimo sexto) diâ, até o liúite
conespotrdetrte a 30 (trinta) diâs; c
c) de 1.070 (um por cento), por dia de atraso a paíir do 3lo (trigesimo primeiro) dia, até o limitc
coEespondente â ó0 (sessentâ) diali 6l0do o qual â CONTRA I ANiE Ésciadini o CoDtralo
correspondente, aplicando-se à CONTRATADA as deEais sançôes p.evistas na Lei n. 8.666/93.

§2'- Seá aplicada multa de 1,570 (üm e meio por cento) sobre o vâlor dâ coatratâçào, quando a
CONTRATADÂ:
a) Prestar informaçõcs ioexâtâs ou obstaculizar o âcesso â fiscalizâçâo da CONTRÁTANTE. no
cumprimento de suas atividades;
b) Desalendcr âs determinaçôes da Íiscalizaçào da CONTR-{TANTE; e
c) Cometer qualquer itrÊàção às normas legais fêderÀis, estaduais e municipâis. respondcndo aiada
pcl.r.s toulta5 3p11""6ur Oelos órgãos competenics ern razâo rla inFaçào cometi<ia.
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13] 
.j"t aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a

CCNTRATADA:
a) Execulâr os serviços em desacordo com o projcto básico, normas e técnicâs ou cspecificaçôes,
independentemenre da obrigaçâo dc fâzer as corÍeçôes [ecessárias, às suas expetrsas;
b) Nâo iniciar. ou recusât-se a executar a coÍeção de qualquer ato que, por 

'impruáência" 
negligência

impericia dolo ou má Íé, venha a causar danos à Contmtânte ou a_terciiros, independentemente da
obrigaçào da CONTRATADA cm rEpârsr os da[os causâdos;
c) Prâticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imFudência, ncgligênciâ, imperíciâ, dolo oü máfé. venha a causar danos à Contmtânte ou u t rceiro". indepeidJntemente' da obrigâção da
CONTRATADA em reparar os danos causados.

§4'- ApLtcAÇÂo DA PENAIIDADE DE ADIERTÊNCIA Nos sEcutNTEs cAsos:
a) Dcscumprim!-nto das obúgaçõcs assumidâs contratuâlmcntc oü nas licitaçõcs, dcsdc quc acârrctcm
peq.eno prejuízo âo Município de João Costa, indepetrdc,niemetrte dâ aplicação de multâ moratória ou
de inexecuçâo contratual. c do dever de ressarct o prejuízo;
b) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidâde nào recomenale o
enquàdmmcnÍo nos casos de suspensão temporária ou declaraçào de inidoneidâde;
c) OutÍas ocorÉncias que possam acarretã pequeDos transtomos ao desenvolvimcnto das atividades
da CONTRATANTE, desde que não sejam passiveis de âplicação das sanções de susp€nsào
tempoÍária e declaração de inidoneidade.

ss' - suspENsÀo trl,ÍponÁRla Do DtRrrro DE LICIT.AR E CoNTRATAR coM A
ADMN.]ISTRAÇÃo
a) A suspcnúo do dircito dc licitâr c coDtratar com o Municipio dc JoAo Cosra podc scr âpl;cada âos
licitantes e contratâdos cujos i.adimplementos culposos prejudicarem o procedimento licitaÍório ou a
execuçào do Contrâro, por fatos graves, cabctrdo defesa préviâ, no prazo de 05 (cinco) dias útcis da
dâta do recebimento da intimação:
b) A penalidade de suspensão temporáris do direito de licitar e contmtar com o Municipio de Joâo
Costa Dos seguintes Drazos c situaÇôes:

b,1) Por 06 (seis) fiêses nos segúntes casos:
b.1.1) Atraso no cumpdmento das obrigâçô€s assumidas contmtualrnente e nâ licitâção quc teúa
acaÍetâdo p.ej!ízos significati\os pâra o Mrrlicipio de Joào Costâ;
b.1.2) Execução insatisfaÍória do objeto dcste ajuste, se antes tiver havido âplicaçâo da sançâo dc
adveitênciâ-

b.2) Por 0l (üm) {tro:
b.2.1) Quando a CONTRATADA se recusar a assinar o Contrato dentro do pràzo estabelecido pela
CONTRATANTE.

