
ESIAD0 DO TOCARTINS

iRUE€Ejg¥?#8B#3A.LTD£

SECRETARIA   DE

DESENVOLV!MEiNTO
URBANO, SERVICOS

PtiBLICOS E TRANSPORTE

-i     '__  ,.-. J             .                  !`!         -:',;`%S`.`^i`J+3`i`{`                 T                         ,F`-)

covER= D€-=6=€s    inm€

CONTRATO N° 023/2022

Contrato  de  Prestagao  de  Servigos  que  entre  si  celebram  o
Munici'pio de Augustin6polis/TO e a empresa IMPERIAL
ENGENHARIA EIRELI-EPP, para os fins que seguem.

Aos   dias 26  do mss de abril  de 2022, nesta cidade de Augustin6polis,  Estado do Tocantins,  de
urn  lado  a  PREFEITURA  DE  AUGUSTINdpoLIS,  pessoa jurfdica  de  direito  ptiblico,  inscrita  no
CNPJ  sob  o  n°  00.237.206,'0001-30,  situada  na  Rua  Dom  Pedro  I,  352,  Centro,  Augustin6polis/TO,
neste  ato  representada pelo  Prefeito  Municipal,  Sr.  ANTONIO  CAYRES  DE  ALMEIDA,  brasileiro,
casado,  portador do  RG  n° 579.344 2`` Via,  6rgao  Emissor SSP/GO e CPF  n° 047.445.601-30,  residente
nesta cidade, doravante denominado de CONTRATANTE, no final assinado, e do outro lado a Empresa
IMPERIAL ENGENHARIA EIRELI-EPP, pessoa juridica de  direito  privado,  inscrita no CNPJ sob
n°.  20.531.982/0001-55,  com  sede  na  Rua  Bartolomeu  Bueno  da  Silva`  n°  2524,  Qd.192,   Lote  01,
Bairro   Nova   Araguatins,    na   cidade    de    Araguatins/TO,   representada   neste   ato    por   seu   s6cio
administrador  senhor  CAI0  CESAR  PARENTE  DE  ALENCAR  LEAL,  portador  da  Carteira  de
Identidade   n°  99029343916   SSP-CE  e   do   CPF  n°  008.318.923-82,   residente  e  doniiciliado   na   Rua
Bartolomeu  Bueno  da Silva,  n° 2524,  Bairro Nova Araguatins,  na cidade  de  Araguatins/TO,  dot.avante
denominada  simplesmente  CONTRATADA,  firmam  o  presente  CONTRATO,  que  sera  regido  pelas
clausulas  e  disposig6es  seguintes,  todas  em  conformidade  com  o  Processo  Administrativo  Ilo 053/2022,
Tomada de Pregos n° 003/2022,  ben como com o que disciplina a Lei  n.0 8.666 de 21  dejunho de  1993,
e suas alterag6es e,  supletivamente, com  as normas legais de direito privado.

CLAUSULA PRIMEIRA -DO 0BJETO
1.1.  0  presente  contrato  tern  por  objeto  a  prestagao  de  servigos  de  implantagao  de  pavimentag5o  em
bloquetes,  calgamento,  drenagem  superficial,  sinalizagao  e  acessibilidade  da Rua  Dom  Pedro  I,  Bail.ros
Sao   Jos5   e   Vit6ria,   em   Augustin6polis/TO,   conforme   especificag6es,   planilhas   e   projetos  t6cnicos
co]itidos no Edital e seus anexos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Augustin6polis/TO.
I.2.   Os   servigos   deverao   seguir   rigorosamcnte   as   orientag6es   do   Piano   de   Trabalho   e   Projetos,
constitufdos    de    planilha   orgamentaria,    cronograma   fi'sico-financeiro,    BDI,    meil.i6ria   de    ca]culo,
memorial  descritivo,  projetos  e  RRT,  assim  como  todos  os  demais  canexos  do  processo  licitat6ric  que
concluiram na realizagao desta pe?a  contratua].

