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CONTRATO ADMINISTRATIVO N'079/202I - PMJC
Processo Administ ativo N" 074/2021 - PMJC
Tomada de PÍeços N" 007/2021

o MUI-ICPIO DE JoÁO COSTÀ PI, pessoa juridica dc circirc público, inscrita no Ministerio da

Fazenda com o CNPJ n'01.612.580/0001-30, com sedc e foro nâ Praça Central, ín, Ccntro CEP:
ó.1.765-000, Joào Costa - Pl, nestc ato Íeprescntado poÍ seü Prefei.o, ú Sr. JOSÉ NETO DE
OLMIRA, bmsileiro, casado, poíadoÍ da cédula dc identidadc n" 746.7U - SSP/PI e inscíto no

CPF sob o n' 259.282.103-i0. doravan& deooDinado CON I RÁI ANTE, e de ouEo lado, a emPrcsa

EVM ENCENBARIA EIRELI iÍscrita no CNPTMF sob o n' 35-793.768/000 I -44, sediâda nâ Rua

Abdon MoreiÉ Rosado. o" 186 BaiÍro: Gavião - CEP:64.770-000, na cidâde de sâo Râimundo
NoDato/PI. Íeprescntada Íeste alo poÍ. Sr. ELPíD|O MÀRQIIE§ JIINIOR, portadot da cédulo de

identidade n" 063ó4955321 - SSP/PL ins.tito no CPF ,1" 092.ó95.914'09, domvante chamaila

CONTRÂTÀDÂ, tendo ern vista a homolosaçào. pela CONTRATAME, da Tomada de Preqo N'
007,2021, conforme despacho examdo no Pmcesso Adminisrativo N" 0742021, c o quc mais consta

do citâdo Processo AdminisFativo que passa a fezer pzÍle integrante destc instrumento,

independentemente de raDscrição, em conformidade com as normas da Lei no 8.666, de 21106/93. com
as ahemçôes neiÂ introduzidas até a presetie datÀ as quais submetem a§ partes parâ todos os efeitos,

lêm justo e acordado celebrar o presente ContÍato, conduzido sob o regime de EMPREITADA
GLOBAL, regcndo-sc â contràtação pelo lixado nas ciáusulas seguintes:

cLÁusuLA pRIMf,TRA - Dos D(ruMENTos QUE INTEGRÁM o coNTRÀTo
Sào paíes complementarcs destc ConÍrato, bdependenlemente dc tãnsariçào. o Proce§so da Tomada

de Preço N" 007/2021, a proposta apÍesentada p€la CotrtrâtâdÀ seus anexos! os dctalhes execulivo§,

especificaçôes lócnicas. despachos c parecere; que o mcorpatn.

ct ÁusuL-r ssct\D.À - Do oBJf,To Do coNTRÀTo
Constitui objeto do presente termo a execuçào de scrviços de Reforma do Posto dc Saúde Àlexandre
francis.o Bãiista, ft locaiidad€ irrucãmbo - ZoDa RuÍal do mu.icipio de Joào Cosia - PI. conformc

Projcto, Especifrcâções Tecnicâs, Memorial Descritivo. Planilha OrçaúcÍliáriâ e CronogÉma Físico_

fmarceiro e Proposta aprcsentad4 que passarn a iotcgraÍ o píesente lermo contratual.

clÁust[-l rf,RcErRÁ - rrA ÀPARELHAGEM E rx) MÂTERIAL NECESSARIo A
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A aparelhagem e o material necesúrios à execüção dos trabalhos serão de responsabilidade e ônus

exclusivamente da CoNTRATADA, ficando eslabelecido que a CoNTRATANTE não cmprestâÉ
trem fomeceni quaisqüer ferramentas, aparelhos oü vcículos.

cl,Áusul,Á euÂRTA - DÀs NoRIrAs E ESPECIFICAÇÕES Dos BENS E DA
ExEcuÇÃo
As obras c/ou serviços om conEatâdos obedecem à especificações as quais fâzem parte integrante do
Ediral da Tomada de Preço N" 00712021, rcservado a CONÍRÁ l Ali I E o diÍeito de rejeitar as obras

ou serviços que não estivcrem de âcordo com as referidas especificações, sem que caibâ à

CONTRATADA dirEito a qualqueÍ rcclâmaçào ou irdeni"âção.

c|-ÁuslrLA eu rN-TÂ - DA ApRovAÇÀo Dos sERvlços
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A CONTRATADA declam conhecer perfeita e integrâlmeúte, as cspecúcaçôes e deErais elcmeotos
tecnicos.eferentes à exccução dos scrviços. Declara, ainda que conhecc perfcitamente todâs as
condições e locais de execuçào dos serviços. tudo o que foi pÍeviamenie considerado quândo dâ
elaboráçào da proposta que apresentou oa licitação de que decorrr estc Contrato, ell raáo do que
declarâ que íos preços propostos estão incluidos todos os custos, despesas c encargos quc teó que
suportar represenlando àqueles pÍEços a únicâ contraprestação que lhe sená devida pela
CONTRATANTE pela realizâçâo do objeto deste ConÍato.

§l'- O represenlante dô CON rRÁTADA, âcimâ identificado, declara sob as penas da lci que dispõe
de podcres suÍicientes à celebrÀçào deste Contrâto e pam obrigar de pleno direio à mcsma
CONTRÀTADA- AssiÍn sendo, os terúos deste Cont-ato obrigaD, as panes de pleno direito.

§2' - A CoNTRATANTE, aúavés de seus Íesponúveis Éctricos, reprcsenta cs, equipes ou gÍupos de
(l'abalho, apÍovarà os sdviços dc foÍma a fâzeÍ cumprir rigorosamente os dctalhes cxecutivos, as

especificações, os pmzos, as coadiçôes do Edital, a PROPoSTA DE PREÇOS e as disposições do
ContI3to.

clÁusut ,l snxtl, - DAs ÀLTERÂÇÕEs Dos DETArms ExECUTrvos
A CONTRATÁNTE se ÍeseÍa o dirito de, em qualqucr fase ou ocasiào. fazer alterações nos detâlhes
executivos. s€ja reduzindo ou aumentando o volume de serviços das obms. na forma previsra na lei.

cLÁusuLA sÉTrMA -Do vAr-oR Do coNTRÀTo
O valor deste Contrato é de R§r l5ó.964Jt (ceúlo e ciÍqleítâ ê seis mil aoveceítos e sessênts e
quâtro reris e arüta e um cêntrvos), que rEpÍcsenta o montadtc da pÍoposta da CONTRATADÁ,
baseada nas plânilhas de quantitativos que acompanham o Edital e mültiplicâdo pelos respectivos
preços unitários.

§ln - Nos preços unitiâdos estão i[cluidos todos os custos de transpoíe, carga c descaÍga de maleriâis,
despcsas de mater;ais, despesas de exccução, mãoie-obra leis, eDcargos sociais. tibutos, lucros c
quaisquer encaÍgos que iflcidam ou veúam a ircidir sobÍ€ os serviços, bern como despcsas de
conservaÊo até o seü recebimetrto definitivo pel. CON-I RATANTE.

§2" -Fica condicionado qüc a assinatuÍa do Confato e a expediçào da Ordem de Serviço (OS)
dependerão da libemção dos rccu6os, câso o(s) objeto(s) licitado(s) seja oriundo dc Convênios com o
Govemo Fedeml.

ct Áusur,a orrnvl - DÀs oBRTGAÇÕES DA CoNTRATADA
A CONTR4,TAD.{. sc obrisâ a:
l) Executü os serviços segundo as cspecificações aprovadas c de acordo com a melhor tecnica
cuidando, ainda, em adolâr soluçôes tectricas que coíduzam a ecoúomicidade dos seniços e a

