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PREÂMBULo
DÀS PARTES E SEUS REPRESENTANTES DA FINALIDADE E FUNDAMENTO LEGAL
O MUNICDIO DE JOÃO COSTÀ - pI, pe§soa juríd lca dê direiro público, inscrita no MinistéÍto da
lazenda com o CNPJ n" 01.612.580/0001 30. com sede e fom na pÍaça CenrÍal. yn, CentÍo - CEp:
64.765-000, Joáo Costa PI, neste aro ÍepÍesenlado po. seu prefeito, o Sr. IOSÉ NETO DE
OLIVEIRA, bmsileiÍo, casado, poÍtador da cedula de identidade n" 746.284 - SSp/pI e iÍscrito no
CPF sob o n' 259.282.103 10, localizáwl na sede do Palácio Municipal no mdereço acimâ indicado,
doravante dênominâdo CONIRATANTE. e do ouúo lado, a empresa CONSTRUTORÁ.
RENATA LTDA, inscrira no CNPJ/MF sob o n" 02.577.913/0001-09. com sede na Rua Rjo
Crande do Sul. n' 728 CEP: 64.001 550 - Baino: llhotas. í!a cidade de TeÍesina/pl, repÍesentada f,oÍ
§eu sicio adminisúadoÍ o Sr. LOURML NOCUEIRA DE ARAúJO FILHO. Rc: 161.006 _ Ssp/pt
c CPF: 271.444.573-87, doÍa€nte denomiíado CONIRATADA.

CLÁUSUL.A, PRIMEIRA DO OBJETO , Constltui objêro dêsre Conrrato, a knplanraÉo de
PavimentaÉo Asfáltica em TÍatamento SupeÍffcial Duplo - TSD. Trecho: Cambraia d€ Cima / Sáo
Joào Vêrmelho (entradâ do PaÍque Nacionâl SeÍra da Capivara), objero do Convênio No 9009912020
- Ministério do Turismo, conforme Pmjeto, Espêciflcações Técnicas, Memor'úl Desc.itivo, planilha
Orçamentiida, CÍonogmma Fisico flnanceiro e PÍoposta apres€nladâ que passâ a fazer paÍte integrante
do pÍesente teamo.

PARÁGRAFO ÚNICO Nenhuma alteÍâçâo, modlflcaÉo, acÍéscimo ou decrescimo, wriaçào,
aumento ou diminuiçáo de quantidade ou de valoÍes, ou das especificaçôes e disposiçõ€s contÍatuais
podeú ocorrer. inclusive quafio a habilitaçào e qualificaçào do CONTRATADO no cename
licitatóÍio. quê será aferido por coÍsulta on line no SICAF, ântês dos pâgamen1os de m€diçôe§. salvo
quando e segúndo a foÍma e as c!Ídiçôes pÍ€vistas na Lei n 8.666 de 2I.06.93.

CLÁUSULA SECUNDA DO REGIME DE ÊXECUÇÃO Os servtços coahatado6 sob a foÍma de
EMPREITADA POR PREçO UNffÁRO. de acordo com o pÍojero de Engeflharia c-onsrante do
Edltal, atôndida as especilicaçôes fomecidas pela pMJC, dêvmdo a Contratada alocaa todos os
equipamento§, pessoal e materiais necessáíios e qúe tomârá todas as medidas para asseguÍaÍ um
contole de quâlidade adeqtÀado. SeÍi observâdo o disposto oas cláusulas a uir_

ctÁusulA TERCEIRA - DOS PREÇOS UNrrÁRIOS - Os preçros untúios coÍÍe§pondenres a cada
s€Íviço contrâtado são os corstârtes da pÍoposta da CONTRATADA. aceita na licitação acimâ
refeÍida. cujas planilhas collsúuem os aÍExos inlegmntes deste irstrumento, deüdanente rubricados
pêlos rcpr€sentantes das panes mntÍataít€s.

PARÁCRAFO PRIMEIRO As m€di!.oes, conforme aí. 7. da IN CcE n" 0t20l3. dê 07^)5/13.
serão compostas dos uintes doclrmentos:

I - caíta da Contratada encâmiúando a mediçãoi
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PÍêÍeituÍa de Joâo Costa

- 64.765-000 joão Corta - Pt.
CNPJ: 0-161 2580- 0O1,30
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II memória de cálculo trabalho continua!
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lll - ptanilha de medição atestada e boletim d€ faturarnento;

lV - @Ítificado de ntediçáo, deÍlnindo o peÍíodo corÍ€spondente:

V - cÍonogÍarna executivo (fisico) Íealizado;
Vl - q$dm Íe$mo fimncelo:
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Vll - retatririo fotogaffco, conteÍúo com€ntáÍios por foto:

Vlll - crípia do diiirio de obras íefeÍ€nte aos dias de exeqrçâo dos serviçoG objetos da med&ào.
asslnada pelo engenhêim Í€sfúnsável (da contsatada) e pelo sêNidor ou coúissão Íesponúvel pela
,iscali?áção;

lX - Cenidão Negadva de Débio da PÍevidência Social - CND:

X - CeÍtidão Conjunta Negativa de D(úitos rêlativos a tributos f€derais e à divida arivâ da Uniào:

Xl - Certidáo Negatiw de Débitos relativos a fibutos êstaduais e à Dívida Ativa do Estado;

