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CONTRATO N° 043/2022

Contrato de Prestapao de Servigos que entre si celebram a
Prefeitura  Municipal  de  Augustin6polis/TO  e  a  empresa
CAMPO  ALEGRE  EMPREENDmmNTOS  LTDA,  para
os fins que seguem.
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pessoa jun'dica de  direito pdblico,  inscrita no  CNPJ  sob o n° 00.237.206/0001-30, situada na
Run  Dom  Pedro  I,  352,  Centro,  Augustindpolis/TO,  neste  ato  representado  pelo  Prefeito
Municipal,  Sr.  ANTONIO  CAYRES  DE  ALMEIDA,  brasileiro,  casado,  agropecuarista,
portador  do  RG  n°.  579.344  2a  Via  SSP/GO,  com  inscrigao  no  CPF  n°.  047.445.601-30,
residente    e    domiciliado    na   Rua   Presidente    Kennedy,    n°.    525,    Bairro    Boa   Vista,
Augustin6polisITO, doravante denominado de CONTRATANTE, no final assinado, e do outro
lado  a  Empresa  CAMPO  ALEGRE  EMPREENDIMENTOS  LTDA,  pessoa jun'dica  de
direito privado, inscrita no CNPJ sob n°. 09.011.896/0001 -89, com sede na Run Projetada 8, n°
1607   -      Centro   na   cidade   Govemador   Edson   Lobao   representada  neste   ato   por   seu
administrador, Senhor NOE DIAS DA COSTA JrfuloR, portador da Carteira de ldentidade
n° 94166698-0 6rgao Expedidor SSS/MA e do CPF n° 628.228.883-53, residente e domiciliado
na  Rua  Maranhao,  n°  1146,  Centro,  na  cidade  de  Imperatriz/MA,  doravante  denominada
simplesmente  CONTRATADA,   firman  o  presente  CONTRATO,   que   sera  regido  pelas
clausulas e disposig6es  seguintes, todas em conformidade com o Processo Administrativo n°
111/2022, Concorrencia Pdblica n° 001/2022, ben como com o que disciplina a Lei n.° 8.666
de 21  de junho de  1993, e suas alterap6es e, supletivamente, com as normas legais de direito
privado.

CLAUSULA PRIMEIRA - D0 0BJET0
I.1. 0 presente contrato tern por objeto a prestapao de servicos de engenharia na construgao da
obra de un Balneario Pdblico com orla e pavimentapao de ruas de acesso em piso intertravado
com bloco sextavado de 25x25cm, com calgadas, meio-flo e sarieta conjugados e sinalizapao
vidria no municipio de Augustin6polis/TO.
1.2.  Os  servigos  deverao  seguir  rigorosamente  as  orientap6es  dos  Projetos  Bdsicos;  PO  -
Planilhas Ongamentarias; Cronograma Fisico-Financeiro ; Memorial Descritivo e Especificap6es
Tecnicas;  Mem6ria de  Calculo da Estimativa de  Custo de Mobilizapao  e Desmobilizagao de
Maquinas  e  Equipamentos;  Memorial  de  Calculo;  PLQ  -  Planilha  de  Levantanento  de
Quntidades;   Qundro   de   Composigao   de   B.D.I.;   QCI   -   Qundro   de   Composieao   do
Investimento; Composie6es de Pregos Unitalos; Cotap6es; Croqui de Localizapao do Balneato
e   das   Ruas   a   ser   Pavimentadas;   Declarapao   Responsabilizando-se   pela   Conservapao   e
Manutengao  Peri6dica  dos  dispositivos  de  Sinalizapao  Vidria;  Declarapao  de  Dispensa  e
Projeto de Drenagem; Declarapao dos Custos da Planilha Orcamentaria; Declarapao de Projeto
e de Sinalizapao Viala; Declarapao de Compatibilidade de Pregos e Quantidades para Obras de
Engenharia;  Encargos  Social;  Qundro  Resumo  -  Levantanento;  Memorial  Descritivo  de
Protegao  contra Inc6ndio  e Panico;  Declarapao  de  Dispensa de  Licencianento Ambiental n°
DDLA  6/2021;  Declarapao  de  Dispensa  de  Licencianento  Ainbiental  n°  DDLA_121/2021;
Registrb   de   Responsabilidade   Tecnica  -  RRT   S110780163R01;   Projetos   Arquitet6nicos,
Estrutural, de Instalap6es Eletricas, Sanitalas e Hidraulicas, de Irrigapao, Prevengao e Combate