funcionalidade dc seu rôsultado;
2) Elcger e prcvcr recnicâs e mérodos construtivos dos serviços lão econômicos quanto possiveis. sem
descuidâr em rcÍhuma hipótese dâ segurânça e qualidade da ot ra;
3) Manter, duru1te todo o peÍíodo de reâlizâçâo dos serviços objelo do Contato, âs mesmas coodições
de capacitaçào técnicâ que âpreseBtou ao participar da licitação de que resulta estc Contrato, bem
como as mesmas condiçôes de habilitação;
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4) Admiíistrar com zelo e probidade a execução dos serviços. respeita[do com absolulo rigor o
oÍçametrto aprovado e evitaÀdo a pÍática de atos e a adoção dc medidâs que Ícsultem em elevação de
custos dos seÍviços. inclusive no que rcspeitã à arÍ€gimetrtação, selcção. contratação e administraçâo
de màoie-obra necesúri-a á realEraçào dos serviçosl
5) Atender prontamcnte à recomendações regulares da fiscalizaçào;
6) Zelâr pelos inteÍesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do Conrrato;
7) Substituir protrtamente qralqueÍ preposto, eúIPÍegado ou pessoa que, a juizo dâ fiscalizaçào, s€ja
iDconvenietrtc aos iítelcsses da CONTRATANTE rclativamcrte aos servigos;
li) Manter permatrcntemeÍrle nos locais de realizaçâo dos serviços um rcpresent:urte com pleíos
poderes paÍa Íepreseotar e obrigar a CONTRÁTADA frente à CONTRATANTEI
9) ExecutaÍ o objeto deste Contrato de acoldo com os projclos e especificações fomecidos pela
CONTRÁTANTE e as rlormas aprovadas ou Écomeodados pela ABNT.
l0) Adquirir e fohecer EqüipameDtos de Prote4ão Coletiva-EPc e EquipâÍnentos de Prcteçào
Individual-EPl, a todos os emprcgâdos. bem como orienlálos quanto à [ecessidâde e obrigâtoriedâde
de seu uso em serviço;
I I ) A CONTRAT-ADA Íesponde solidâriameate, no caso de subempreitada.
12) Manter a RegulôÍidade Fiscá|, inclusive do recolhimento do lmposto Sobre Ser,,iços de Qualqucr
Natureza-ISSQN âo Município do lo€a1 de Prestâçâo do Sêrviço duraüte toda execução do Co râto.
13) EdpÍcgar, §empre que possivel, materiais que visem à cconomiâ da manulenção e
operacionâlização da edificaçào, a Íeduçào do consumo de eneÍgia e águâ. bem como a ltilizaçào de
tecnologias e mâteriais Íeciclados, rcutilizados e biodegradáveis e que reduzam o impacto ambiental;
14) Priorizar o emprego de mão.de-obÍ". materiâis, tecnologias e matérias-primas de origcm locâl para
execu€o. conseÍvaçào e operàção dâs obras públicasi
15) Usar, obrigatoriãÍente, agregados rtciclados nas obms e serviços de engeniâria scmpre que
existir a oferta desscs agregados, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados
nâfirrâis.

§f'- À CONTRATADA estaná, dürante todo o período de execuçào dcste Contr.to, sujcitâ à
Íir.alização da CONTRATANTI, quer seja exercida por seÍvidorcs do quadÍo dâ pÍópria
CONTRATANTE. quer por terceiÍos especialmcnte cootEtâdos para este hm.

§2' - As determinâçôes da fiscalizaçào obrigam a CONTRATADA, Ísspcitados os limites destc
Conaato e o orçamento aprovado. à elabomçào de detalhamentos dos pÍojclos e à realizâção de
atividades csp€cíÍicâs. Nos casos em gue a CONTRÂTADA não coúcordâÍ com as Íecomendações ou
ordeN da fiscalização, delas podeú recoÍrer ao titular dâ CONTfu{TANTE, tcndo eslc Í€cuso efeito
susoensivo dâ oÍdem fiscal.

cLÁusuLA NoN^ - DÀs oBRlcAÇôEs D.4. CoNTRÁTÁNTE
A CONTRATÁNTE .ê obrigr á:
l) Disponibilizar o local das obras. quando for o câso;
2) Àprovar as medições em tempo hábil;
3 ) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRÂTADA, conforme estabelecido na ciáusula sélima deste
Contrato;
4) Designar um rcpr€seotante paÍa acompâtthar e fiscalizar a execuçào destc Contrato;
5) Notificar a CONTRATÁDÂ. imediatamente, sobÍe as faltas e defeitos observados na cxecuçào do
Contràto;
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6) Reter os tdbulos e contribuições sobrc os pagameolos mensâlmente efetuados. utilizando-se as
aliquotas prcvistas pam cada tipo dc serviço, conforúc legislaçào;
7) Aplicar penalidades, confome o caso.

cl--í.usuL.4. DÉcrM^ - DA DorAÇÃo oRÇÀMENTÁRr-À
As despesas decorentes da execução dâ(s) obra(s) e/ou serviço(s), objeto destâ licitaçào corerão à
c,;nta dos recursos do Ál,FUS,Rec. Vinc
orçâmentário de 2020 e exercicios seguinte§. a saber:

Entidade: 02.1 1.00 FUNDO MUNICIPAI- DE SAUDE/FMS;
CLs. Orçementária: 10.301.0210.105t Const. Ampl.e Rcst.de Poslos de Sâúde e dâ Sec. de
sâúdei
ElenêÍto dc Despesa: 4.4.90.5t Obras e IDstalaçôes;
Fonte de Rêcursos (m): 1.215-02.1 l5/l .220.02.I l0 - FUS e Recursos Vinculados.
FoÍae de RecuÍsos (FR): 1.001.00.300 - Tesouro Municipal

cLÁusuLA DÉcÍMÂ PRTMEIRÂ - DA FoRMA E coNDIÇóEs DE pAcAr!íENTo
O paganrcnto do pÍcço contratual dô,era guardaÍ estre;tâ relaçâo com a cxecução dos seÍviços
contmtados e apresentação de seus efeitos ou resultados nos lelmos estabelecidos nos documentos da
licitaçào em especial no Cmnogmhe t'ísico-Fin.nceiÍo.

§l' - Os pagamentos dos serviços serão em pârcelrs de scordo com {s mediÉes feitas em crda
período, pela CONTRÂTANTE. em moeda legal e corrente no Pais. âtravés de ordem bancária em
pârcelas comprtíyeh com o CroDogmma Físico-Fiúrnceiru. conlra a efcliva execuçào dos serviços
c apresentaçào de scus efeitos, tudo prcviamentc âtestâdo peto setor competcnle da CONTRATANTE.
em consorância com o Sistemâ Integràdo de Administrâção Finâoceila dos Estados e Municipios-
SI-ÀFEM. m€dia[tc apresentâçào dos seguinles documetrtos:

I - Notas fiscâis de ServiçoíFatura;
Il - Cópias das Guias da Previdênciâ Sociâl-GPS € de Recolhimento do Fundo dc Oarantia por

Tempo de Serviço-ljcTs. devidâmente quirado, Íolativo ao mês da úttima comÍ,erência vcncida:
m - Prova dc Reguladdade com as Fazcndas FederàI, Estadual, Municipal, Seguridade Social,

FGTS, cooforme dispõe o Aí. 29, Ul, da Lei r' 8.666/93 ê o Tribunal de Conras da Unieo (Decisão
705/94-Pleüírio);

IV - Outlos documcntos relativos à provâ de cumprimento dos cncaÍgos previdcnciários e
trâbalhistas pela CONTRATADA, Ías hiÍ,oteses em que a AdministrÀção houver por necesúrio ou
converiente exigilos.

§2o - A CONTRATADA podeá âpres€ntar a CONTRATANTE para pagamenro, farura ou
docuDrento .quivaleÂle. Recebida, a fâtura ou cobrança será cxari,iÍrada pÊia CONTRÁTfu\TE
duraÍtt€, no máximo, l0 (dez) dias. No exame â CONTRÁTÁNTE, pÍ€limita.rnente, verificâÉ e
ccrtificaÍá a efedva cxecuçào dos serviços iadicados na fatum e a regular edtrega de seus efeitos.
Estando tudo em oÍdem, o pagamerÍo seÉ fcito em âté 20 (vinte) dias contados do vencimento do
pràzo de exame da fâtum, sem nenhum acréscimo ou agÍegado finarceho. Havendo coÍrcção a fazcr,
caso o pagamento soja efetuado a partir do 15'(decirno quinto) dia âpós o vencimcnto, a fatura
retificada ou ajustâda será processada como nova fatura, quado aos prÃzos aqui estabelecidos.
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§3'- Neúum pâgaÍÍIeoto será cfetuado à CONTRÁTADA enquaDto pende c de Iiquidaçâo
qüâlquer obrigaçâo finãnccim qüe lhe caiba. sem prcjuizo do que a referida obrigaçâo pendente podeÍá
seÍ descontadâ do pagamento devido pela CONTRÁTANTE, pâgândo-s€ eDtão. âpenas o saldo, se

houver.

§4' - Serão retidos tra foflte os demais úibutos e coaúibuiÉes sobre os pagamentos
meDsallnelte efetuados, utilizando-sc as aliquotas previstâs para cada tipo de serviço, cooforme
legisiaçâo.

§5' - Havetrdo atraso no pagamento. a CoNÍRATADA teÉ direío à pcrcepção dejüros à laxa de t%
(um poÍ cento) ao mês. calc|llado pru rata dia. Nâo haverá atualizaçâo monetaria em decorÉncia de
atraso Do pagamento. â menos que eíe sejâ sup€rior a um aDo.

§6' - Caso â execução dos serviços se esteoda por mais de um ano, os presos da proposta
vencedom poderão ser reajustados segundo indicc que reflita c incremento de cr.tstos saoriais da
CONTRÁTADÁ, a câdâ periodo aÍrual, confoÍme fixado na cláusula refcrente a reajustamcnto de

PfeçÔ.

§7' - A pdmeira fatura a ser paga devedL estar açompaúada da '\ 
R I otL I{ l{ i .\ fltliri.r f(lr

3rLir(1.!i. fr, 1.. f:rtrl .onir.r!nt. dâ região otrde estaÍão seDdo ex@utados as obras c sêwiços,
comprovaodo o legisEo do Conlrato Dâquele Conselho,

§8" - Todos os pâgamentos devidos à CONTRATADA coísid€rar-se-ão feitos, de pleno
direito. quando os vâlores respectivos scjam depositados na Contr CorÍente manrida pela

CONTRÂTADA, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagânento e como
instrumento de quitaÉo, os recibos dos d?ósitos ol, tEnsfcéncias bancárias.