Xll - C€rtidão Negativa de Debibsjufio ao govemo münictpôl do domicílio ou sêde da contratada.
na forÍM da lei:

Xlll Ceítificado de Regulaidade do FGTS -CRF;
XtV - Cópia do s€gúro-gardrÍia:
XV - Rêlâção dos trâbalhdoÍ€s corstantês na SEFIP;
XVI - Guiâ de Íecolàimmto do FGTS:
XVtl - Guia de recollünento pÍevidenciiário - CFIP;
Xvtll - CompÍo!-ànte de pagaríênlo do ISS:
)üX - Relatóalo pluüométrico, quando coubeÍ:

XX P]artâ iluminada contmdo trechos realizados na mediçáo âtüâl (coÍ amâIela). oas medições
anteÍioíes ãcümuladÀs (cor azul) e trecho Íe6tante (mr vermelha), qüando sê taatar de ob.as de
carâcteÉúca unidimensional, conforme exemplos do anexo IV;

XXI Cenidáo Negati@ de Débiros Trabalhlslas - CNDT.

PARÁGRAFO SECUNDO Os documentos especificado§ nos lnclsos II, IIt. IV, V e VII deverão
eslar ôssirados pela empÍesa mntrâtâdâ € pelo seÍvidoÍ on comissão tEspons.áve, p€la fisaalização.

PARÁGRAFO TERCERO Além dos documênros eleÍrcadoG no ltem 21.3 do Ediral, dev€rão.onsl,ar
da primeim mediÇão:

I - Arctação de RêspoÍsabilidâdê Técnica - ART dos Í€§porsáveis técntcos pela execução da
obÍâ, coln o Íespectivo compÍovante de pagamento:

ll - cópia da ordem de se.üço:

lll - qipia dos deÍnais seguÍos exigidos no conBato;

IV - maüíflía no cadastso esp€cífico do INSS (C80.

PARÁGRAFO QUARTO - Parà a ütima m€disào, aléar dos documenlados dlscÍimindos no irem

Preíeiturâ de Joáo Costa
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CentÍo- 64.765.0m - JoAo Cosrâ

CNPJr 016'12580100(
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cLÁusuLA oUARTA - Do PAGAMENT0 - Do RENUSTAMENT0. A pMrc pagani
à contralâda, pelos serviços @ntratâdos e executados. os preçús integrante§ da pÍopo§a apmvada,
Íêssalvada a incidência de Íeajüshmento e a o@rr€ncia de imprevistos. Fica expressamenre
estabelecido que os píeços unllirios inc-luem todos os custos diretos e indiíetos pâÍâ a execuçào dos
s€rviços. de acoído clm as condiçõ€s pÍeüstas ms Especiffcaçôes e nas Normas conlidas no Edilal e
demais documentos da licitação, mnstituindo assim süa única Íemuneraçâo pclos Eâbalhos
contÍatâdos e êxecutados.

PARÁGRÁFO PRIMEIRO , Emitido o atestado de coofomidade, o contratado devêrá apreseíta, na
sede da PMJC, a nota fiscal corespondente à medição, que seÍá encaminhâda ao SotoÍ de
EogcÍhâÍla da PM,C. para, proceder à atestação.

PARÁCRAFO SEGUNDO , Seni observado o pÍazo de até 30 (trina) dias. pâra pagamento, .onlado§
a paÍtiÍ da data da emissáo do Atestado de Execução dos Serviços. que equi!"le ao comespondente
aceite Ía noh flscal ou fatuaa aec"bida pela PWC.

PARÁGRAFO TERCEIRO Os yalores a seÍem pagos. Íro caso de ocoÍÍeÍ atrêso quanlo à data
pípvista de pâgamento, seÍào atuaüzâdo§ finânaeiÍamente. de§de que o Contratado nào tênhâ dâdo
causa a atraso, pelos indlces de v-aatação do IPCA / IBGE,

21.3 do Edital,serão trabalho continua! )-

51O

em ügoÍ, adotados pela leglslaÉo federâl regedoÍa dâ ordem econômica, desde a dala da emissão do
Ac.ltê ía mt. À§.al oú fàtura ftc.bldâ Éa PI,(IC até a daü do efetivo pagamento. íessáliãda a
Ír§poílsabilidade da Coítratada. e§abelecida no sutlitein 20. I do EDITAL.

EM = I X N X VP,s€ndo: EM = Encaígos Momróriosi

PARÁGRAFO QUARTO - Os preços conlraruais, em Reais, poderão s€r Íeajusrados pelos Índices
utilizados e fornecidas pelo DNIT, pâÍà o setoí Rodoviário, apurados e fomecidos pela Fundaçáo
Geúlio Vargas. apis d€coÍÍtdo 0l (um) ôno do mês base da pÍoposta que deveé seÍ o mesmo do
orçamento preestabeleddo no ediral, nos termos do ART. 3" s Í. da l,ei no 10.192, de l4l02/01. sendo
o índicc iniciãl (Io) refeÍentê ao mês do O.çamento da PMJC íSrCRo pr - ormmRo - 2019 /
srNÀpr pr - MAro , 2020 ./ ÀNp cF - MAro - 2020 _ SEM DESoNELT{CÃO}. Tâl procedtmento
sommte sefií âdmitido se, após pÍorrogâçáo. a úgência do ajuste for sup€Íior a 12 meses, contados de
22M/2021, efi ãtendimento âos termos do aÍ. 20 da Lei Ío. 1O.l92l2OOl ou seja. nos conúatos de
prazo for lnferioÍ a um ano. e afetani exclusivame te a etapas / parcelas do empreendimento cujo
atraso nào decoÍm de culpa da contràtada.