CLAUSULA SEGUNDA -P`EGIME DA EXECUCA0 E DAS NORMAS TECNICAS:
2.I.      A   execu?ao   da   obra   sera   em   regime   de   EMPREITADA   GLOBAL   e   deverao   obedecer,
rigorosamente,   os   Projetos   t6cnicos   e   as   orientae6es   do   respoiisavel   t5cnico   designado   por   deste
Munici'pio.
2.2.   A  CONTRATADA obriga-se  a executar as obras atendendo as normas t5cnicas e  !egais vigentes,
bern  como  as  condig6es  e  garantias  t6cnicas  atinentes  a  mat5ria  de  modo  a  resguardar,  sob  qualquer
aspecto, seguraiiga e o in{eresse do cont].atante, observando o estabelecido no Edital.

CLAUSULA TERCEIRA -DA FISCALIZA¢`^io:
3.i.  0  CONTRATANTE  efetuara  a  fiscalizagao  e  acompanhamento  iia  obra  atrav6s  do  Engenheiro
Civil,   Sr.  fiNIO  ROCHA  SANTTOS,   iiiscrito  no  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agi.onomja  -
CREA-TO sob Ilo 317795/D, responsavel t5cnico pelos projetos em questao,  ou  por outros t5cnicos por
ele indicados, foi.malmente, conforme prescrito no Edital.
3.2.  A CONTRATADA obrigatoriamente devera manter urn livro diario de obi.a para o registi.o cle todos
os  funcionarios  com  assinatura  diaria  dos  mesmos,  e  lan?amento  das  atividades  realizadas  no  dia  qiie
devera  ficar  no   local   da  obra   sobre   a  responsabilidade  do  mestre   de   obras  disponivel,   a  qualquer
moinento para fiscalizagao do Municipio.
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CLAUSULA QUARTA -DA I)ESIGNACAO DO PREPOSTO:
4.1.   Conforme apresentado na fase de habilitagao, a CONTRATADA designa como seu preposto o  Sr.
CAI0 CESAR PARENTE DE ALENCAR LEAL, engenheiro civil, inscrito no CREA sob n° 44.271-
D/CE,  assegurando,  sob  pena  de  responsabi]idade,  que  o  mesmo  preenche  as  condig6es  exigidas  no
Edital.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE ENTREGA:
5.1.  As obras  e servigos,  objeto deste Contrato,  deverao  ser efetuadas em prazo maximo nao  superior a
90  (noventa)  dias,  iniciada  a  contagem  a  partir  da  data  de  emissao  da  Autorizagao  para  infcio  dos
servigos.

CLAUSULA SEXTA -DOS ENCARGOS E GARANTIA DA CONTRATADA:
6.1 -DOS ENCARGOS:
61.1.   Assume  a  CONTRATADA   inteira  e  expressa  responsabilidade   pelas  obrigag6es   sociais  e  de

protegao   aos   seus   empregados,   bern   como   pelos   encargos   previdenciarios,   fiscais   e   comerciais
resultantes  da  execugao  do  contrato,  atendidas  as  condig6es  previstas  no  Edital.  A  jnadimp]€ncia  da
CONTRATADA   com   relagao   aos   encargos   aqui   referidos   nao   transfere   a   CONTRATANTE   a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato.
6.1.2. A CONTRATADA devera apresentar ate a data do primeiro pagamento. matrfculajunto ao INSS
e Anotagao de Responsabilidade Tecnica -ART, de execugao da obra.
6.1.3.  Sera retido, quando do pagamento, e recolhido o ISS, no ato, se a empresa CONTRATADA tiver
sede  fora  deste  municipio,  no  valor  correspondente  a  3%  (tres  por  cento)  incidente  sobre  os  valores

pagos  a titulo  de  servigo,  exceto  para as  empresas  optantes  do  Simples Nacional  desde que  as mesmas
identifiquem sua aliquota na emissao da Nota Fiscal/Fatura, conforme legislagao municipal em vigor.
6.1.4.  0  hltimo  pagamento  referente  as  obras  e  servigos,  constante  do  cronograma  de  pagameiitos,
somente  se  clara com  a apresentagao  de  prova de  quitagao total  das  obrigag6es  previdenciarias devidas

pela obra (Certidao Negativa de D6bito do INSS, referente a obra).