b.3) Por 02 (dois) snos, quândo a CONTRATADA:
b.1.1 ) Nào conclrir os serviços contratados:
b.3.2) PÍestff os serviços em desacordo com o Projeto Básico, Especificações Tócnicas ou com
quâlqucr oulra irregr aridade, colltrariâ{do o disposto no Edital de licitâqào, nâo efetuando sua
substituição ou coneçào Do prazo deÍerninâdo pela CONTRATANTE;
b.3.3) Comcaer quaisquer oüards irregulâridãdes que acarretem preju2os ào Município de João Coslâ,
ensejândo a rescisão do Contrato ou Austração do processo licitatório:

oEo
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b.3.4) Praticd atos ilicitos, visândo ftustrar os objerivos da licirâção;
b.3.5) Dc'monst"r não possuir idodcidadc para l;citâr c contratai com o Municipio dc João Coslr. cm
vinude de atos iliciÍos praticados;
b.3.6) Reproduzir, diwlgaÍ ou utlizar, cm beneficio póprio ou de teÍceiros, quâisquer informaç&s de
que scus empÍegados tenhaE conheciúento em razâo dâ execuçà dcste Cont-ato. sem aauência
pÉvra da CONTRATANTE.

b.4)PoÍ 05 (ciÍco) rtro$ quândo r Cotrtntrd.:
b.4.1) Apresentar documentos Êaudulen(os. adültemdos ou falsificados nas licitações. objetivândo
oble-r, pam si ou pârâ outrem, vantagem decoÍrente da adj.udicação do objeto da liciu@o;
b.4.2) PÍaticar atos iliciros visando â frusrar os objetivo; da [citação;
b.4.3) Reccber qualquer das multas pÍevistas c não efetuâr o pagamento.

§6. - DECLARIçÀo DE INÍDoNETDADE pARÂ LIcrrAR E CoNTRATAR coM A
ADMÍNISTRÁÇÃo PÚBLICA
a) A declaraçâo de inidoneidade sená proposta pelo lagente rcsponsável pelo acohlpanha tehb da
execüção contruNdlJ a autoridade competente dâ CONTRATANTE 

"e 
ion.tatada 

" má-té, ação
mâliciosa e pÍemcditada em prejuízo do Município de Joâo cost4 evidfucia de atuâçào coo, interesscs
escusos ou rincidéncia de faltas que acarretem Fejuizos ao Municipio de ,oâo Costa ou aplicações
sücessivas dc outras sanções administrativâs.

b).A declaração de inidotreidade iÍlplica prcibiçâo de licitar ou contÍatar com a Ádmi[isrraçâo
Públicâ, enquânto p€rduarcm os Ínotivos detominantes da pudção ou até que scja promovidá a
rcabilitação, pcraÀtc a auloridadc compctcnrc da CONTRATANTE, dcpois dc rcssarciàos os prcjuizos
e decorrido o prazo de 05 (cinco) â!tos-

c) A declarâção de inidodeidade pât'a ticitar e mnFltar com toda a Admini$ação pública seÉ
aplicada à CONTRATADA los çgsps em que:
c.l ) tenha sofido condenação defiDitiva por praúcar, por meios dolosos. Êaude fisaal no Íecolhime[to
dc quaisquer tributos;
c.2) praticar âtos ilicitos. visando iustrar os objetivos da licitaÉo:
c.3) demonsiar Dâo poislir idoneidade para licitâr e contr-atâr com o Municipio de roâo Costa, eru
virtude de alos ilicitos prâticados:
c.4) ÍepÍoduzir, diwlgar ou utilizar em bcneficio póprio ou de terceiros, quaisquer infoÍÍnâÇões de
que seus emprcgâdos teúam idô conhecimento em râzão de execução dest€ Conlrâto, sem
consentimento prévio da CONTRATANTE, em ca-§o de reimidência:
c,5) apÍ€sentaÍ à CONIRATANIIj qualquer documeíto falso, ou falsificado no todo ou cm pane!
com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da Íelaçâo contrâtuali
c.6) praticâr tàto eapitulado coÍlo crime pelâ Lei n" 8.666/9j.

d).lndependentemcnte das saúções a que se referem os paxágrafos primeiro. segundo e terceiro, o
licitante ou contatado está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danõs. poden<lo ainda a
CONTRATANTE propor que sejâ responsâbilizada :
d.l ) civilmente. nos termos do Código Civil.
d.2) perants os óryãos iacumbidos de fiscalização das âtividâdes conúatâdas ou do exercicio
profissional a elas peíiieBte;
d.3) criminalmcÍte. na forma da legislâção pertinente.
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§7' - Nentrum pagamento seú feito ao executor dos serviços que Íeúa sido multado, afltes qre tal
pcnalidadc scjà dcscortada dc s€us havcrcs.