PARÁGRAFO QUINTO - Nos casos de eventuais aEasôs de pagameÍto, desde a contratadâ náo tenha
concorddo de alguÍnâ forma, pala tânto, fica conveflcionado qu€ a laxa de compersaçâo finânceim
devidâ Í,ela contÉtânte. entre a data do vencimento e o efeü\o adimplemento da parcela, é calculadâ
mediante aplicação da segulÍte fóÍmüla:

I - bâixâ da mat icula no cadastÍo específrco do INSS (CE0
tr - projelo 'As BüIt", quando previsro;
m - termo de ÍccebltDento deflritivo-

ç

PÍefeitura de Joáo Costa
de Janeiío. Vn"--CenrÍo -6.1.765-«)0 - loão Costa - pl.

CNPJ: 0161258010001-30
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N = Número de dias entre

'lr'P = ValoÍ da parcela a s€. paga:

I = Índice de comp€nsação Íinanceira = 0,00016438, assim apurado:

r= (Tx) I = l[1100I r - 0,000r6fi8
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o

5a <)I

TX = PeÍcentual da tara anual = 6%

CTÁU§UI4_QUINIA DO VAI-OR DO CONTRATO . EMPENHO E DOTAÇ.Ã,

(1) DO VALOR - O \,alor estimado do presente Cont ato, a preços iniciâis, é de R§: 3.743,975,59
(três Ídthõe§, setcclntG e quarenta e ms mil, novecentos e setstta e clnc! reais e
dtrqücnta c nove centav6).

(2) - DO EMPENHO E DOTAçÃO: A despesa coÍÍerá â coíta de ÍecuÍsos do TÊSOURO
MUNICIPAUCONVENIO N' 90Ggl/2020 Minisédo do TuiÍno. cúm supoÍe oíçaÍhenláÍio Ía

Íubricâ:
02 0g oo

15.45 t.0363.1034
4.4.90.5r.00
1.0ô1.00.100
1.510.05.1l0

TESOURO MUNICIPAI
CONVÊNIO N' $0991/2020 - Ministério do TuÍismo

SEC. MUN. DE OBRÂS É SERV
Paüman Asfálticâ

Obras e

-t\

PARÁCRAFO ÚMCO - N6 exerciclos s€guint€s, durante â vigência do contralo, as despesas
res?ectiv_Às serâo empenhadas. em Íelaçào a pete a seÍ executâda, iÍdicaÍdo-se os cÍálitos e
empenhos pam â sua cobeÍIuÍa em teÍmos aditivos a seÍ€ú entào lavrados pela PMJC.

CIÁUSULA SEXTA - Dos pRAzOS E SUAS pRoRRocAçoES o prazo para a concluúo dos
trabalho§ dêfiÍ do§ nâ CLÁUSULA PRMEÍRA é de 08 (olto) m€§€s con§ecutivos ê de vigência
mntratual é de 12 (doze) mes€§.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Estes prazos s€Íão contados a partir do ÍecebiÍneoro da OÍdem de
Serviço. observados. durânte a sua êxecl4áo. os prazos de etapas mnfoÍme pÍevisto m cmnograma
fisico que consütui parte integrante deste Conh?to.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os tÍabalhos executados serâo íecebidos p€la PWC em coúormidade
com as disposições comtantes da l2i Ío 8.666 de 21.06.93 ê suas poste.ioÍes âlteraÉes e NORMAS E
PROCEDIMENTOS ÀDMINISTRATTVOS SOBRE CONTRATAÇÔES DE OBRAS E SERVIÇOS
DE ENGENHARIÀ anteÍiormente
citadas,

CLÁUSULA SÉTMA DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO , Em garantia da fiet e efetiw
execrÉo dos trabalhos contratrdos. a CONTRATADA pÍ€§tou caução. sob â modalidade
de..--....-......,.....,.....-...--.........., forn€cida pela ................-......... em data de ...................., no valor de

PÍeÍêituÍa de Joâo Costa
Avenida'1'de Janeiro. s/n'. - CentÍo - 64.765 00O - Joào Costa - Pl-

CNPJ: 01 61 2580/0001 -30
r., :lÍ1..-

Telefone (89) 3486-m34

jo«o.ú.pi.loebr pÉtituràd.ioão.ort. PÊrêituràd.jô.q6t. Elpr.llirur.óúnicrp.litcio.esE
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PÍeÍeitura de Joâo Costa
Avenida lode JaneiÍo, yno. - CentÍo 64 765-000, João Costa Pl.

CNPJ: 01612580/0001-30

a

R$ (..

CENTO) DO VALOR A PREÇOSINÍCIAIS DO CONTRATO, conforme cuia de RecolhiÍnento de
nrimeÍo ........-..........., efetivada em data de ....-.---....., que integra o pres€nle insfi.lmênto.