6.2 -DA GARANTIA CONTRATUAL:
6.2.i.  No  ato  de  assinatura  do  contrato,  a  Administragao  exigira  garantia  equivalente  a  5%  (cinco  por
cento)  do  valor total  atualizado  do  contrato,  tendo  em  vista as  quantias  compreendidas  no  acordo  e  os
consideraveis  riscos  financeiros,  nos  termos  do  §  30,  do  art.  56,  da  Lei  n°  8.666/93,  garantia  esta  que
sera prestada, optativamente, nas seguintes modalidades:

a)    Caiigao em dinheiro;
b)    Seguro garantia;
c)     Fianga bancaria.

6.2.2.  A  garantia  prestada  pelo  contratado  sera  liberada  ou  restitufda  ap6s  a  execugao  do  contrato  e.

quando em dinheiro, atualizada monetai.iamente.

CLAUSULA SETIMA -DO VALOR, D0 PAGAMENTO E D0 CONTRATO:
7.1.  A  CONTRATANTE  pagara  a  CONTRATADA  pe]a  execugao  da  obra,  o  valor  global  de  R$
482.191,85  (quatrocentos  e  oitenta e  dois  mil,  cento  e  iioventa e  urn  Reais  e  oitenta e  cinco  centavos),
refei.entes a prestagao de servigos por empreitada global.
7.2.  Os pagamentos  serao efetivados ap6s a emissao de  Laudo de  Execugao dos  Servigos,  refel.ente aos
servigos  contratados  e  devidamente  executados,  emitidos  pela  Secretaria  Municipal  de  Planejamento,
Projetos,  Indi'Isti`ia  e  Com6rcio  deste  Municfpio  e  a  CONTRATADA  devera  entregar  a  nota  fiscal
comprobat6ria a execugao dos servi?os, obedecendo aos crit6rios de execugao e fiscalizagao estipulados
nesta pega contratual.