§8' - As sanções serào aplicadas pelo Titular da CONTRÁTANTE, facutrâda a defcsa previa da
interessada, no rcspectivo prccesso no prazo de 05 (§iÍco) dias úteis, com exceção da declaraçâo de
inidotreidade, cujo prazo de defêsa é de l0 (dez) diâs da abertum de vista, conlôrme § 3. do AÍ. 87 da
I-ei n'8.666/93

§9' - As muitas administrativas prcvistas neste instumento. não têm caráter compensatório e assim, o
seu pâgâmento nâo eximini a CONTRATADA de responsabilidade por pendas e danos decorrent€s das
úfrações cometidas.

§10L As sançõcs prcvistas ncstc hstrurncnto podcÉo sü rclcvadâs Da hipótcsc dc caso fortuito c força
maior, como tal defiÀido nâ Lei Civil, devidâmente compmvada pemnte o órgão solicitânte da
licitação.

cr,Áusura ncÉsrMA sEGUNDÂ - DA RESCISÁ0
O Contmto a set cclebÉdo podeii ser rescindidol

I - ÀdministÍâtivâmeÍte, nos seguiítes casos:
a. Nào cumprimento de cláusulas contmtuais, de especiÍicaçôes, dos detalhes executivos ou de
Prazos;
b. Cumprimento irregular de cláusulas contratüds, de especificações, dos detalhes execuiivos ou de
prãzos;
c. Lentidão Do seu cumprimetrto, lcvaDdo a CONTRATANTE a compmvar a impossibilidade da
cooclu\âo da obm. do scrvrço ou do fomecrmenr,o. no5 praTos eslipulâdos:
d. Atraso injustificado no úicio das obras, serviços ou fomecimentos;
e. A paralisaçào dâs obras. dos serviços ou do Íbmecimento, sem justa causa e próvia comudcâção a
CONTRATANTE:
f- A Subcontratâção total ou parciat do seu objeto, a associação do licitaflte contrdtado a outrem,
cessão oü transferência total ou parcial. bem como fusão. cisão ou iícorpomção do licitaüte
contmtâdo. não âdmitido pÍeviamente pela CONTRATANTEi
g. Desatendimmto às determioâçôes regulares das autoridades dcsigDâdas pam acornpanhm e
fiscalizar a suâ execuçào. as\im como a de seus superiores:
h. Cometimento reilerado de faltas na execução do objeto conl.râÍado;
i. Decretação de fatência ou a inslâuração de iÍsolvência civil cm condiçôes que. a juizo da
CONTRA I ANTE, ponham em rism a perfeita execuçào das obüs e serviços;
j. Dissolução da sociedadc CONTRATADA;
k. Alteração social ou a modilicação da limlidade ou da estrutura do licitante contratâdo que, a juízo
da CONTRATANTE, prejudique a execuçâo do Contrato;
I. Razões de interesse do serviço público de alta rclevância e amplo conhecimento, justificadas e
dcterminâda pela CONTRÁTANTE e exârâdâs tro ptocesso âdminisrativo referente ao Conrrâto:
m. Supressão de obrâs c/ou serviços que acarretem modificaçôes do valor inicial do Contrato além do
limite imposto ao eon§-Àtâdo;
o. Suspensão de suâ execução, por ordem e$rita da CONTRATANTE por prazo superior a 120
(ccnto e vinte) dias, salvo em câso d€ calamidade públicã, gÍavc perturbaçào .lâ üftlem intcmâ ou
guerrâ, ou aindâ por repetidas suspensões que totalüem o mesmo pErzo, independeniemente do
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pcgameoto obrigatório de indenizáções pelas sucessivâs e cotrtrâtualmente impÍevistas
J.smobiliaçõcs. E âlsugurado ao licitanrc contÍatado, ncsscs câsos, o dirciro dc optar peh s;spcnsão
do cump.imento das obrigações assumidâs, até que seja noíÍnalizada a situâção;
o. AtEso superior a 90 (noventa) dias dôs pagamcntos deüdos pela CONTRAfANTE. em razâo da
execuçâo do objeto do Conaato, ou parcelâs dest€s, sâlvo em câso de calâmidade pública, grave
pefirbação da ordem intemâ ou guema, assegurado âo licita[te contratado, o direito de optaipela
suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizadâ a situaçâo:
p. Nào liberação, pelâ CONTRATANTE, de área ou local pârâ execuçâo dos sefliços, nos prazos
contràtuais. assegurado ao licitãnte contratâdo o direito de opl^r pelâ suspensâo do c.mprimento de
suâs obrigaçôes, até que seja nomralizada a situação;
q. Ocorrência de câso forhlito ou de forçâ maiol regr.rlarmelte compÍovado, que seja imlealitivo dâ
execuqão do Confrâto.
r. Dcscumprimcnto do disposto rro itrciso V do AÍ. 27, scin prcjuizo das sançôcs pcnâis cabivcis.