§9" - A inadimplência do Confato, com É{erêl1cia aos encarSos trabalhislas, fi§cais e

comerciais não transfeEm à Àdministrâçào Pública a responsabilidadc do seu pagamento. nem podeÉ
onemr o objeto do Coúrato ou restringir a regllarizâçâo e o uso dâs obms e ediflcações, inclusive
pemnte o Registro dc Imôveis, coDforme prcscreve o Aí.71. §l'dâ Lei 11" E.666/93, o cotendimenlo
do STF consubstanciâdo na ADC 16 e inciso ry da Súmula 331 do TST ficândo condicionado à

veriÍicâçào câso a caso.

§10' - O Contrato podeÉ ser Ísscindido, pela CONTRATANTE. nnilaterâlmentc. por jrrsla

causa, quatrdo a CONTRATADA deixar dc cumpdr obrigações tmbalhistas plEvistas em lei, inclusive
âquelâs atinc,ltes à scguÍança e saúde do rrabalho.

§ll'- Serviços Exú.§:
a) Os serviços extÍas por veÍtum existentes seÍào pagos na pÍoporção que forem §endo

exerutados, cujos preços uniLfuios seÉo iguais aos prôços da proposta da empresa vencedora;

b) Caso haja seÍviços extms, nâo previslos na pmpostâ vencedom, cstes scrâo fixados
media e acordo, entre as pãtes, respeitados os limites estabelecidos no Altigo 65, §t', da L€i n"
4.(66/93.
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ct ÁusuI-.c. oÉcrul sEGUI{DA - REAJUsTAMENTo DE pREÇos
Os preços contlaluâis propostos seÍio irrerjüstáveis pelo período de 0l (um)üo â contd dâ data
de aprEsentaçào das Pmpostas de Pr€çôs. conform€ cstabelece a I.ei n" 10_192. de 14t02/20O1.

§ l' - o rÉjusiâmento soÉe[tc será admitido se, após prorrogação, a vigência do ajüste for superior a
12 (doze) meses, em atendimento aos temos do aÍrigo 2" da Lci !. t0.192, de l4l02l2001, ou sejâ. nos
CoutÍatos de prâzo inferior a um alto.

§ 2'- Caso o periodo de execuçâo do Codtrato exceda a urn ano, conrâdo a palir da data de

?rc.se,1tação das PÍopostes na licitagào, os preços scrào reajustados, pela vãiasào de indices
Nacionais, calculados pcla Fundação Gcnilio Vargas-FGV c publicadàs n" ."çao d" iodi"""
Econômicos da Íevista . CoújuDtu.a Econômica" da FGV, respeiiadas as lormas contratuais, pcla
seguinte fórmula:

lR=v t
Sendo:
R = Valor do rcajuste procurado;
V = Valor contatual dos serviços a s€r reâjustado;
Io= Indice iniciat _ Íefere_se ao indice dc custos do mês coÍresÍroodetrte à daà fixada paia eotÍega dâ
PÍoPosta.. pru mta díal
I : Indice Íclativo à data do Íeajúste, pro rata d r-

§ 30- O índice dc .cajustc emprcgado na Íefcrida fórmula seÉ o irdicc Naciodal de Custo da
Construçào-lNcc, Serriços de EngenhâÍiâ, ColuDa 35, calculâdo s publicâdo pcla Fundâçào Cciulio
Vargas na revista Conjüntura Ecorômica;

- § 4'- A partir do reâjustâmenlo dos preços a emprcsa contratadâ pâssará â aprcscntar, paÍa
cada pagüncnto que prctcDda receb€r, duâs Faturas sendó ,ma aos prclos origiÍrais coDtralâdos c a
s€gunda composta ap€nas pelo reajustâherto devido, quc seiá calculado multif,licando-sc o valor da
primeiÍa fatuÍâ pclo fator de reajuste - F - calculado nos termos dâ fórmula demoDstrada no parágüfo
pÍecenden te.

_ § 5" - Ocorrmdo à lipórcse de altcrâçào do prazo ite reajuste esrâbetecido no Ediral, o
Conr'alo dccoÍÍrote desla Tomadâ de Preços. se adequaná de pronto ràs coodições qus vierem â ser
cslabclccidas pclo Podcr Exccutivo ou Lcgislari\o, no locaDtc à politica cconômica brasilcira, sc dclas
divergentes.

§ 60 - Os scrviços deveêo ser executados rigorosaorenre dentlo dâs especiflcâções
estabelecidas no Edital e demais Anexos, se,,do que a inobsõrvâocia desta condição iÍlpricará recusa,
§om a âpücaçào das peoalidsdcs coou-atuais.

§ 7' - Caso a licitânte s€ recuse â exeqrtaÍ a obrã e/ou scrviços pmpostos ou venhâ â fazé-lo
fora das especificações estâbelecidâs, a CONTRATANTE, podenil independentemente de qualquer
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aviso ou notificaçâo. ÍesciDdir o Contrato c optâr pela convocação dos deúais licilant€s na ordem de
classificação.

§ 8' - Em caso de âtraso na execução dâs obraíserviços alribuível à licitânte adjudicaÍária, os
pÍeços coDtratuais serâo reajustados pela fómura estabetecida no pânigÉfo precedente, obedeceDdo-seoss uintes ç!ú{i!s:

a) Se os indiccs aumetrtârem pÍcl'alecerâo àqueles vigentcs üas datâs ern que a etapa das obms e/bu
serviços seda realizâda de confoÍmidade com o programado no CmnograÍla Êisico/Financciro;

- 
b) Se os indices difiinuirem pÍcvalecení à,queles vigentes nâs datas em que âs obrâs e/ou seÍviços

10rcm executâdas.

cLÁusuLA DÉcruA TERCEIRA - Dos rRrBUTos
Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobrc estc Contrato ou sobrc os serviços
contratados, corerâo por conta exclusiva da CONTRATADA c devêrâo ser pâgos nas épocas devidas.

Parágrafo Único - No caso de cdaçào de trovos tributos ou alteraçào nâs aliquotas de tributos
existeltes. os pÍqos sobíe os quais incidirem esses lributos s€rá rcv;to a panir ja 

"poca.,n 
qrr..

ocoIrer a alteràçâo da legislaçâo tíburíria. aumctrtando-s€ ou Íeduzindo-se aqueles preços da maneim
apropriada.

ct,Áusut,À DÉctMÂ euÂRTA - Dos pRAzos
o pÍrzo previÍo prrr eDúregâ dâ obÍâ e/ou sêrviçís é de 60 (s€$ent{) drrs, contados do

1-:!1r"-: ga_.Ordem de Serviço, podendo ser pÍoúogado mediante soliciaçao expessa,
oevroamente Justrlrcadâ c âceilo Ílela CONTRATANTE. no§ termos da Lei n. g.666/93 c suas
altcrações.

I- O pres€nte CoítÍrto terá vigêtrci. de 12 (doze) meses a €ontar dâ dâtâ dâ sua asshaaum.

§1" - Os pÍazos pod€rão sel prorrogados, mantidas as dcmais cláusulas do Contrato e

=s^equrada 

a_Tâ 
lengào de s€u cquilibrio econômico-Íinanceiro, de conformidadc com o disposto no

§1" do AÍ. 57. da Lei o. E.666,93 e suas alterâçõcs, dcsde que jusdficado por escriro e devidamente
aprcvado pela CONTR ATANTE.

§2'- O Contrato sê extitrguirá 05 (circo) dias após o recebimento definitivo das obras e/ou

cl-Áusul,Â DÉcIMrr eurNT..{ - D-4. RrspoNsÁBtLTDADE pRorlssloN/rl.
A CONIRATADA assume inteira rcspon$bilidadc profissional pelâ execuçâo das obms e/ou sewiços
contratados, obrigando-sc, âir1dâ a comuticaÍ a CONTRÀTANrE, a desig;açâo do dirigeDrc técoico,
cabendo a esse â responsâbilidade total de agir em nome da CONTRATÁDÂ, acumulindo, se for o
caso, a§ responsabiridâdes administralivas decorrentes, bem como comunicar previamente rodas as
substituições que vier a operar êm sua cquipc técnica alocada aos t-abalhos objeto do pres€nte
Contato.
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Parágrafo Único - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a exeqrçào do
Contrato, em compatibilidade com as obígaçõcs por clâ assumidas, todâs as condições de habilitaçào
e quâlificaçâo exigidâs na licitação.

cr.lusula oÉcntt sExrA - DA RDSBoNSABI-TDADE crv[
A CONTRATADA assume inteirà responsabilidade por dados e pÍejuizos câusados a
CONTRATANTE ou a terceiros na exe.üção das obrâs e/ou seÍ!.iços ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruiçôes, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, ise aodo a
CON I RA I AN I E de todas as Ísclamações que possam surgf em consequência destc Contrato, ainda
que tâis rccldnações Ícsultcrh de atos de prepostos seus ou de quaisqter pessoâs Íisicâs ou jurídicas
empregadas na execuçâo dos [abalhos.

clá.usul-.1 oÉcna. SÉTIMÁ - Dl. R-ESpoNSÂBILTDADE DÀ coNTRÁTÀDA
A CONTRATADA obriga-se â adotar todas as medidas prcyenlivas Decessádas pam evitar danos â
terceilos cm consequência da execução dos trabalhos. Sená de cxclusiva rcspon$bilidade da
CONTRA,TADA a obrigaçâo de reparar os prejüizos que vier a causar, quaisqr.rer que teúam sido as
medidas pÍeventiva.§ adotsdas.