7.3. CRONOGRAMAS FisICOS FINANCEIROS.
7.3.1.   Os   pagamentos   serao   efetuados   mediante   a   ]iberagao   dos   recursos,   atrav5s   da   Secretaria
Municipal  de  Finangas  acompanhado  de  Nota  Fiscal,  Boletim  de  Medigao  assinado  pelo  responsavel
t6cnico designado e documentos comprobat6rios de recolhimento dos tributos.
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7.4.    A  Nota  Fiscal  emitida  pela  CONTRATADA  devera  conter,  em  local  de  facil  visualizagao,  o
PROCESSO LICITATORIO N° 053/2022, TOMADA  DE PRECOS N°.  003/2022,  a fim de se acelerar
o tramite da liberagao do documento fiscal para pagamento.
7.5.    A    Administragao    podera    reter    no    pagamento    o    valor    equivalente    a    multa    aplicada    a
CONTRATADA, desde que a decisao condenat6ria tenha transitado em julgado administrativamente.
7.6. A CONTRATADA devera observar e subordinar-se as normas contidas na Lei Federal n° 9.711/98,
bern como na lnstrugao Normativa n°  loo/03  do INSS,  as quais estabelecem reteng6es fiscais,  por parte
da Tomadora de Servigos no ato de pagamento das parcelas. Caso a empresa contratada for optante pelo
SIMPLES devera apresentar Declaragao fornecida pela Receita Federal, informando esta opgao, durante
a vig6ncia do contrato.
7.7.  Nao  sera  exigido  Guia de  Recolhimento  da  Previdencia  Social  e  do  FGTS  se  ainda  nao  vencida  a
data de competencia para recolhimento dessas obrigag6es.
7.8.  Os pregos poderao ser recompostos e/ou reajustados  desde que  implementadas as condi?6es  legais.
Para  fins  de  cumprimento  das  ali'neas  "c"  e  "d"  do  Art.  40  da  Lei  8.666/93,  sera  adotado  o  indice
Nacional  de Pregos ao Consumidor ~ INPC,  bern como,  a tftulo de juros de mora, o percentual  de 0,5%
ao mes.
7.9.  A  CONTRATADA  devera  emitir e  apresentar  a CONTRATANTE  fatura em  duas  (02)  vias,  da
qual  constem  discriminadamente,  por  itens  e  detalhes,  todos  os  servigos  executados  e  aferidos  pela
fiscalizagao da CONTRATANTE.
7.10.  As  Notas  Fiscais  apresentadas  deverao  estar  acompanhadas  da  Certidao  Conjunta  Negativa  de
D6bitos  relativos  aos  Tributos  Federais  e  Di'vida Ativa da Uniao,  as  Contribuig6es  Previdenciarias  e  as
de Terceiros  -INSS,  Certificado  de  Regularidade  do FGTS  -CRF,  Certidao Negativa de  D6bitosjunto
as  Fazendas Estadual  e  Municipal  e Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas.  A  nao comprovagao de
estar mantendo as condig6es de habilitag6es sujeitara no nao pagamento por parte da contrataiite ate que
seja regularizada a situagao em comento.
7.11.  Quando do pagamento sera retido e recolhido o ISS, no ato,  se a empresa contratada fiver sede fora
deste municipjo, no valor correspondente a 3% (tres por cento) incidente sobre os valores pagos a titulo
de  servigo.  Exceto  para as  empresas  optantes  do  Simples Nacional  desde  que  as  mesmas  identifiquem
sua alfquota na emissao da Nota Fiscal/Fatura.

CLAUSULA 0ITAVA -DA ALTERACAO D0 CONTRATO:
8.1.  Qualquer  variagao  na  forma  do  pagamento  ajustada  sera  feita  mediante  acordo  escrito  entre  as

partes,  na forma de  Termo  Aditivo,  e  sera parfe  integrante  do  Contrato,  observado  as  condig6es  legais
estabelecidas, ressalvadas as alterag6es  unilaterais permitidas a Administragao (art.  65,  inc.I).
8.2.   0 Contrato podera ser alterado nos seguintes casos:
I -Unilateralmente, pela CONTRATANTE:
a) quando houver modificagao do projeto ou das especificag6es para melhor adequagao t6cnica aos seus
objetivos;
b)   quando   necessario   a  modificagao   do   valor  contratual,   decori.ente   de   acr6scimo   ou   diminuigao

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei  n° 8.666/93.

11 -Por acordo das partes:
a)    Quando  necessaria  a  modificagao  do  regime  de  execugao,  em  face  de  veri-ficagao  t5cnica  da

inaplicabilidade dos termos originarios;
b)    Quando  necessaria  a  modificagao  da  forma  de  pagainento`  por  imposigao  de  circunstancias

supervenientes, mantida o valor inicial.
8.3.   A  CONTRATADA  fica obrigada a  aceitar,  nas  mesmas  condig5es  contratuais,  os  acr€scimos  ou
supress6es que se fizerem nas obras, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato.
8.4.    Se  no  Contrato  nao houverem  sido  contemplados  pregos  unitarios para obras  ou  servigos  extras  e
necessarios  a  perfeita  execugao  do  objeto  licitado,  os  quais  serao  fixados  mediante  acordo  entre  as

partes, respeitados os limites estabelecidos acima.
8.5.   Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, ap6s a assinatura do Contrato,
de  comprovada  repercussao  nos  pregos  contratados,  implicarao  na  revisao  destes,  para  mais  ou  para
menos, conforme o caso.
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8.6.    Em  havendo  alteragao  unilateral  do  Contrato,  que  aumente  os  encargos  da  CONTRATADA,  a
CONTRATANTE devera reestabelecer, por aditamento, o equilibrio econ6mico-financeiro inicial.