II - ÀmigavelmeDte pelâs pârtês.
III - Judicialftente.

§1' - A rescisão administràtiva ou amigável deveni ser precedida de autorização essita e
fundamentâdâ da autoridade competente.

§2' - No caso de rescisào administrativa embasada em razões de iúeresse do serviço público, prevista
nâs lctras '1", "m", 'n". "o", '!" e "q", do inciso I sem que haja culpe alo licitante cori.âtâdo, este se.a
ressârcido dos prejuízos que houver sofrido, rsgulârÍnente comprovado, tendô âinda direiro a:
I ' Dcvolução da garantia prcstada;
II - Pagamcnto devido pela execução do Cotrtrato até a data da rescisão:
III - Pagamenro do cuslo de desmobilizaçào.

§3' - A rescisão administrativa elencadâ§ nas ali[eâs 'h", "b", ''c", 'd", .,e", .1,,, ..g", .,h,, ..i,,, .J,,, ..k,,
"1" e "q", podeni âcarretar as seguintes consequências, aplicáveis segundo a oconên_cia que ajustifrcar,
sem prejuízos das sanções previstas:
I - assunção imediata do objeto do Côntrato, no estado e local em q e se cncontrar. por ato próprio da
CONTRATANIE;
I[ ocupl}qão e utitizâçâo nos temos da legislâção vigente, do local, iostâIâçâo, equipamentos.
material e pessoal cmpregados na execuçâo do Conhato, nesessário à sua continuidade- a serem
devolvidos ou Íessarcidos posleriormente, mediaÍrte araliação 1tâ l'ormâ do inciso V do Aí. 5li. da Lei
n'8.6ó6 9J e \uas altemçôes;
III - cxecuçào de gâràoiia conFàtuai, para ressarcimento a CONTRÀTA},iIE dos valores das multas e
indenizações a ela devidâs;
IV - retersào dos créditos decorentes do Coni:âto até o tinite dos prcjuizos cÂusados a
CONTfuq.TANTE.

§4' - A aplicaçào das medidas previsras nos incisos I e Il do panierâfo anrerioÍ frca a critério da
CONTRATANTE, que poderá dar continuidade às obras c/ou serviços por execuçâo diÍeta ou indircta.
§5' - O presente ContBto podeÉ ser lescindido. auda, pela CONTRATANTE, se I CONTF_AT,{D^
tmnsferir a terceiros, no todo ou em pâÍe, a execuçâo das obras e/ou serviços contútâdos, sem previa
( (xpru\...r utoúasào da CONTRÁTANTL.
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§6' - Não podcrâo ser iDvocados como motivo de forçô maior ou caso foÍuito, sedâo aquele previsto
no Aí. f93 do Códi8o Civil Brasilciro.

§7o - Os c{sos de rescbeo coDtrrtuâl terío formslEente modvtdos nos ruto! do pmce$o,
rssegurado o contrrditório e r amph defêsr.

cr.ÁusuLa vlcÉsnra rERcErRÁ - suBcoNTRATAçÃo E suB-RocaÇÃo
A CONTRATADA só podeÍá subconEataÍ ou por qualquer forma tÍansfeú a execução de partes dcrite
Contrato pâÍa terceiros, mediânÍe autorização pêvia da CONTRATANTÉ. â qual seni
obrigatoriamente precedida de verificâçâo da capacidade do terceiro a quem aleva ser transferida pârtc
dos_-serviços, faz€trdo,se tal veaiÍicação pela apre§€ntaçào dos mesmos documentos exigidos para
habiliEçào na licitação de quc decorÍe estc Contràto.