CLÁUSULA ONAVA . DOS DIREITOS E PRERROGATTVAS DA PI91,,C - COÍ§titUEM di'EitOS ê
prerÍo8aüvas da PMJC, âlém dos pÍevistos em outras Ieis. os mostântes dos anigos 58, 59 e 77 a 80 da
Lêi no 8.666 de 21106Á3, e suas alteraçôes posleÍioÍes, e no qüê couber, nas NORMAS E
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATÍVO SOBRE CONTRATAÇÔES DE OBRAS E SER!'IÇOS
DE ENGENHARIA. vigentes no DNIT, que a CONTRATADA aceira e a eles se subrnete.

CLAUSUT-A NoNA - DA oBRTCAÇÃo DA CoNTRATADA - A ConrÍarada deverá maater a
RegulaÍidadê Fis€al conformê exigido no subitem 13.3 ê l9.l deste Edital. inclusive do Íecollúmento
do ISS ao müniciplo do loaal da }testaçáo do SeÍviço durantê toda execução do coÍirato.

PARÁCRAFO ÚNICO - Admitir e manteí nos seus quados egrsssos do sistema prisional do Eslado
do Piaú, devmdo obs€Ílraí, quando da contratqáo, as disposições da l-ei Esaduâl n. 6.344. de 12 de
março de20l3.

CLÁUSULÀ DÉCníA - DAS PENALIDADES - A empÍesa vencedom do certame respondení
administrâtivamenle pela quâlidade e efic,ência da obm poÍ ela exeqrtado. e essa se esteíderá até a
finalização da obra.

PARÁGRAFO PRÍMEIRO - A v€Íiricâ@. duranre a Ealização da obÍa. de quâisqu€Í fâlhâs que
imponem em prejuízo à AdrEinishaçâo ou lerceiÍos. serão considemdas €omo iíexecuçào paÍrial do
contrato.

PARÁCRAFO SECUNDO Sen a empÍesa Íes?onsabilizada administmtivamenre por falhas ou eÍms
na execução que vieíem a acârÍetaÍ pÍejuizos a PMJC. sêm exclusão da responsatilidade cÍiminal e
civil por danos morals ou Íisicús a tercekos. nos teínos da [.ei.

PARÁGRAFO TERCEIRO A inêxecuçâo paÍciâl ou torâl do objeto desre contrato e a pÍârica de
qualque. dos atos iídlcados na Tabela 2 do Edltal. veÍiflcâdo o nexo causal devido à ação ou a
omissão do CONTRATADO. Êlativamente às obrigações contrâtuais em ques6o. toÍÍu passível.
observando-se o conúaditóÍio e a ampla defêsâ. a aplicação das sânçôês previíõ na legislaçào vigente
e nestê conrato, confoÍme listâdo a seguii:

I - Advertência;

n - . Mulla;
Ill - SüspeÍr:áo temponária de panicipaçáo em llcltação e impedime o de contratai com o
PREFEITT]RA MUNICFAL DE ]oÃo cosTA/PI;

IV - Declaraqào de inidoneidade pâÍa licitâÍ ou conlrâtâr com a AdminisEâçâo Publica,

V - Advertência

PARÁGRAFO QUARTO A Adve(ência poderá ser apli.ada no caso de dês.umprimento pârciâl das
obÍigaçô€§ e Íesponsabilldâd€s âssumidas contrâtualmeÍle:

It
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PARÁCRAFo eutNTo , 'atraso superior a 5 (ciÍrco)
dias Íâ execução do cmnograma de exêclrçáo físico-firanceim, e no caso de descumprün€nlo de

Êlha."çgn[i,aua
quaisquer obrigaçóes previslas no edital e no contrato, qüe não conÍigÚIem hipótes€s de aplicâção de
san@es mais graves, sem pÍejuízo das multas eventualmente cabíveis.

PARÁGRAFO SEXTO A Advertêncla podenÁ aind4 ser apllcada no caso de ouEas oconênclâs que
possân acarretaÍ transtomos ao descnvoh'lmento dos seMços do PREFEITURA MUNICIPAL DE
JOÂO COSTA.|PI, a oitério do CestoÍ do Contrato. desde que nào caiba a aplicação de sânção mais
gave;

PARÁGRAFO SÉTMO - Também podeÍá sêÍ aplicada a advêÍênria nos casos pÍevistos nos subireís
26.1.3 e 26.2.1.6 do Edial.

CIÁUSULA DÉCtr\4A PRIMEIRA - DAS MLLTAS - Caso haja a inexecuçáo parcial do objeto será
aplicada multa de ate l0% (dez poÍ cento) sobre o sâldo coítÍatual. parâ inexedrÉo total, a multa
aplicada será de ate l0% (dez por cento) sobÍe o rrJor total do contrato.

PARÁGRAFO PRMERO - Sená conJlguÍada a inexeclr@ parcial do objero, quandoi

a) O CONTRATADO execúâÍ. até o final do segundo mês do pÍazo de exec1lção do objeto, meÍtos
de 30% (tÍiítâ por cênto) do prevlsto no cmnograma fislco-rinameim por ele apreaenlado e âprovado
peta FISCALZACAO;

b) O CONTRATADO êxecutar, até o final do quano mês do p.azo de execuÉo do obieto. menos
de 50% (cinquefla por cento) do pÍevlsto no cronogmma Iisico financeim por ele apres€ntado e
âpmvado pela FTSCALIZACAO;

c) O CONTRATADO exeqrtar. até o ílnal do sexro mà do pÍazo de ex€srçào do objeto, menos de
70% (s€tenla por cento) do previsto no cmnograma fisico,financeim por ele apresentado e aprowado
pela FISCALIZACAO;

d) O CONTRATADO executâr, aé o fina] do pram de execução de conclusão da obrâ. menos dê
80% (oitenta por cento) do total do contmto:

e) HoweÍ araso injústiltcado por mais de 60 (s€§senta) dias alxis o réÍmino do pÍ,azo fixado paÍa a
conclusão da obÍa.