CLAUSULA NONA -DA DOTACA0 0RCAMENTARIA:
9.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrao por conta da seguinte dotagao orgamentaria:

6RGAO: 03.09.00 -Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Servigos Pdblicos.
UNIDADE:  03.09.01  -Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Servigos Ptiblicos.
26.782.0501.1.038 -Pavimentagao de Vias Urbanas
4.4.90.51.00 -Obras e Instalag6es
Fonte de Recursos: 2000 -Transf. de Convenios
CONVENI0 910770/2021

CLAUSULA   DECIMA   -   DA   EXECUCA0   D0   CONTRAT0   E   DOS   DIREITOS   E   DAS
RESPONSABILIDADES
10.1.  0  Contrato  devera  ser  executado  fielmente  pelas  partes,  de  acordo  com  as  clausulas  avengadas,
respondendo cada qual pelas consequencias de sua inexecugao total ou parcial.
10.2.   A   execugao   do   Contrato   sera   acompanhada   e   fiscalizada   por   iim   representante   t6cnico   da

.             fo:13:jn6str£:::,. e::ec#j:lil::ode(S68on#kidi|tifig;O :Tnooitaer¥ 3e.i d,::traop;::pcr]p;tt::tduaas]  as  ocorrencias
relacionadas  a execugao  do  Contrato,  detei.minando  o necessario  a regularizagao  das  faltas  ou  defeitos
observados. As decis6es e providencias acima de sua compet€ncia serao solicitadas aos superiores, para
adogao das medidas cabiveis.
10.4.    A  definigao  da ordem  de  execugao  sera  determinada  pelo  responsavel  t6cnico  deste  Municipio,

junto a Secretaria Municipal de Planejamento.  Projetos, Indristria e Com6rcio.

10.5. DA CONTRATADA:
10.5.1.   A   CONTRATADA   devera   fornecer   mao-de-obi.a   e   material   e   executar  a   obra   coiiforme
descrigao    nas    Planilhas    Orgamentarias,    Cronogramas    Fisico-Firianceiro    e    Memorial    Descritivo,
conforme o modo e tempo convencionados;
10.5.2.  Responder  por  danos  a  Administragao  ou  a  terceiros  decorrentes  de  vicios  ou  defeitos  ocultos

que  tornem  o  material  impr6prio  ao  uso  a  que  e  destinado,  ou  lhe  diminuam  o  valor,  mesmo  que  o
material perega em poder do CONTRATANTE, em razao do vfcio existente ao tempo da entrega, bern
como pelas falhas na execugao do projeto;
10.5.3.  Responder pelos  riscos do material  e  pelos custos  da execugao do servigo ate o t6rmino  da obra,

que devera ocorrer conforme coiivencionado;
10.5.4.  Manter  durante  toda  a  execugao  do  contrato  todas  as  condig6es  de  habilitapao  e  qualificagao
exigidas no Edital;
10.5.5.  Sera de inteira e expressa responsabilidade da empresa CONTRATADA as obrigag6es sociais e
de  protegao  aos  seus  empregados,  bern  como  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciarios,  fiscais  e
comerciais resultante da execugao do Contrato.
10.5.6. A empresa CONTRATADA 6 responsavel pelo fornecimento da Anotagao de Responsabilidade
T6cnica -ART ao  Munici'pio.  no prazo  maximo de  15  (quinze)  dias  a contar da autorizagao  para inicio
dos servigos, sob pena de nao ljberagao da primeira parcela do pagamento.
10.5.7.  A  CONTRATADA  devera -manter no  local  da obra,  preposto,  aceito  pela  CONTRATANTE,

para representa-la na exectigao do Contrato.
10.5.8.    A  CONTRATADA  6  obiigada  a  reparar,  corrigir,  remover,  reconstituir ou  siibstitiiir,  as  suas
expensas,  no  todo  ou  em  parte,  o  objeto  do  Contrato  que  apresentar  vfcios  e  defeitos  resultantes  da
execugao  ou  materiais  empregados,  devendo  comunicar  a  CONTRATANTE,  por  escrito,  qualquer
anormalidade que apure ter ocorrido na sua execucao, que possa comprometer sua qualidade.
10.5.9.  Durante  todo  o  periodo  de  execugao  da  obra a CONTRATADA  devera  manter  urn Difrio  de