Parógrafo Único. Ainda que a pretendcote a subcontraração ap.esente os documentos referidos nesta
cláusula e mesmo qüe demonstre aptidão pam execução da parÍe do objcto destc contrato quc prctcnda
tomar â seu cargo. não estará a CONTRATANTE obrigada a âutorizar a subcootiatação.

clÁustlr,.l wcÉsruA etrARTA - Do REcEBTMENTo rxls sERvrÇos
Corcluidos os serviços, após coEirnicação fonnâl por escrito do adimplemcnto total da conclusão pelo
contiàtado. a_ CONTRATANTE nrocederiá âo recebimento provisório do objeto. pela
FISCALIZAÇÃO, mediatrre rerúo circutrstaociado, assinado pelas pafles em até 15 (quitrze) dias da
comunicação escrita ao conÍatâdo.

§1" - A CONTRÂTANTE rcocbcrá os scrviços cm sarálcr dcimitivo cm pmzo não supcrior a 90
(noventa) dias do recebiDento pÍovisóÍio. Duiante o peÍiodo comprcendido entÍe o rEcebimcíto
proviório e o Íecebimeato defúitivo, ficaú o contratâdo obrigâdo a efetuar reparos que, a juizo da
CONTRATÂNTE se fizercm üecessádos quanto à qualidade e seguiança do objeto.

§2' - Encerrado o prazo fixado no subiiem ânterior, o obieto será recebido definitivameDte poÍ urnâ
comissão designadâ pôra tal fro, mediatrte termo circünstaDciado assiÍlado pelas pâites, desdi que se
comprove â adequâçâo do objdo aos te.Ínos conlaoais. confome o disposto no An.69 da aei o.
8.666/9l e suas ákerâçôes. scm prcjuizo das sançô€s civis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. Dos CAsos oMlssos
Os casos omissos e os que 5e tomârem contrur'ertidos serâo decir.lidos pela Lei ú" 8.6ó6193, garantido
à CONTRÁTADÀ o contraditório e âÍDIa defesa de seus iateresses.

cLÁusuLA vrcÉstrrrA sExrA - DA EFtcÁcr.q. r pn },IcÊuclA
A validâde deste mstÍumento decorrerá de sua assinatum, tomando-se eticaz a paÍir da publicação, em
eÍtrato, no Dúrio Oficial dos Municípios, çe seni providcnciada pela CONTRATANTE nos teÍmos
do Pârágràfo Unico do AÍ. ól da ki n" 8.ó6ó193 e süas alteraçôes. O inicio da vigêocia ocorÍeÍâ dâ
data da assinatura deste Contrato.

cLÁusuLA vtcÉsrNa SÉTLMA - D^ crsÁo, rNcoRpoR{ç,Lo ou rusÃo
Em havendo a Cisão, IncoÍporàção ou Fusâo da frrtura empresa CONTRATADA, câso a
CO§VTRATANTE cntendâ que tais negócios juídicos comprometâm a coÍlinuidadc do seÍ!.iço,
configum-sc causa de rescisào conEatual ficando vedada à sub-rogação contmtuâ|.
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Joào Costa/PI. 29 de novcmbro dc 2021-

ELPtDroMAReuEs f;;'ü'g',ff;3ffi0''*'*
ruNloR:0e26e5er 40e ##:#,Tii:|fi ,,,*". *

EVM ENGENH RIÀ EIRELI "EVM Engenhariâ"
CONTRATADÁ

.S
MtNIciPtogE JoÀo cosr^,Tr

Jo.é Nêto dE Olivelrr
Prêtàito Mmicipal
CONTRATANTE

TES S:

NOÀ{E:
CPF:

vn-(.)ME:

CPF:

PreÍeiture dê Joáo Côstã
AvenidÊ í'de Janeiro, ínô. - Cenro - 64.76'000 - João Costâ - pt.