PARÁGRAFO SEGUNDO -Seá conflgúrada a ircxecuçâo total do objeto quando houveÍ akaso
inju§iffcdo para inicio dos ssviços poÍ mais dê l5 (qutnze) dias âpós o r€cêbimento dâ ordem de
serviço.

PARÁGRAFO TERCERO - Além das multas preüslas no tteÍn 26.l e subirens. podeÍão sêr aplicaatâs
multas. confoÍme graus e eventos d€soitos nas Íabelas l.l, 1.2 e 2 âbaixoi

Tab.la l.l - Obra até l0 Íúlhõcs

I

CRAU coRRÊsPoNDÊNCla

R$ 150,00

.., -'iÍl - ,
Avenida 1 

o dê Janeiro. s/n.
tàeÍeiturà .ro Joâo Costâ

Centro - 64.765-fl)o - Joâo cosra - pl.
CNPJ: 01612580/0001 -30
TdeÍone (89) 3486-m34

!r.êii!r.muni.ip.l.r.lôá«o3tà

â
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RS 250.m

6 R$ s.mo.m

Tâb€la 2

q

PÍeÍeitúrô óe Joào Costâ
Avenida 1" dêJâneiro, ínó. - Centío - 64.765-000 - Joào Cosa - Pt.

CNPJ: 01612580/0001-30

2

3 RS 350.00

4 R$ 500.00

RÍ 2.500,00

trlFRÁçÃo
R.AUItem DEscRrÇÃo

I

2

iliÍ a pÍeseÍça de empíegado Íão uniformizâdo. mal apÍeseÍtdo; poÍ
e poÍ ocorÍ€ncia. 0l

anler funcioÍário sem qualiÍicôÉo pâÍa a execução dos serviços; por
e por dia. 0l

Executâr serviç! iícomplelo. paliativo subíitutivo como por caÍáteÍ peímanenle,
ou deixar de pmvidenciar reaomposi@o complementâÍi por ocofl€ncia. 02

informação pérfida de seÍviço ol, $bstltuiçáo de mâterial; poÍ

02

5

serviço sêm a utilização de e{uipamentos de pÍoteção indiüdual (EPl),
uândo necessiiÍios; por empÍegado, poÍ ocorrência. 03

ou interÍompeÍ. salvo motivo de foÍça malor ou caso fortuío. os
contrâtuais; poÍ dia e por taÍefa designada 036

7

ReutilizáÍ material. peçâ ou eqüpamento sem anuênciâ da FISCALIZAÇÃO; por
oc0Í16rcia. 03

8

Destruir ou daniffcaÍ doclrmentos por culpa ou dolo de sêus agentes: por
ocoÍÍência. 03

I
Utilizar as depeÍdências do PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA,/PI
para fins diiersos do objeto do coÍltÍaito; poÍ ocorÍ€ncia. 0,

.-,'afl:... TeleÍone (89) 3486-0034

pr.íêitur.úunr«p.rd.jo.€ôs

I bcorrêflcia.

I
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a er(ecut:ú sêMÇo dcterminado
ÃO, sem motivojuÍitlcado: poÍ ocoréncia.

pela

t0 04

ll 06

t2 0Íi

sinra(ão que crie a possibilldade de causar ou causê daio fisim,
ou conseqüênciô letais; por ocorÉncia.

sar indevidamente patentes islradâs; por ocoÍrência

, deixaÍ de:

l3
Apresentar a ART dos serviços para inicio da execução destes no prazo de 15
(quinze) dias úleis após a assiíatura do contrato: por dia de atraso. 0l

l4

l5

empÍegado que te ha conduta iÍmnvenienle ou incompatível com suas
por empregado e por dia 0l

êÍ ã documêntaçào de habilitação aoalizada;por item. por ocorência.

0l

prir horiirio estabelecido pelo conúalo determi]r ado pela
r-rzAÇÀo por ocorÍênc ta_ OI

determinaçao da FISCALIZAÇÃO paÍã conrÍole de acesso de sêus
rios; por ocoÍÍêncfu. 0l

EPI, quando exigido, aos seus empÍegados e impor pemlidades àque
se negarcm a uli-los; por empregado e por ocorrência- t2

l6

t7

t8

CuÍnprir dele.minaçáo formal ou ir§úuÉo complemeÍtar da FISCALTZAÇÃO;
poÍ ocúÍrênciâ- 02

lniciaÍ execxção de serviço nos pÍâzns esabcleridos pela FIACALZAÇÃO.
obsewâdos os limites mínimos estabelecidos poÍ este contratoi por serviço, por]
dia. l

02

I

2l 03

q

r-

.., -t:Ílr,',',
Avenida 10 de Jôneiao, íno

PreÍeitura de Joáo Costa
- Centro - 64.765-000 - Joào Costa - Pt.