Q!ra,  em  03  (tres)  vias,  onde  set.a aiiotado todo  o  andameiito  dos  servicos,  indicagao  dos  imprevistos
ocorridos,  bern  como  a  ocorr6ncia  de  chuvas  ou  outros  acontecimentos  que  possam  dif[cultar  o  seu

---.----.-, „ , R.:fpD97wi::-:¥,:=_ir



ESTADO DO TOCANTINS

ARUEEEji+?fi8#5':[!:A.LTD6

SECRETARIA   DE
DESENVOLVIMENT0
URBANO, SERVICOS

P0BLICOS E TRANSPORTE

P_R_Ef E_Ill/RA    DE           ¢
lfwGUSTEEN®P®ELES-€__7-

andamento.  0  didrio  tamb6m  servira  para  que  o  fiscal  deste  Municfpio  faga  as  devidas  anotag6es  e
solicitag6es pertinentes a obra.
10.5.10.   A  CONTRATADA DECLARA na data de assinatura do contrato ter pleno conhecimento do
local  (area)  onde  executara  os  servigos  de  implantagao  de  pavimentagao  em  bloquetes,  calgamento,
drenagem  superficial,  sinalizagao  e  acessibilidade  das  Ruas  Joao  Amaro,  Jos5  Amaro  e   Domingos
Amaro, em Augustin6polisITO, de acordo com o objeto da licitagao e suas condig6es,  reconhecendo ser

perfeitamente viavel o cumprimento integral e pontual das obrigag6es assumidas.
10.5.11.      A   CONTRATADA   se   obriga   a   refazer   as   suas   expensas,   quaisquer   obras   e   servigos
executados em desobediencia as normas tecnicas vigentes;
10.5.12.    A  remover,  ap6s  a  conclusao  dos  trabalhos,  entulhos,  restos  de  materiais  e  lixos  de  qualquer
natureza, provenientes da obra ou servigo objeto da presente contratagao;
10.5.13.  A cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentadoras sobre Medicina e  Seguranca do
Trabalho;
10.5.14.      A   colocar,   nos   lugares   de   execugao   das   obras   ou   servigos,   em   locais   visfveis,   desde   a
instalagao do canteiro,  placas com dizeres e dimens6es conforme preceitua as normas t5cnicas e 6rgaos
fiscalizadores.

10.6. D0 CONTRATANTE
10.6.I.  Fiscalizar  e  acompanhar  a  execugao  do  servigo,  aplicando  as  penalidades  legais  e  contratuais
cabiveis ds hip6teses de descumprimento parcial ou total do presente contrato;
10.6.2.  Rescindir  unilateralmente  o  contrato  quando  ocorrer  a  inexecugao  total  ou  parcial  do  presente

pela CONTRATADA;
10.6.3.  Efetuar  o  pagamento  a  CONTRATADA  pela execugao  do  Contrato,  pontua]mente,  de  acordo
com o  item  10.1  do  edital.
10.6.4.  Rescindir, uni]ateralmente, o Contrato, quando ocorrer sua inexecucao parcial  ou total;
10.6.5.  Alterar,  unilateralmente,  o  Contrato,  quando houver modificag6es das condig6es de execugao da
obra, visando melhor adequar tecnicainente a presta¢ao do servi€o aos seus objetivos, ou, ainda, quando
necessaria a alteragao  do  valor contratual  em  decorrencias  de  acr6scimo  ou  diminuigao  quantitativa do
seu objeto.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA INEXECUCA0 E DAS HIP6TESES RESCISAO DO
CONTRATO:
11.1.   A inexecugao total  ou parcial  do Contrato enseja sua rescisao, com as consequencias previstas em
Lei, sendo causas de rescisao do Contrato:
11.1. I .  0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificag6es, projetos ou prazos;
11.1.2.  0 cumprimento irregular de clausulas contratunis, especificag6es, projetos e prazos;
11.1.3.  A  lentidao no  seu  cumprimento,1evando a presumir a nao conclusao da obra,  ou do  servigo,  nos