CNPJ: 0.t612580^Ro1-30
reletune (89) 348ffi034

E-mâil: Dreíeituranrjnicjoalioaocostâ@orr*ail.corn

qEr

cl-Áusú'r-A vrcÉstruÂ orrÀvA - Do FoR.o
Fica eleilo o fom da cidade de Sào Joào do Piarli,rPl, 

'la 
qüâl o muaicípio de João Costa(pl) é rclmo

judiciário, como o úrico competcntc para dirimir quaisqucr dúvidas ou qucslõqs oriundÀs dcste
Contmto. E. parô firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, larrou-se o presente
insirumento. em 03 (três) viâs, quc dcpois de lido e achôdo confoflle. vai arsitrado Írelâs pârtes e
t€§temunha§ abaixo, a tudo pre§entes.



E)(IRÁTO IX) CONTRATO ÀDMIMSTRATIVO N" O8O/202I _ PMJC
PÍocesso Administativo N" 075/202 I - PMJC
Tomadá de Preços N" 008/2021

CONTRATANTE: O MUNICTPIO DE JOÃO COSTA - pI. pessoa jurídi€a d€ direiro público, inscrira no
]!Íidsúrio da Fazcnda !-om o (NPJ n:01.612.58010001-30. .um 5cde s loro lla prd.,z Cc;rrat, yD- Cutro
CEP: 64 7ó5400. loào Cosrâ - PI. nesre aro rcprescnrâdo poÍ seu pÍefcito. o Sr. JOSÉ NETO DE OLMIRA.
bra'ilEuo. eívdo. portadu' da céduld tl< iderúids.je ü" 746.784 SSPDI c ioslri1o no CpF sob o o.259.282.t03-
10, doravantc denominado CONTRATANTE.
CONTRÂTADÁ: EVlt ENGENIIARIA EIRELI insuira 

'lo 
C'I,,JPJ/MF eb o n" J j.793.7óa/0001-44. s.diadâ

oa Rua AMon Mor€irà Rosâdo. Do t86 BaiÍro: caviâo - CEp: 64.770{00, nâ cidade de Sào Râimundo
NoÍaiú,'Pi, rspres.diada nesre âtú por, §: lZPil).IO iiÁltelT,\ I rntt)R, po ati tu L!áiu .ta itE ti.túJc l,'
06364955J21 - SSP/I\, nlscrik, no ('PF tto 092.695.914-19. domvatrte chamada CONTRÂTADA.

OBJETO: Cônútui obj€to do prcs€nte reúro â cxeürçio de serviços de Consúoçào do MuÍo dâ UBS. da
lo.alidrd€ Travessão - Zonâ Rural do mmicipio dê Joâo Cosri,,pt, conforme hojcto, trsFcificdç,õ€s T6r,icas,
M€motial. Descritivo, Planilha Orçam€n!íriâ e Cmnogama Fisico-linanceiro e proposla aprescDtâda quc
pãssâm a intcgrd o prc*ntc tcmo contrâtual.
VAI-OR: RS: I 32.986, 18 (cênto e tÍinra e dois mil novec€nlos e oilenra c seis reâis e dczoito centavos)
RECI]RSO E INTAÇÃO ORÇAMENTÁRL*

Eotidsdc: 02.I I,OO - FI.INDo MUNICIPAL DL SAÜDE/FMS;
Clas. O4amêrtárir: 10.101.0210.1051 - Const. Arnpl.e Rest.de postos de Sâúde c da Sec. de súdei
EleBênto de De3pes.: 4.4.90.5 I - Obras e Instalaçõ$;
Fortc dc Rccüísos (FR): 1.2 | 5.02. I I 5/ I .220.02. I 10 - FUS c R.cursôs Vi.cütados.

- Foat€ dc Recorro! (FR): LoO I .00.300 - TesouÍo MuniÊipa I

VfGE)CIA: O prazo previsto prra eotÍegr dâ obrr e/ou seniços é dc 60 (scssênra) diss..ôntsdos do
rerebimeíro da OÍdem de Serviços. O presente Cotrtrato terÁ vigêtrcia de 12 (ilozê) mcles a contâr dâ datâ dr

a o
Prefertu ra de

oao
trabalho continua!

João CostÀ/Pl, 29 de novembro de 2021

@Ílo
Prefeitura de João Costa



2§ §'gaAno XIX . Ter€tna (Pl) - QuaÍà+.rrâ, 0í de Dezembrc de 202í . Edtção ECDLX
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O Mu.Líplo d. os s.ntEE d. x.aé - PL .n&ê do e Pr.a..tÉ,
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Pr.Êôêto
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A dirllgação virtual dos atos municipais