§l'- A CONTRÂTADA seni única. irliegdl e exclusivo respoDsável em qualquer caso por
todos os pÍejuizos, de qualquer traturezq que causar a CONIRÁIANfE orr, ahda. a rcrceiros, em
decorÉocia da execuçào clas obras e/ou serviços objeto do Contràto, respoÍdendo por si e por seus
sucessores.

§2" - A CONTRATADA seft{, também, rEsponsável por todos os ônus ou obrigações
conccmcntcs â legislâqôes sociais. trabalhistas, fiscais. securitárias ou previdenciária, bem como todas
as despesas decoÍentes da execuçào de evcntuais trabalhos cú horálios extraordúfuios (diumo ou
notumo), iDclusivc despesas com instalâçôes e cquipamento necessários à obBs e./ou sen,iços e, em
rcsumo, lodos os gastos e encargos de material e mão-de-obra necesúrios à completa rcalizaçâo do
objêto dú Contrâto e siia entrega perfeitâmeDte coDcluída.

§J" - Á CIONI RA I ADA deveni:
l) Providcnciar. às suâs expcÍsâs, cópiâs dos elcmcntos que venham a ser necessário à assinatum do
Cotrtràto, como lambém no decorrer dâ execuçào das obràs e serviços;
2) Registrar o Cotrtrâto no CREA e apresentâr. à ftSCeUZaçÃO. o compmvanle de pâgametuo da
"Anolâção de Respotrsâbilidade Tecnica";
3) Rcsponsabilizar-se pela efetivaçâo de s€guros parâ gamntia de pessoas e bens:
4) Fomecer e colocar Do Canteir de Obrâs as placas ou outÍas formas de di!,lllgaçâo das font€s de
fmanciamcnlo -e de coordenaçào das obrss e serviços, conforme modelos estabclecidos pelâ
FIscÀLIzAÇÂo;
5) l!íanteÍ pennaúenlemeDte no local dâ!; obrâs ê serviços, equipc técnica composta de profissioiiais
habilitados e de câpacidâde compmvadâ, qüe assuma perante â FISCÀLIZAçÂO a Responsabilidade
Técnica pclas obrâs c scrviços. até a entrega definitiva do objero do ContÍato, inclusive com pocieres
parâ deliberar determinações de emergência caso se tomem necessáriasi
6) Facilitú â açào dâ FISCAI-IZAÇÀO ,1a ilspcçâo das obrâs e/ou serviços em qualquer dia ou hoÊ.
prestândo todas as iÍforÍtações c esclarecimenlos solicitados, inclusive de ordem administrativa:
7) Obedecer à normas de higiene e pÍÊvençào de acide es. Do seotido dc gamrlir a salubridade e
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seguaança tro canteiro de ob.as e scrviços;
8) Quando, por Írtotivo de força maior, houver necessidade de aplicâçâo de Ínatcrial ..similar.'ao
especificado, submeter, prcviamente e por esoiro à FISCAT_IZÀÇÀO, a prercndida substituiçâo;
9) RepaÍâr, corrigir, rcdlover, reconstÍuir ou substihrir, total ou parcialnente, os defeiros ou
incorÍeções vcriÍicadas nas obms ou serviços. resultantes de execução irregular, do emprcgo de
maleriais hadequados ou não coÍ€§pondentes iàs espccificações.

cLÁusuLA DÉcrMA olrÀvA - DAs ALTERAÇÕE§ CoNTRATUAT§
Aitemçôes do CoaEâto originai quc ve!àam a ser necessária serào incorporada.s ao Conlrato dümnte
sua vigêflcú, mediante Termos Aditivos com âs devidasjustificativas, nos seguintes czrsos:
I - utrilrte.rlmente peL CONTRÂTANTE:
a. Quardo, por sua iniciativa, houver modificações dos dctalhes executivos ou das especificações.
pârâ melhor adequaçào tecnica do objetol
b. Quando necessária à modificaçào do varor contratual em decorÉncia de acresciÍtro ou diminuicão
quantitativa de seu objeto âré o limite pcrmitido nâ forma do aÍigo 65, § lo dâ Lci n" g.666D3, do
valor inicàl do Contrãro oü itrstrumeDto equivâleDte.

II - por âcoÍdo eltre âs pârtes:
a- 

, Quando houver a substituiÉo de garatrtia de execução, por deliberação conjuntâ das paÍes;
b- Quando nccessária à modificaçào do regime de execuçào, em fase de 

"verificaçào 
técnica de

inaplicabilidade dos tcmros do ConFdto origiDal;
c. Quando necesúria à modificaçào da forma de pagainento, poÍ imposição dc ciÍcunstância
supervenientc mantido o valor inicial âtualizado. vedada à antecipação do pagamento com relaçâo ao
Cmoograma Financeiro fi-xado, sem conespondenrc coarr-aprestaçáo da execuç;o do objero.
§l'- os scrviços adicionais crjos píeços unitários não sào contemprados na propostâ iniciar scÍão
fixados mediante acordo cnte âs partes, respeitando os limites estóelecidos na letra..b,,. do inciso l.

§2' - No.caso de supressão de parte do objero do Contraro, se a CONTRÁTADA já houver adquirido
os mâteriais. ou se já os tiver adquirido e posto uos locais de tÍabalhos, cste deverão ser pagos pelos
custos de âquisiçào, transpoúe e outros regulamente comprovados e monetariamente corrigidos,
podendo câbcr indeoizaçào por outros dânos, eventualmente decoÍrenaes da supressào, desdi quc
regulafinente comprcvados,

§3'---Quâisquer Íributos ou encargos legais criados, alteÍados ou extintos após a data de apresentação
da ?ROPOSTA DE PREÇOS, de comprovada rcpercussâo nos preços conlÍatados, implicarâo na
revisâo dcsses. para mais ou para mcnos. conforme o caso.

§4' - Em havendo alterâção udlateml do ContÊto que auEcnte os encargos da CONTRA.T-ADA, â
CONTRATANTE deveÉ restabeleccr, por aditaÍnento, o eqoilibrio Econômiio-Fioaoceiro inicial.

§5" - A CONTRAT{)A se obrita a aceitâr, oas mesmas condições contBtuais, os âcréscrtrlos ou
supressôes que se Íizoram necessádos na conEataçâo, Da forúa do anigo 65, § l" da Lei n. g.666/93, do
valor iDicial do Contrato.

§6' - Durànte todo o pedodo de execução do Contrâto scú cxercida estrita observància ao equilibrio
dos preços fixados no nestc CoaEato em relação à vantagem originâlnmte ofeíada pela empresa
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vcnccdora. de forma a evitar que, poÍ meio de termos aditivos futuros. o acréscimo de itens com
preços supervalorizados ou cventuâLnente a suprcssão ou modificaçào de itens com pÍeços
depÍeciâdos viole princípios administrativos.

crÁustrL.+ oÉcrun NoNA - DA rrsc Ltz.açÃo
e ftSCeLZeçÀO aa exelução das obras ey'ou serviços seni feira pcla CONTRT{TANTE. alravcs dc
s€us representântcs. equipcs ou gnrpos de trabalho, de foÍma a fazer cumprir rigorosamen.e os
detalhes executivos, âs especificaçôes, os pr zos, as cotrdiçôes do Edital, a PROPOSTÀ DE PREÇOS
e âs disposiçôes do Contrato.

§1" - Fica reservado à FtSCeLfZaçÀO o atcilo e a autoídade para Íesolver. no Cantei.o de Obras,
todo e quâlquer caso siDgular. duvidoso ou omisso nào previsto no Edital, nas Es?ccificaÇões, nos
Detalhes Executivos. nâs Lcis. üâs Normas da CONTRAT^NTE, nos Regulamcntos e cm rudo mais
que. de qualquer forma, s€ relacione, dirEtâ ou indiretametrte, com as obms e/ou serviços em questào e
seus coÍnplemento(. ouvidâ a autoridâde do órgào.