prazos estipulados;
11.1.4.  Atraso  injustificado no  infcio da obra, servigo ou fomecimento;
11.1.5.  A  paralisagao  da  obra,  do  servigo  ou  do  fomecimento  sem justa  causa  e  pr5via  comunicacao  a
Administragao;
11.1.6. A subcontratagao total ou parcial do objeto, a associagao do Contratado com outrem, a cessao ou
transferencia,  total  ou  parcial,  exceto  se  permitida  pela  contratante,  bern  como  a  fusao,  cisao  ou
incorporagao, nao admitidas no edital e no Contrato;
11.1.7.   0  desatendimento  das  determinag6es  regulares  da  autoridade  designada  para  acompanhar  e
fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;
11.1.8.  0 cometimento reiterado de faltas na sua execugao;
11.1.9.  A  decretagao  de  falencia,  o  pedido  de  concordata  da  empresa  ou  a  instauragao  de  insolv6ncia
civil de seus s6cios-diretores;
11.1.10.  A  dissolugao  da sociedade;

11.1.11.  A  alteragao  social  ou  modificagao  da  finalidade  ou  da  estrutura  da  empresa,  que  a juizo  da
CONTRATANTE, prejudique a execugao do contrato;
11.1.12.  Raz6es de interesse pdblico, devidamente justificadas;
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11.1.13.  A supressao,  pela CONTRATANTE,  de  obras  ou  servigos,  acarretando modificagao  do valor
inicial  do contrato, alem do limite permitido neste Edital;
11.1.14.  A  nao  liberagao,  por parte  da  CONTRATANTE,  de  area,  ou  local  para execugao  da obra ou
servigo, mos prazos contratuais;
11.I.15.  A  ocorr€ncia  de  caso  fortuito  ou  de  forga  major,  regularmente  comprovada,  impeditiva  da
execugao contratual.
11.2.  Caso  a  empresa  proponente  vencedora  da  licitagao  nao  execute  total  ou  parcialmente  quaisquer
servigos  previstos,  a  Contratante  podera  executa-los,  diretamente  ou  atrav6s  de  terceiros,  hip6tese  em
que a empresa respondera pelos custos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DAS PENALIDADES:
12.1.  Pela inexecugao total  ou parcial  do contrato o Munici'pio de Augustin6polis/TO podera,  garantida
a pr6via defesa, aplicar as seguintes penas de natureza civil (clausula penal), compensat6rias das perdas
e danos sofridos pela mesma, conforme art. 409, do Novo C6digo Civil, e administrativo, nos moldes do
art.  87, da Lei n°  8.666/93:

a)   Multa de  10%  (dez por cento)  sobre o total  do valor atualizado do  contrato  pela inexecugao

parcial  do mesmo;
b)  Multa   de   150/o   (quinze   por   cento)   sobre   o   total   do   valor   atualizado   do   contrato   pela

inexecugao    total    do   mesmo,    podendo    ser   cumulada   com    suspensao   temporarja   de

participagao  em  ]icitagao  e  impedimento  de  contratar com  a Administraeao,  por prazo  nao
superior a 02 (dois) anos;