CNPJ: 01 61 258010001 -30
Teleíone (89) 3486,0034

pÍ.í.tru..huõ,c'r.ld.r@rt.

l9

20

l

I

Befazer sewiço náo aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos pÍazos estabelêcidos nd

22 Manter nos locais dos seÍviço6 um "LivÍo de OcorÉncias' D|ÁRIO DE
pBRAS: poÍ dia.

0{

:rocút.pt.t qà. |:ipEí.hur.n.io.a6t Opôr.lrur.d.io«Úr. I
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oao

niciar e manteÍ durante a exêcução do contíalo o engenbeÍo responsável
obra. nas

q

quantidades pÍevistas no pÍojeto básico arexo a eíe Editâl; 04

prefuiurra de Joâo Coía
Aventda 10 de JaneiÍo. Vn" . Centío . .765-000 - JMo CosU _ pt.

CNPI:01612580/0001 30
. Tetêíone (89) 3486 m34

P
PARÁGRAFO QUARTO Quândo o CONTRATADO deixar de cumpriÍ prazo prc!,iantente
estabelecido paÍa execlrçáo dos se*iços prevrstos no cronograma de execução_fistcà-fiianceiÍo por ela
apÍ€sênlado e apmvado pela FISCALIZACAO, seÍào aplicatas multas conioÍme Tabela 3. A apu.ação
dos âtrõm sêú feita mêísaknêítê.

PARÁGRAFO QUINTO Ah) multa(s) poÍ atraso lnjustiflcado na execução dos serviços Incidira
(ao) sobÍe os t"aloÍes pÍÊüíos pard o pâgamento do mês em que ocoÍer o atraso, de âmÍdo com o
cÍonogÍamâ fisico-Êhanceiro iniciaÍnente apresêntado pelo CONTRATADO e âpÍovado pela
FISCAI-ZACAO.

PARÁGRAFO SE)(rO O atrâso injustificado m exeorÉo dos s€Íviços srjeiraÍa o CONTRATADO
a sançóes vaÍiiáveis e pÍogrÍssivas, a depender dâ gmvidade e da fiequênclido(s) âtraso(s), c.onformê
Tabela 3 a seguir:

diariamênte o ârdamento dos s€rviços e os fatos relativos à erecução
as obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos recebeÉo o visto d

dO PREFEITTJRA MI'NICIPAL DE JOÃO COSTA./PI:

inhar semâÍBlmente para arquivamento Íla pasta do contrato
MUMCTPAL DE JoÃo cosrA.ipl a l. úa do DtARro D

BRAS relativo à seínana anterioÍ. por s€mana.

03

03

NTRÂTADA e da

21

25 ustificatinseÍir D DEIARIO OBRAS vas a rídas Ía asubsidiarj pr€sen pa
cotuaatodo na datâ 5UAde ocorrênc nd íe.gisúos pedido

o€orrência.

06

26

27

umpÍiÍ quaisquer dos itens do Edttal e anexos da Concorrimcia o. mlEOZl
0{

não tabelaNESG deque previstos multas reincidêociaapos
Frsc Oi ocoÍrênciapela ALIZAÇÃ por

28
Íelacionadas a execução do contrato nas datas avençadas; poa dia e

05

de \'asaláriospâgam Íefeiúanspones, tiq ções, seguros
fi benrcalÉlos sociais, ilrcaÍ direaaquajsqucÍ despesâs

., -'.)fl .',
pr.t húr.ôc.i.ip.td.j..6r.

23

poí

i

I
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Ieb€la 3

6RAU MULÍA
(rôà.c o yôlo, prwiío a sar lracutado no íra!) IIPO OE ÂTRA§O

1 0,10% 8RÂNDO T IVTNTUÂL

0,30-!.
MTDIANO T TVÉNÍUAI,

BRANDO T INÍtRMÍTENTE

3 0,509;
GRAVT t tV$lTUAt

ORANOO € CONSTANIE

5

MTOIAI.{O E INTTRMITTNÍT

0.9090
GRAVE I INTTRMITT Ít
MIOIAI{O E CONSTANTI

GRAVE I CONSTANÍT

PARÁGRAFO SÉTMO - Quaíto a graúdade, o at-Àso sená clâssificado como:

a) brândo: quândo acâÍÍetar um atÍaso de 5% ate I 5% m exeorção dos serviços no mê5;

b) mediarn: quando acarreta, um atraso de 15% a 25% na er(ecução dos s€rviços no mês:

c) grave: quando acarretar um al-íaso de mais dê 25% na exeürÇão dos sêrvrsor no m€s.

PARÁCRAFO OITAVO - Quanto à fÍequência, o atÍâso sená clâssificado como:

a) elentual: quando ocoaÍeÍ alenas umâ vez;

b) inteÍmitenter quândo ocorr€Í mais de uma vez. êm mediçõ€s íáo subsequentes

C) constante: qüardo oaorre{ mais de uma vsz, em medições subseque es-

PARÁGRAFO NONO - A grôvidade do atraso sená afe,ida, em cada mediçâo, de maneird cumulâtiva.
procedendo-se a compamção ênt ê o vaioÍ totâl acumulâdo pÍeüsto pelo CONTRATADO no
cmno8rama fisico linânceim apÍesentado e o total acumulado efetivaheíle Íealizado âte a m€diçáo
em questáo. A multa podeni ser apllcada no decoÍreÍ da obra. nos períodos de medlção seguintes ao da
coÍstatação do ataáso.