§2'- Compete, ai.nd4 espec,ficamente à FISC-A,LIZaçÀO:
a) Rejeitar todo c qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para a
sua retirâda dâ obÍâ:
b) Exigir a substituiçào dc técnico, mestre ou openirio que nilo responda tecnica c disciplinaÍmcntc às
necessidades dâ obra, serrt prejuizo do cumprimeÀto dos prazos e condiçôes contraNaisj
c) Decidt quanto à aceitação de material .\irnilar* ao espccificado, sempre que morrer motivo de
força maior;
d) Exigir da CONTRATÀDA, o cump.imcÍto integal do estabelecido na Cláusula Decima Sexra
deste Contr-ato:
e) Indicâr à CONTRATADA. todos os elementos indispens.âveis ao inicio dâs obÍas. dentro do pmzo
de 05 (ciÍco) dias, a contar da dâta de emissão da Ordem de Execução de Serviçosl
f) Esclarecer prontameDte âs dúl.idas que lhe sejam apresentadas pela CONTLA,TADÀ;
g) Expcdt, por cscrito, as determinaçôes e comunicações dirigidas à CONTRÁTADA;
h) Autorizd Ãs providfuciâs necessírias jü o a terceimsi
i) Promover, com a presetrçô da CONTRATADA, as mediçôes de obras e/ou serviços executados.j) Transmiú, por cscriro, ôs instruçôcs e as modificaçôes dos detalhes executivos quc Í,oÍventuE
venham a ser feita, bem como alteraçôes de prazos e de cmnogrâmas;
k) Dar a CONTRATANTE imediata ciência dos fatos que possam levar à aplicação de penalidades
contra a CONTRATADA ou mesmo à rescisão do Contrato;
l) Relatâr oportunamente a CoNTRÂTANTE ocorÉncia ou circunstância que acaÍretar diÍicurdades
no desenvolviÍnento das obras dou serviços em rclação a terceiÍos.
m) Exâminar os livros e registros.

§3' - Â substituição de qualquer integraile da equipe tecnjca dá CONTRÀIADA, duraDte â execuçâo
das obras e serviços, dependeÉ da aquiescência da FISCÂLIZAÇÀO quanto ão sub.rituto
apÍesentâdo.

§F - Com relaçào ao "Diário de Ocorência,,, compete à FISCALZAÇÀO:
a) Pronunciar-se sobre a verâcidade das anotaçôes feitas pelo licitante cont-atado;
b) Registr"ar o andamento das obras e sefliços, tendo em vistâ os detalhes cxccutivos- âs
sspeci ÍicaÇões. os prazos e cronogmmâs;
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c)Fazer obscrvaçôes cabíveis, dccorÍentes dos registros da CONTRATADA üo referido Diiiio;
d) Dâr soluçâo às consultas feitas pela CONTRATADA, scus prepostos e sua equipe;
e)Registrar as restrições que paÍe€am cabiveis qua o ao andameoto dos tràbalhos ou ao procedimsnto
dâ CONTRATADA. 5cus prepostos e sua equipcr
Í) Determinar às providêncies cabívcis para o cumprimento dos deglhes execuÍivos e especificâçôes;
g) Anotâr os fatos ou obscrvações cujo regisúo se faça necessiírio.

cr,Áusur,,c. !.IcÉsnÍA - DA cAUÇÃo DE ExEcuÇÃo
À iicilante vencedom presrârii no prazo de t0 (dez, dias úteis, âpós a homologaçao do objeio do
certamc, Cârantis de Execução Contratual, no pêrcentual de 59/o (cinco por cento) do valor do
Contrato, numa das seguintes modalidades: seguÍo garâtrtiâ, fiânça bâtrcáriâ, câIrçío em diíheiro
ou €m títulos dâ díúda públicr.

§ l'- Caso hajâ alterâção de pmzo do Contrâto. â CONTRATADA se obdsa a renovar a Câução de
Garaotiâ Ittegral do Contrato pelo mesmo periodo da âltemçio contrâruaj. iodendo ser obsewado à
seguint€s formas de caralltia:
a) Câução em dinheiioou em títuloi da dívid, pública, devendo estes Íer sido emitido sob â forma
escriturâl, mediante registlo em sistema centrâlizado de jiquidâção e de custódiâ âutorizados pelo
Bânco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores cconômicos, conforme definido pelo Ministério
dâ Fazenda.
b) Segum gaÍântis;
c) Fiança bâncáÍiâ.

§ 2" -Caso a licitâDte vencedora prestc garantia po. meio de fiallçs brtrcária deverá utilizar o modelo
constante do ANExo fII.

§ 3" - O depósito dâ garêntia referente à canção cm dinheüo deveú ser feito em favor da preÍêitura
Municipxl de João Cost{-PMJC nâ contâ coÍÍente no _, agônciâ ao
do BIâsil. antes da assioalurâ do Conlrât)-

do Bàoco

§ 4'- O depósito da gara ia de execuçào contratual deveÉ ser el1tlcgue confomtc instruções dâ
entidadc que originou o pedido da liciração.

§ 5' -Caso o valor global dâ proposta scja inferior a 80% (oitenta inlciros poÍ cento) do menor valoÍ a
que se retêrem às âlineâs "a" e "b" do sl. do âÍigo 48 da Lei n 8.666/93 e suas alteraçôes, será
exigidâ, pam assinatura do CoítÍâto, prestaçâo de garàntiâ âdicional. nos rermos do s2. do Art. 4g dâ
Lei retro citadâ.

§ 6' - -À- Caução d€ Garantiâ Integral do Coítrato prcstâda pelo adjudicaráÍio alos seÍviços será
libeÍâdâ ou r€stituída pelâ CONTRÂTÁNTE à licitânte no prâzo de 60 (sessentà) diâs após â
erecüção itrt€grâl do Cotrtrâto. Qu.ando reiiha sido fei.ú eDn diahejro e desde que legaLienre
possivel, â câução seri âtualizada monet&iamente pclos iDdices oficiais da poupaaça e âssim restituida
mediante solicitaçào por escrito.

§ 7' - A 'tauçào" c seus eventuais refoÍços rcsponderâo pelo inadimplemento das condiçôes
contratuais, pela l1ão conclusão ou conclusão ilcompleta ou impeÍfeita dos serviços e pelas muitas
aplicâdas. rndepeDdentemente dc ourms comitraçôes legais. quando toro caso.
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§ 8o - Em caso de rescisão de ContÍâto, ou de hterrupção dos serviços, não sená devolvido o valor da

"caução". a meúos que a rescisão ou pamlisação dos serviços decorra de acordo com a

CONTRÁTANTE.

§ 9' - Oconendo rescisão do Cortmto, por culpâ da CoNTRÂIADA, a CONTRATANTE impoÉ à

Co^_TRÂTADA as penalidades l€gâis e contratualmente previstas, exigir1dú. iilciüsive. indeDização
que deveú seÍ câlculada de acordo som os prejuizos provocados pela inadimplência.

§ l0 - Sem prejüízo dâ responsabilidade dâ CoNTRATADA, pÍevisto no An. 618 do Código Civil
Brasileiro. a Cauç'ão de Execução sc.á restituida conigida pelo indice oficial da poupaaça. se for o
caso, após a aprovaçâo dâs obms e/ou serv_iços pela CONTR-/\TANTE, 60 (sessentâ) diâs apó§

expediçào do Tcrmo de Recebimento Definitivo das obrâs e/ou serviços uma vez verifrcado a perleita
exccução dos mesmos.

cLÁL.suL^ \.rGÉsrMA pRrrrErRÀ - DAs PEN-^.LID^DES
As penalidades Administrativâs âplicávcis à CONTRATADA, poÍ inadimplência, estão previstas nos
âÍigos 81, 87, 88 e seus paiá8rairs, toijos da Lei n'. 8.666/93.

Art. 81. A rccusa injustiiicâda do âdjudicatário em asshar o contmto,
aceitar ou rctirar o ins&umento equivalenle, dentm do prâzo estabelecido
pela Admhistação. caracterizâ o descumprimcnlo toral da obrigação
âssumidâ. srjeitando-o às penalidâdes legalmente estabelecidâs.

Art. 86. O atraso injustificâdo na execrçào do contÍato sujcituá o
contrâtado à Íüulta dc moÍa, na foma prcvista no insfumento convocatório

§ loA multa a que alude est€ aíigo nâo impede que â Administração
rescindâ utrilâtcra[n:Ille o contrato e ap]ique as outras lanções previstas
nesta Lei.
§ 2oA multq aplicada após regular processo administrativo, será descontada
da gaÉntia do respectivo contatâdo.

§ 3ose a muhâ fôr de vâlor superior âo vâlor da garantia prestâdâ, âlém dâ
perda destâ, respondeiá o contratâdo pela sua difercnç4 a qual será
descontada dos pagamentos eventualnente devidos pela Âdminismção ou
aiÍdâ, quando for o caso, cobmdajudicialmentô.

.AÍ. 87. Pela in€xecução total ou parcial do contato a Administração
podcÉ, gârantida a pÉviâ defes4 aplicâr ao contratado as seguintes sanções:
I - adveiéncia:
lI - multa na forma previstâ no itrsuumento convocatório ou no contrâto;
lil - suspensáo lemporaria de paíicipâçâo em licitaçào ô impcdim€nto de
contmtff com a Admitrisaaçâo, poÍ prâzo ltâo supcrior a 2 (dois) anos;
lV - declffação de inidoneidade pam licitâr ou col1trâtar com â
Administração Pública enqumto perdurarqn os motivos deteminantes da
puniçâo ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria

Prefeittlra de Joâo Costa
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autoridade que aplicou â penalidade. que setrá concedidâ sempre quc o
contÍatâdô ressârcir a Administrâção pelos prejuizos resultântes e após
decorrido o prazo da sanção aplicâda com base no inciso anterior.