c)   Suspensao   temporaria   de   participagao   em   licitagao   e   impedimento   de   contratar   com   a
Administragao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -VIGfiNCIA D0 CONTRATO:
13.10 presente contrato tera vigencia de 08 (oito) meses, contatos a pailir da data de sua assinatura.
13.2. Podera ser admitida a prorrogagao do prazo de vigencia do contrato quando restarem comprovados
impedimentos  decorrentes  de  fatos  alheios  que  impegam  ou  restrinjam  a execugao  dos  servigos,  objeto
desta  pega  contratual,   sendo   estes   fatos   alheios  a  CONTRATADA,   reconhecidos  e   atestados  pela
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -DA RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO:
14.1.  A  CONTRATANTE  na  forma  do  instituido  no  inciso  "I"  do  artigo  79  da  Lei  n°  8.666/93,  e
alterag6es,  podera  rescindir  unilateralmente  o  contrato,  nas  hip6teses  especificadas  mos  incisos  I  a XII
daquela Lei,  sem que assista a CONTRATADA indenizagao de qualquer especie, excetuada a hip6tese

prevista no paragrafo 2° do mesmo artigo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA -DO RECEBIMENT0 D0 0BJET0 D0 CONTRATO:
15.1.   Executado o Contrato,  o sell objeto sera recebido:

a)    Provisoriamente,  pelo  responsavel  por  seu  acompanhamento  e  fiscalizagao,  mediante  termo
circunstanciado,  assinado  pelas  partes,  dentro  de   15  (quinze)  dias  da  comunicagao  escrita  da
CONTRATADA;

b)    Definitivamente,    por    servidor    designado    pela    autoridade    competente,    mediante    termo
circunstanciado,  assjnado pelas partes,  ap6s decurso do prazo de observagao, ou de vistoria qile
comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

15.2.   0   recebimento   provis6rio   ou   definitivo   nao   exclui   a   responsabilidade   civil   pela   solidez   e
seguranga da obra, nem a 5tica profissional, pela perfeita execugao do Contrato.
15.3.    A  CONTRATANTE  rejeitara  no  todo  ou  em  parte,  obra  ou  servigo,  se  em  desacordo  com  o
Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA -D0 FISCAL D0 CONTRAT0
16.1.  Para  a  fiscalizagao  da  execugao  do  objeto  ora  contratado,  em  atendimento  ao  Art.  67  da  Lei
8.666/93,   fica   designado   o   Sr.   OSMAR   GONCALVES   PACHECO,   Secretario   Municipal   de
Planejamento, Projetos,  Indtistria e Com5rcio, ou por servidor previamente designado para esta fun¢ao.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSIC6ES GERAIS
17.1.  As situag6es e casos nao expressamente tratados neste Contrato regem-se pelos dispositivos da Lei
Federal  n.   °  8.666  de  21   de  junho  de   1993,  e  suas  alterag6es  como  se  em   linhas  aqui   estivessem
transcritas e, supletivamente, pelas disposig6es contratuais de direito privado.
17.2.  As  partes  contratantes  declaram-se,  ainda,  cientes  e conformes  com todas  as  disposig6es  e  regras
atinentes a Contratos contidas na Lei n° 8.666/93, com suas alterag6es posteriores,  bern como com todas
aquelas   contidas   no   Edital   de   licita9ao,   ainda   que   nao   estejam   expressamente   transcritas   neste
instrumento.
17.3.  Nao  havera  reajuste  de  pregos  durante  a  execugao  do  Contrato,  assegurando-se  a  aplicagao  da
legislagao vigente, relativa aos Contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA -DO FORO
18.1.   Fica   e]eito   o   Foro   da   Comarca   de   Augustin6polis/TO   para   dirimir   quaisquer   drividas   ou
controv6rsias que surgirem do presente Contrato Administrativo.

E,  estando  assim,  justos  e  contratados,  Iavrouuse  o  presente  Contrato,  em  tres  vias  de  igual
forma   e   teor   que,   ap6s   de   lido   e   achado   conforme,   vai   firmado   pelos   contratantes   e   por   duas
testemunhas, para que surta seus juridicos e legais efeitos.

Augustin6po]is/TO,  27 de abril de 2022.

ANTONIO
Prefeito Municipal

Contratante

Contratado
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