PARÁGRAFO DÉCtr\,tO , No prtmeim mês em que oconer alraso poderâ ser aplicada. a critério da
FISCALIZACAO, a sançáo de adveÍtência. A qualquer lempo a FISCALZACAO poderá aplicar a
sanÉo de advertência se consatado atraso da obm de ate 5 .

PARÁGRAFO DÉCÍMO PR&IEIRO - Se o CONTRATADO apÍ€§êntar. nos períodos de m€diçáo
seguintes ao do regisÚo do atraso. ÍeflrpeÉçâo saüsfatóÍia ao cumpdmento dos prazos acoÍdâdos. a
FISCALZACAO podêrá, a seu exclusivo úitério, optaÍ pela íâo aplicaçáo da mülta.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A Íecoperação supracirada não impede a apliqáo de ouEas
mulus em caso de incidência de nov6 atÍa§os-

PARÁGRArO DÉCÀrO TERCEIRO . Por ar-àso na con€lusáo da obia pod&á seÍ apticâdâ múta de
0.05 (ciíco centesimos pôr cenlo) sobÍe o valor total do contrato, poí dia de atraso. ate o limÍe de 60
(sêss€nta) dias.

IteÍêitürá de Joâo Costa
Avenida 1o de laneiro, Vno. - Centro - 64.765{@ - Joáo Cosra - pt.

CNPJ: 01612580/000 t -30

14
)Ê-

.,, 
-ifl;r.,

Telefone (89) 3486-0034

p..aê'tur.mcí'crp.ld.r0*6tájoo<ott pi-rov,b. pÊí.kúr.d.ideo5

)
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PARÁGRAFo DÉCÀ,Ío
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ahçJh&"ç,çnltn
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cüçao
pa$ial. conforme deff nido anteriormmte.

PARÁCRAFO DÉCMO QURITO - O somatório das mulras p,eüstas nos iteÍrs acima úo podeú
ultràp6sâÍ o percentual de l0% (dez por cento) sobÍe o vâlor totâl do contrato.

PARÁCRÂFO DÉCMO SEXTO - Suspensão rêÍnponirla de púticipaÍ em licitaçáo ê impedimeÍtos
de mntratal com o PREFEITURA MUNICTPAL DE JOÃO CoSTA,TPL

PARÁCRAFO DÉCtr\,{O SÉTMO - A enção de srspensáo do diÍeito dê ltcitaÍ e de contratar com a
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COST,Â/PI poÍ âte 2 (dois) anos, de que rrara o inciso trt. ân.
87, da ki n.o 8.666/93. podeni ser aplicada ao CONTRATADO. por culpa ou dolo, Ínr aré 2 (dois)
aíos, Ílo 60 de inexeftçào paÍciâl do objeto, conforme pÍevisto no item 26.1.1 dê6ra cláusula.

PARÁCRAFO DÉCn-rO OITAVO - DeclaÍasáo de iíidoneidade paÍa liciraÍ oü contratar .om â
Administ-ação Publica.

PARÁCRAI0 DÉCMO NONO - A sanção de declaÍação de iíidoneidâde p3Íâ licirar ou mírratrí
com a Administraçào Publicâ. pÍe!,ista no iÍrciso IV. aÍ. 87, da t i n" 8.666/93. seri aplicada, dentÍe
outros casos, quardoi

PARÁCRAFO VIGÉSIMO TiveÍ sofrido condeüção dêflniti por ter prâticado. por meios dolosos.
fraude fiscal no Íecolhimento de quaisqueÍ tíibutos:

PARÁCRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO - PÍaticar atos ilícitos. visando A$tÍar 6 objedvos da
licitaçáo;

PARÁGRAFO VIGÉSIMo SEGUNDO - DemonstraÍ, a qualqueÍ teÍlpo, úo possrriÍ idoneidade p.Ía
licita, on conrratsr mm o PREFEITURA MUNICPAL DE JOÃO COSTA/PI, em üÍtude de aros
ilicitos pÍôticados;

PÀRÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO ' RepÍoduzir, diwlgar ou utiliaÍ. em beneficio póprio ou de
tercelos, qüaisquer informaçôês de que seus empregados lenhâm tido coúecimento em rdzào da
execuçào do conrrato. sêm coÍ§entimenlo pévio do PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO
COSTA./PI:

PARÁCRAFO VIGÉSrMO QUARTO OcoÍÍência de ato capltülado como crime pela l4i no.
8.666/93, praticado durante o pÍocêdimento licitatóÉo. que venhâ ao conhecirnento do PREFEITURA
MUNICPAI- DE JOÃO COSTAfI aPô a
assinatuÍa do contrato;

PÀRÁCRAFO VIGÉSIMO QUINTO - ApÍeseíração, ao PREFEI'fURA MUNICTPAL DE JOÃO
COSTA./PI, de qualqueÍ doolnento falso ou fal§ilicado, Íro todo ou em pâÍe, com o objetivo de
participar da licitação ou paÍl compmvar, duÍaíte a êxesrçâo do contmto. a manutençâo dâs
condiçóes apesentadas na habil itação;

PARÁGRAFO VIGÉSníO SÉXTO Inexeorçáo total do objeto, conforme pre!,iío no ltem 26.1.2
dêsta clál§ a:

PARÁCRAFO VIGÉSIMO SÉTIMO - As sânçôes de adve.rência, d€ suspersão têmporiíria do dirêito
dê padcipar em licitaçóes e impedimenro de mnEatâÍ com o PREFEITURA MITNICIPAL DE lOÃO
COSTA/PI e dê declaíâsão de inidoneidade para licitar ou contiatr com â Adminislr"açâo Publica
podeÍão seÍ apllcadas ao CONTRATADO juntamente a de multa:

PÍefeituÍa de Joâo eosta
Avênida '1'de Janeiro, s/no. - Centío - €,4.765-000 - João Costa - Pl.