§ losc â multa âplicada for superior ao valor da garantiâ prcstrda, além da
peÍda desta, respondeú o contratado pela sua diferençâ, que seú descontâda
dos pagaiiteüús úveiltüalmente devi.ios peiâ Administràção ou cobrada
judicialmente.

§ 2oAs sançôes previstas Dos incisos I, I[ e IV dcste artigo poderão ser
âplicâdas juntamente com a do inciso Il, fâcultâda â defesa p.cviâ do
interessado, no rcspectivo processo. iro pràzo de 5 (cinco) dias úteis.

§ 3oA satrçâo estabelecida no iociso lV dcste âÍigo é de competência
exclusiva do Ministro de Estâdo, do Secretárjo Estaduâl ou Municipal.
conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respedi\rc processo,
no pÉzo de l0 (dez) dias da úertum de vista, podendo a reabilitação ser
ÍeqüeÍida após 2 (dois) anos de süa âplicação. (Vide aÍt109 inciso lll)

Árt- 88. As sançôes previsrâs nos i[cisos lll e lV do aÍÍigo antcnor poderão
também ser aplicadas à empresas ou aos p.ofissionais que. em mzão dos
contÍatos regidos por estâ Lei:
I - tenham solrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
ftaude fiscal no recolhimento de qüaisquer tributos;
II - tenham praticado âtos ilicitos visando â frustrar os objetivos dâ licitâçào:
m - dcÍnonstrem não possuir idoneidãde pam contratâr com a Administràçào
€m virtude Ce alos ilícitos pl?ticados.

§1" - A mulla de mora a ser aplicâda por atraso injustificado na execução do C,olrtÍaio será calcu]adã
sobre o valor dos sewiços não concluidos, competi[do sua aplicação ao titulff do órgão cotrtrâtante,
observando os seguintes perceotuaisi
a) de 0,33% (trinta e três dócimos por ce[to), por dia de atraso até o limite corespondente a 15
(quinzc) dias; e
b) de 0,5% (ciÍrco decimos por cento), por dia de atraso a partir do 16. (décimo sexto) dia, até o Iimitc
corespondente a 30 (tdltâ) diâs; e
c) de 1.0% (um poÍ cento), por dia dc âtraso a pârtir do 31. (trigesiÍno primeiro) diâ. aÍé o limite
corespondente â 60 (sessenta) dias, findo o qual â CONTRÁTANTE r€scindiá o Confato
correspcndente, aplicando-se à CONTRATADA as demeis sânçôes preyistas na Lei §. 8.666/93.

§2'- Será aplicada multa de I,5% (um e meio por cenro) sobrc o valor da coniratação, quando a
CONTRATADA:
a) PrestaÍ informaçôes inexatas ou obstâculizâr o acesso à fiscalizaÇão da CONTRATAN]E. no
cumpdmento de suas âtividades;
b) Desatender às dererminâções da fiscalizaçào da CONTRATANTE; e
c) Cometer qualquer inftação à normas legais federais, estaduais e municipâis, respondcndo ainda
pelâs multâs aplicadâs pelos órgãos competentes em raáo da iofração cometida.
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§3' - Seiá aplicâdâ multa de 2% (dois por cento) sobre o valor dâ contrataÇão quaDalo â
CONTRÀTADA:
a) Executar os seÍviços em desâcoÍdo com o projeto básico, normas e técnicas ou especiÍicaçôes,
independeoremmtc da obrigaçào de fazer a' correçôes oeccssárias. ás suâ5 expensas:
b) Nãc iniciâr, o'r recus,ar-se a executât â correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência
impericia dolo ou má fé, veúa a causar dânos à Co[tmtante ou a terceiros, independentemente da
obriSação da CONTRATADA em repârar os danos causados;
c) Pmticar por asào ou omissão, qualquer a1o que, por impÍudência_ tregligênoia_ imperíci4 dolo ou má
té, vcnha a causar danos à Contratante ou a terceitos, independentemente da obígaçào da
CONTRATADA em reparar os danos causados.

§4. - ApLrcAÇÀo DA rENALIDADE DE ADvrtrÊNcre i.,tos spcuINTES cAsos:
a) Descumprimetrto dâs obrigaçõcs âssumidas contrâhralmetrtc ou nas licitações, desde que acan€tcm
pequeoo prejuizo ao Municipio de João Costa, údcpendentemente da aplicação de multa moratória ou
de inexecucào conrÍâruâ|. c do dever dc ressarcir o prcjuí7o;
b) Execução insatislàtoria do objero co[tmtâdo, desdc que a sua gravidade não recomenale o
enquadmmento nos czlsos de suspensão tempoiíLria ou declaração de iddoneidade:
c) Gúirâs oconênciai qüe possam acarretaÍ pôqüenos transtomos ao deseÍvolvimeiito das atividâales
da CONTRATANTE, desde que nào sejam passíveis de aplicaçâo das sal4ôes de suspensão
t€mporiria e declaração de inidoneidade.

§5" - suspENsÀo rEMpoRÁRIA Do DIREITo DE LICITAR E CoNTRATAR coM A
ADMDüSTRAÇÃo
a) A suspensão do direito dc licitar e co[trâtaÍ com o Municipio de João Costa pode ser aplicâdâ aos
Iicitantes e contmtados cujos inâdimplcmentos culoosos prejudicarem o procedimento licitatório ou a
exccução do Contrâto, poÍ fâtos graves, cabcndo defesa prévia, Do prazo de 05 (cinco) dias úteis da
data do recebinento da intimaçào;
b) A pcnâlidade de suspensão ÍeBporária do dircito de licita. c contmtar com o Município de Joâo
Cüsla nos segufutes prazos e situacões:

b.1, Por 06 (s€is) meses nos seguintes casos:
b.l.l) Alraso no cumprimento das obrigações assumidas oontratualmente e Da liciiaçào que tenha
acâÍretado prcjuizos sigtrificâtivos para o Municipio dc João Costa;
b.1.2) Execução insatisfatória do objeto deste ajuste. sc antes tiver hâvido aplicâçâo da sânçào de
âdvertência.

b.2) Por 0l (üm) âno:
b-2.1) Qu&do a CONTR-A.TADA se recusar a assinar o Contrato denEo do prazo estâbelecido pela
CONTRATANIE.

b.3) Por 02 (dois) ano$ quaÍdo â CONTRATDA:
b.l.l ) i\ao concluir o. 5cn iço\ conrralados,
b.3.2) Prestar os serviços em desacordo com o projeto Blisico, EspecificaÇões Técnicas ou com
qualquer outra iEegularidade, contrâÍiândo o disposto no Editâl de licitâÇão, não efetualldo suâ
subslituição oü correção no prazo dcterminado pela CONIRATANTE:

qEÍ!
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b.3.3) Cooctcr quaisquer outras iÍÍegularidades que acarretem prejuizos ao Municipio de Joâo Costa,
ensejando a rÊscisào do Contràto oü tustrôçâo do processo licitatóriol
b.-1.4) Praticar atos ilicitos. visândo frustrar os objetivos da licitaçâo:
b.3.5) Dcmonstrar não possuir idoneidade para licitar e cotrtratâÍ com o Mu.Dicípio de João Costa, em
r'itude de atos ilícÍos pÍalicados;
b.3.6) Reproduzir, diwlgar ou utilizar, em berrcficio póprio ou de terseiros, quaisquer infoímaçõ€s de
quc seus empregados teoham coúecifiento em razào da execução destc ContÉto, sem anué4ciâ
pÉvia da CONTRATÀNTE.

b.4)Por 05 (cinco) rÍo§, quúodo e Contmt ds:
b.4.1) AprcscntaÍ documeotos fraudule os, adulteÉdos ou fahificados nas licitações, objetivândo
obter. para si ou para oulÍcm. vantagem dccoÍrente da adjudicaçào do objeto da licitação:
b.4.2) Praticar atos ilícitos visando â ftustrar os objetivos dâ lic'ração;
h-4.3) Rêceber quâlqueÍ dâs multas prcvistâs e não efetuar o pâgamento.

§6" . DECLARAÇÂo DE INIDoNEID,ADE PARA LICITAR E CoNTRATAR coM A
ADMINISTRÂÇAO PUBLICÂ
a) A deúlaração de inidoneidade seÍá pmposta pelo [agenre rcsporrstitcl pclo uconpanhunento da
cxccüção contrutuall a autoridade competente dâ CONTRATANTE se constatada a má-fé, açào
maliciosa c premeditada em prejuizo do Municipio de Joâo Cost4 evidência dc atuaçào com interesses
escusos ou reincidência de faltas que acârrelem prejuios âo Municipio de João Costa ou aplicaçõcs
succssivar de outras sançõcs adminisúalivas.

b) A declsEÇeo de ioidooeidade impüca proibição de ücitar ou contÍataÍ com a Administração
Públiç6, çnqu6116 perdumrcm os molivos determinânres da puniçào ou até quc seja pÍomovidÂ â
Í€abilitaÉo, perânte a autoridadc competente da CONTRATANIE, depois de ressarcidos os prcjuízos
e decoÍrido o prâzo de 05 (cinco) anos.

c) A dêcleft\:ão de inidonêidâde pira licitar e contrâlâr com toda a Adnrinisaação pública scri
aplicâda à CONTRATADA nos sê9§ em que:
c.l ) tenha sofrido condenaçào defdtivâ por pratica.. po. meios dolosos, Aâude fiscâl úo Íccolhimento
de qlaisquer tsibutosi
c.2) prâticar atos ilicitos, visando fÍustrar os objetivos da licitação;
c.3) demons[?Í neo possuii ido&idade para licitar e contratar com o Municipio de Joâo Cosla. e&
viítude de atos ilicitos prâúcados;
c.4) reproduziÍ. diurlgaÍ ou utilizár ern bcneficio póprio ou de terceiros, quaisquer infoÍmações de
que seus ernpregados tenham tido coúesimento em Ézâo de exeução deste Contrato, sem
coísentiúcnto pré\,io da CONTRATANTE. em caso de reircidêncà;
c.5) apresentar à CONTRATANTE quâlquer documento fâlso, ou falsificado no todo ou em paíe,
com o objetivo de piúicipàI da ücilãção, ou no cur.io da relação conúâtuâl;
c.6) praticaÍ falo capitulado como crime p€la Lci n" 8.666,93.

d) [ndepcndentemente das sanções a que se referem os paúgmfos primeiro, §egutrdo c terceiro. o
licitante ou contrâtado esú sujcil,a ao pagamento de indenizâção por perdas e dânos, podendo ainda a
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ct-Áusur-e vrcÉsrvA sEcuNDA - DA RrscrsÃo
O Contmto a ser celebrddo podeÉ ser rescindido:

d.2) perante os ó'gàos incumbidos de fiscarizaçào dâs atividadcs conúaradas ou do exeÍcicio
profissional a elâs pertinetrte;
d.ll criminalmeote. tra forma da legistaçào peíinente.
§7o - Neúum pagaEenlo será feilo ao executor dos serviços quc tenha sido multâdo, antes que tal
penalidade seja descontada de seus haveÍes.

§6' - As sanções serão aplicadar pelo Titular dâ CONTRATÂNTE. facultadâ a def!-sa préviâ da
interessada, oo respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exccção da decl;ração de
bidoneidade, cujo prazo de defcsa é de i0 (dez) dias da abertuB de visra, conformc § 3. do AÍ. g7 da
Lei n'8.666/93.

§9' - As Ínultas administrativas previstas treste instrumcnto. nào têm car-atet compensatório e assim, o
seu pâgametrto não eximiÉ a CONTRATADA de Íesponsabiüdâde por peadas e danos decorrentes das
infragões cometidas.

§10"- As $nções prcvistas treste insüumento poderào ser Elevadas nâ hipótese de caso foíuito e forçâ
maior, como tal dcfinido l1a Lei Civil, dcvidâmente coÍDprovada peÍante o órgão solicitaítc dâ
licitâ4ão,

I - AdministÍativrmeÍte. nos 3eguintes ctios:
â. Não cumpÍimenÍo de cláusulâs conüâtuais, dc especificaçôes, dos delalhes executivos or1 dc
prâ2os:

b. Cumprimcnto irrcgülaÍ de cláusülas cootrÀtuais, de especificâções, dos detalhes cxecütivos ou de
prazos;
c. Lentidâo no seu cumprimeíto, Ievândo â CONTRATANTE â comprovar a impossibilidade da
conclusão da obra, do s€fiiço ou do fom€cimenlo, nos prâzos cstipuladosl
d. Atraso injustificado no início dâs obras. serviços ou fomecilaentos;
e. A pâraiisaçào das obras, dos serviços ou do fomecimenlo, seú justa causa e pÍevia comudcâçâo a
CONTRÀTANIE;
f- Â Subcofltratâçâo totâl ou parcial do seu objeto, a associação do licitaDte contmtado a outrem.
cessào ou trandeércia total ou parcial. bem como ftsâo, cisâo ou incoÍporação do licitante
contratado, nâo âdmitido pÍeviamenre pela CONTRATANTE;
g. Desatendimento Ls determinâçôes regulâres das autoridades designadâs para acompanhar c
fiscal iza r a suâ execuçào. assim como a de seus superiores:
h. Cometimento reiterado de faltâs oa execução do abjeto contrâtado;
i. Decrctação de falência ou â instÀuração dÊ insolvência civil em condições que, a juizo da
CONTRATANTL, ponharn em risco a perfeita execução das obras e scrviços;j. Dissoluçào da socicdade CONTRATADA;
k. Âltemçào social ou a modiícação da fúâlidade ou da esúutura do licitante corrrdado quq a juizo
dâ CONTRATANTE, prejudique a execução do Contrato;
l. Razôcs de interesse do serviço público de alta rclevância e amplo conhccimeíto, jüsrificadâs e
determinada pela CONTR {TANIE e exâÍadas no processo administrativo refcÍente ao Contmto;
m. Supr€ssâo de obras e/ou seÍviços que acarretem modiflcaçôes do valor inicial do Cotrtrato além do
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ümite imposto âô contmtado;
n. Suspensão de suâ execução, por ordem escrita dâ CONTRATANTE por pmzo superior â 120
(cento e vitrtc) dias, salvo em câso de calâmidade pirblicâ. grave pertubaçâo da ordem intema ou
guerra, ou ai[da por repetidas suspensôes que totalizem o -".rno p*ro, independentemente do
pagarxento 

-ot'riga_tório 
de EdenizêÇões pelas sucessir,.as e contratualrnente imprevistas

desmobihzações. E âssegumdo ao licitânte coDtrâtâdo, nesses casos. o direito de optar pela suspensào
do culnpúrcnto das obrigações assurnidas, até que seja normalizada a situação;
o. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagâme[tos devidos pela CONTRÁTANTE, em râzão da
execuÇâo do objero do Contrato, ou parc€iâs destes, §alvo em câso de calamidade púbiica, gravc
perturbâsào dâ ordem intema ou guerm, âsseguBdo âo licitânte contrâtado, o direito de optar-pela
suspelsâo do cumprimento de suas obdgações, até que sejâ normalizada a siruâção;
p. Nào liberaçâo, pcla CONTRATANTE, d€ áÍea ou local paÍa execuçâo dm serviços. nos pmzos
contratuais, assegurado ao ücitante contratâdo o d eito de optar pela suspensâo do cumprimento de
suas ob.igâções, até que seja normalizâda a situâçâo;
q. OcorÍência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da
execução do Cortrâtc,
r. Dôscumprimento do disposto no inciso V do AÍ. 27, seÍn prejuízo das sanções penâis cúiveis.

II - Âúigavêlmente pêlas prrtes.
lll - J udiciâlmente-

§1" - A rcscisão admúisttativa ou amigável deveÉ ser precedidâ de aBtorizâção escrita e
fundamcntâda da autoridade competente.

§2" _ No caso de rescisão administrativâ embasadâ em râzões de interesse do serviço púbrico. prevista
nas letras "f', "m", "n", "o", '!" e..q,,, do inciso I sem que haja culpâ do licitante contratado, este seú
ressârcido dos prejúzos q,re houver softido, rcgularmente comprovado, teralo 3inda alircito a:
[ - Devoluçào da gâraÍttiâ prestâda;
ll - Pagâmento dcvido pela erecução do Cor rato âÉ a dara dâ rescisão;
III - Pagameffo do custo de desmobilizaçào.

§3' - A rescisão administÉtiva elencadâs nas alfucas "a", ..b',. ..c.,, .d,,. ..e,,, ..t',. ..g,', ..h,, ..i", ..j,,, .,k,,
"1" e "q", podüâ acarrclâr as seguintes consequências, aplicáveis segundo a oconêicia que alustiÍca1
sem prcjuizos das sançôes previstâs:
I - assunção imcdiata do objeto do Contrâto. oo estado e local em que se encontmr, por ato próprio da
CONTRATANTE:
II - ocupaçào e utilização Íros temos da legjslaçào vigeffe, do local, instâlação, equipâmentos,
materiêI. e pcssc3l empregados n3 execugão do Contrato, oecesslfuio à auu 

"oniira,id"d", " a"a.-_
devolvidos ou ressarcidos posteriofinente, mediante avaüação na formâ do irciso V do AÍ. 58, da Lei
n" 8.666/93 e suâs âlterações;
III__ execução de garantia conhatual, p?,a ressarcimento a CoNTRATANTE dos valorcs das multas e
indenizaçôes a ela devidas;
lV - reteoção dos créditos decor.entes do Contrato até o limitc dos prejuizos causados a
CONTRATANTE.
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§4! - A aplicaçâo dâs mcdidas previstas nos incisos I e n do panágrafo aaterior fica a cútério dâ
CONTRATANTE, que podetii dar continuidade às obias c/ou serviços poÍ execuçào diÍcta ou indi€ta.
§5" -() pÍ€sente Conrraro poderá ser rescindido. ainla" pela CONIRA}ANTE, ;e a CONTRATÁDA
transfeú a ter€eiroü no lodo ou em parte. a execu€o dâs obrâs e/ou serviços contratados, sem prévia
e exprcssa autorizâção da CONTRÁTANTE.