CNPJ: 0l 61 2580f0001 -30
TeleÍone (89) 3486 0034

A

ffi

peí.hur.d€jo.Golt OpEÍ.hs.d.r.Goir. Elpr!ílitu{múnidp.ld.i@n
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PARÁGRAI,O VIGÉSIMO NONO - S€ o valoÍ a ser pago ao CONTRATADO úo for suÍiciente paft
cobrir o vâlor da mülta. a diÍeÍeÍçâ será descontada da gaftítiâ contralual;

PARÁGRAFO TRIGÉSIMO , Se os vâtoÍes do pagamenro e da garantia forem irsuÍicienles. fica o
CONTRATADO obrigado a rccolher a impoíância devida no pÍazo de 15 (quinze) dias, mntâdo da
comunicaçáo oficial.

PARÁGRAFO TRIGÉSIMO PRIMEÍRO - Esgotados os meios administrativos para cobrança do
valoÍ deúdo pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, esle seni encaminhado pard inscrlçâo em
dlvidâ âtivá

PARÁGRAFO TRIGÉSMO SEGUNDO Caso o valor da garantia seja urilizado no todo ou em pa(e
pâra o pagaÍnento da muha. eSta deve seÍ complementadâ no p,'azo de ate lO (dias) dias úteis, contido
da solicitâqáo do CONTRATANTE.

CLÁUSUI-A DÉCMA SEGUNDA - DA RESCISÃo Do CONTRATo - o pÍeseíte Conrralo
podená s€r rescindido Íros câsos e na fomra pÍeüÍos na t,êi n. 8.666 de 2t.06.93 e suas
âlterâçôes posterioÍ€s e "NORMAS E PROCEDMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE
CONTRATAÇÔES DE OBRAS E SERVIçoS DE ENGENHARIA., vigentes no DNIT.

CLÁUSUIA DÉCMA IERCEIIA DA CISÃo, INCoRPoRAÇÀo oU FUSÃo - Em havendo â
Ctsão. Lcorporação ou Fusáo da futura emprcsa contratada. â aceitaçáo de qualqueÍ uma destas
operações ficafií condicionada à anallse poÍ esta administraçáo coítÍatante do pÍoaedimento realizado,
tendo presente a possibilidade dê riscos de iísucesso na execução do objeto mntsatado, ficando
vedadâ a sub mgâção contÍatual.

PARÁGRAFo VIGÉSIMo
efetuado ao CONTRATADO:

FISCALIZAÇÀO - A pMJC/pI t§catizâná â

ClÁUSULA DÉCIMA oUINTA - DA APRoVAÇÃo E DA EFICÁCIA Do coNTRATo - o
ptescnte Conüato teÍá eficácia plena a partiÍ da dâú da sua publicâçào, êxclusive.

CIÁUSULA DÉCIMA SE)(IA - DO FORO - As paÍres elegem, de comum aco.do, com Íenúncia a
qualquer outro. por mâis pÍi!,ilegiado que seja, o Fo.o da Coman:a de São Joáo do piaui/pl, da qual o
município de Joào Costa é termo judiciiirio pam dirimir as questões decorÍentes do pre6entê
Contrâto.

exeqrção dos §abalhos e. se asslm entender, tambéfi âtravés dê supeÍvisão conraÉda. As aúibuições,
deveres e obrigaçôes dessa ÍIscaliz4ão e da supeÍviço. sáo especificadas nas ,,NORMAS 

E
PROCEDIMENToS ADMINTSTRATIVoS soBRE coMTRATAÇÔEs DE oBRAS E sERvIÇoS
DE ENGENHARIA ' vigenres na PMJC, que a CONTRATADA declam mnh€(?Í e a elas se
submeter.

tu

preÍeitura de Joáo Costâ
Avenda 1ô de JaneÍo, si/no. . Centro - 64 765-0@ - ioáo Costa - pt

CNPJ: 01612s80/0001-30

_- Tetefone (89) 3486_0034

pr.Lirr.munr(,Drrd.ior@.t

/1
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JoSÉ NETo DE oLTVEIRA

PÍditro Modc&âl
CONTRÂTANTg

juúo de 2021

AS

A- NOME

ADA
TADA

TeleÍone (89) 3486-0034

CPF: t.i /t zr/ /tt2 CPF ()

,o@oriári_8@.br . 
- pÊí.hur.d.jo.«o!tà ÍlpEr.irúr.d.jeeoíà CrÊ.Ílirúôhunkir.ldcioert
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pretêitura ale Joào Costâ
Avenida 10 de Janeiro, yn.. - Cêntro - 64.765-000 , Joâo Costa _ pt.

CNpJ: 0161250010001-30

].
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