§6' - Nâo poderão ser inv'ocados como moli\ú de força maior ou caso fornrito, sênão aqüelc previsto
no Art. 393 do C&igo Civil BràsileiÍo_

§7o - Os cr3os de rescisiio contrrtusl serão formalmeÍte motivados noi sutoi do processo,
assegurado o cottnditório e I â-úpt defess.

cl-Áusul-À !'IcÉsrMÀ TERCEIRÀ - sUBcoNTRÂTAÇÃo E suB-RocAÇÃo
A CONTRATADA só podcni subcontratar ou por qualquer forma transferiÍ a exccução de paíes desle
Contralo pâra lcrccüos, mediânte autorização prcvia da CONTRATANTE. a qual será
obrigatoriamente precedidâ de verifiçação da capacidade do terceiro a quem deva ser tnnsferida paíe
dos_.sefliços, fazendo-sc tal verificação pela apresentaçâo dos mesmos documentos exigidos pârà
habilitaçâo na licitação de quê decoíe este Contrato.

Pmágrâfo Údco. Ainda que a pretendente a subcootratação apÍesenrc os docümenros rEferidos ncstâ
cláusula c mesmo que deEron§tre aptidâo para execuçâo da parte do objelo deste contrato que pretenda
tomar a seu cargo, não estaná a CONTRATÁNTE obrigada â âutodzsÍ a sutrcoffiatação.

cr,Áusuta ltcÉsluA eUARTA - Do RTcEBTMENTo Dos sERtrÇos
Concluidos os scrviços, âpós comunicâção formal por cscrito do adimplemento total da concfusâo pelo
contrâtado, â- CONTRÁTANTE pÍocederá ao Íecebimmro pÍovisório do objeto, pela
FISCAUZAÇÃO, mediaDre termo circuDsrânciado, assinado pelas panes em alé 15 (quinz.e) diâs dr
comudcaçeo escritê ao contratado.

§1' - A CONIRATANTE receb€rá os serviços em caúier defúitivo em prâzo não supcrior a 90
([oventa) dias do recebimento prcvisono. Duúnte o pedodo compreendido eotÍe o recebimento
provisorio e o recebimetrto defitritivo, ficâni o cootrâtado obrigado a efetuar reparos que, a juízo da
CONTRATANTE se fizerem necessários quâtrto à qualidade e segurança do obieio.

§2'- Encerrado o prazo fxado no subitem anterior, o objeto será recebido definitivame e por uma
comissào dcsisnada para tàl fim, mcdiante tcrÍno circunstânciado assinado pelas paÍes, desdà que se
comprove a adequação do objeto âos termos contrâtuais, confome o disposto no ÁÉ. 69 da Lei n.
8,6ó6./93 e suss atterações, sem prejüizo das sanções civis.

cl-Áusul-À !.rcÉslMÂ euINTA - Dos cÀsos oMrssos
Os casos omissos e os que se tomarem controycrtidos serào decididos pela Lei no g.666/93, garanrido
à CONTRA'I ADA o conrrâdiló.io e a6pla defesa de seus inreresses.

cLÁusuLA vtcÉstMÀ sExra - DA EncÁcrA E DA VIGÊNCIA
A validade deste instrumento decoreÉ de sua âssinatuÍa tomaodo-se eficâz â paÍtir da publicação_ em
exrrato, Do Diírio Oficiil dos MunicÍpios, que sená providenciada pelâ CONTRATANTE nos termos
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do Parágrafo Único do AÍt.61 da Lei n'8.666/93 e süas alterâções. O inicio da ügência ocorrerá da
data da âssiDatura deste Contrato.

cLÁusuLA vrcÉsrMÂ sÉTrMA - DA crsÂo, nrcoRpoRAÇÃo ou FUsÃo
Em havmdo a Cisão, lncoÍporação ou Fusào da futurâ empresa CONTRATÂDA, caso a
CONTRÂTANTE entenda que tais negócios juridicos comprometatn a continuidade do serviço,
configúâ-se câusa de Ísscisão contratual ficando yedada à sub-rogação contÍâtual.

cLÁusul-Â r.rcÉsrMA otrAvA - Do FoRo
Fica eleito o foro da cidade de São João do Piaui/Pt, da qüâl o municipio de João Cosla(PI) é teÍmo
judiciádo, coÍno o único competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriuldas deste
Contralo. E, pam firmezâ e validade de nrdo o que ficou dito e aqü estipulado, lavrou-se o presente
instrumento, em 0l (três) vias, que depois de lido e achado conforme, vai âsginado pelas partes e
testemunhas abaixo, a hrdo presentes.

Prefeitura de

João Costa/PI. 29 de novembro de 2021

,11- rt nr t
çPry. l/)./- L"' ut.//<À'
'/MUtücÍPto DE JoÃo cosrA/Pt

José Neto de Olivelr.
PÍsfcito MuÀicipal
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
NOME:.y'c-. .,-/ -' !, v.tL,-

ELPlDlo MARQUES âsinàdoér.^ 
dieí'r eoí

ruNroRoe26esel,rce âff1r,1ff319.,,. 
", 

*.
EVM ENCENHÂRIA ETRELI' Evtví EngenhaÍia"

CONTRATADA

r .- NOME:
( PF: nPTeaR

prefeiturâ de Joáo Costa
Avênida 1o dê Jâneiro, s/no. - Centro - 64.76$0000- 

É:"r?r?;fr;-!à
Telefone {89) 348&0034@Bo

E-mâil: pÍgÍellul3! 1rôoalioâoccsta60mâil

p..ltituràm0Ài.lpálrl.jedô5t.pEí.tt!'.d.jo.con. Ítp..í.hur.d.lócot
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EXTRATO CONTRATO ADMIT{ISTRÁTIVO N' O'9l202r _ PMJC
Proc€sso Administmtivo No 074/2021 - PMJC
Tomâda dc Prcços N" 007/202 I

CO."TRATANTX: O MuNrCtr'IO DE JOÃO COSTA _ pI. pessoâ jurídica de direiro púbtico, inscril, no
Ministêrio da Fazenda com o CNPJ n" 0t.612.580/0001-j0, com sede é foro na píaçâ Centrat, íí. Centro
CEP: 64-765-ü». Joào Cosra - Pt, neste âro Êpresedâdo Ê)r s€u prefeno, o Sr JOSÉ NETO DE OLIIEIRÁ-
bmsileiro. casâdô. poÍtâdoÍ dâ cédula de idcnridade n" 74ó.784, SSp,?l e inscrih no CpF sob o n 2j9.282.t03_
10, domvânt. detromitrado CONTRÂTÀ{TE.
CONTR{TAI,À: EVM ENGf,NHARIA EIRELI ins.rità no CNpJÀ,tF sob o n" i5.791.7ó8./0OOt-44. sedie,lâ
na Ruâ Abdon MoÍciÍa Rosndo, Ítô 186 - BâiÍÍo: cavião - CEp: 64j10-000, na cidarte dc Sào Raimundo
Nonato/Pl. rcpr€se ãda nestc alo Fn. .tr EZPlD,t0 tARQt tES JtNlOR. portotlot .la ci\tula de ile títode n,
06364955321 - SSP/PI, irlsctito o CPF " 092.t195.9/4-rr9, doravânte chamâda COI\rRÁTAI!Á-
OBJETO: Constitui objeto do prcserte termo â cxecução de seíviços de RefoímÂ do posto dc Sâúde AlexaodÍe
Fra&isco Batistâ, Dâ locâl,drde Mucámbo - Zona Rural do muaicipio de João Costr pI, confoÍmc pÍojeto,
Especiicaçõcs Tócnicas, Mcmorial Descritivo. Pta tha Orçameúrária e Cronograma Fisico-financeiio e
Propostâ âpÍcsentadá. que passâm s idegãr o presente termo cotrtratual_
VÁJOR: RS; 15ó.964,31 (cento e cinqüênrê c seis mil novecenros e sessentâ e quatro reâis e triDra e um

RDcuRsos E DorAcôEs oRÇAMENTARIAS:
Eítidrdr: 02.1 1.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,FMS:
Clrs. OrçrúênÉrirr 10.301.02I0.105t Consr. Ampl.e Rest.dÊ postos de Saúdc edâ Sec- de saúdei
Elemerto dc De.pess: 4.4.m.51 Oblas c Instâlaçõcs;
Foate dê Rêcursos (FR): 1.2 I 5.02. I I 5/1.220.02. I l0 , FUS e R€cuÍ$s Vinculados.

^ 
Fotric dG RGcursos (FR): L001.m30O - Tcsouro Mutricipal

VIGENCIA: O prazo píavisto p.Ía eotÍegr dr obÍ, e/ou !êí,içor é de ó0 (sesraÍtr) dirs, coD(âdos do
r€cebimento da Ordcm de SeIYiço. O pres€nte CoDÍrato teÍá vigêtrci. de t2 (doze) me3§ a conrâr da dala dâ

Prefeitura de I
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