Incendios,   de   Pavimentapao,   Acessibilidade   e   Sinalizapao   Viaria   e   Levantanento
ogrifico,  assim como todos os demais anexos do processo licitat6rio que concluiran na
zapao desta peea contratual.
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CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DA EXECUCAO E DAS NORMAS TECNICAS
2.1.   A execngao da obra sera em regime de EMPREITADA GLOBAL e deverao obedecer,
rigorosamente, os Projetos tecnicos e as orientap6es do responsavel tecnico designado por deste
Municipio.
2.2.   A CONTRATADA obriga-se a executar as obras atendendo as normas tecnicas e legais
vigentes, bern como as condig6es e garantias t5cnicas atinentes a mat6ria de modo a resguardar,
sob  qualquer  aspecto,  seguranga e  o  interesse  do  contratante,  observando  o  estabelecido  no
Edital.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO
3.1.   0  CONTRATANTE  efetunra  a  fiscalizapao  e  acompanhanento  na  obra  atrav6s  do
Engenheiro   Civil,   Sr.   ENIO   ROCIIA   SANTOS.,   inscrito   no   Conselho   Regional   de
Engenharia e Agronomia -CREA-TO sob n° 317795/D, responsavel tecnico pelos projetos em
questao, ou por outros tecnicos por ele indicados, formalmente, conforme prescrito no Edital.
3.2. A CONTRATADA obrigatoriamente devera manter urn livro didrio de obra para o registro
de  todos  os  funcionatos  com  assinatura  diala  dos  mesmos,  e  laneamento  das  atividades
realizadas no dia que devefa ficar no local da obra sobre a responsabilidade do mestre de obras
disponivel, a qualquer momento para fiscalizapao do Municipio.

CLAUSULA QUARTA - DA DESIGNACAO D0 PREPOSTO
4.1.    Conforme  apresentado  na  fase  de  habilitapao,  a  CONTRATADA  designa  como  seu
preposto o Sr. Franklim Lima da Rocha, engenheiro civil, inscrito no CREA sob n° 110061453-
2 assegurando, sob pena de responsabilidade, que o mesmo preenche as condig6es exigidas no
Edital.

CLAUSULA QUINTA - D0 PRAZO DE ENTREGA
5.1. As obras e servicos, objeto deste Contrato, deverao  ser efetuadas em prazo maximo nao
superior a  1 1  (onze) meses, iniciada a contagem a partir da data de emissao da Autorizapao
para im'cio dos servigos.

CLAUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS E GARANTIA DA CONTRATADA
6.1 -DOS ENCARGOS
61.1. Assume a CONTRATADA inteira e expressa responsabilidade pelas obrigap6es sociais e
de  protegao  aos   seus  empregados,  bern  como  pelos  encargos  previdenciatos,  fiscais  e
comerciais resultantes da execugao do contrato, atendidas as condie6es previstas no Edital. A
inadimplencia da CONTRATADA com relapao  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 devefa apresentar ate a data do primeiro pagamento, matricula junto
ao INSS e Anotapao de Responsabilidade T6cnica - ART, de execucao da obra.
6.1.3.   Sera   retido,   quando   do   pagamento,   e   recolhido   o   ISS,   no   ato,   se   a   empresa
CONTRATADA  tiver  sede  fora  deste  municfpio,  no  valor  correspondente  a  3°/o  (tres  por
cento) incidente sobre os valores pagos a trfulo de servieo, exceto para as empresas optantes do
Simples  Nacional  desde  que  as  mesmas  identifiquem  sua  aliquota  na  emissao  da  Nota
Fiscal/Fatura, corfome legislapao municipal em vigor.
6.1.4.   0  dltimo  paganento  referente  as  obras  e  servigos,  constante  do  cronograna  de
pagamentos,  somente  se  dad com a apresentapao de prova de quitapao total das obrigap6es
revidencialas devidas pela obra (Certidfro Negativa de Debito do INSS, referente a obra).

`_`_:--  +--
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6.2 - DA GARANTIA CONTRATUAL
6.2.1. No ato  de assinatura do contrato,  a Administrag5o  exigifa garantia equivalente a  10%
(dez por cento) do valor total atualizado do contrato, tendo em vista as quantias compreendidas
no  acordo  e  os  consideraveis  riscos  financeiros,  mos  termos  do  §  3°,  do  art.  56,  da  Lei  n°
8.666/93, garantia esta que sera prestada, optativainente, nas seguintes modalidades:

Cangao em dindeiro;
Seguro garantia;
Fianga bancala.

prestada  pelo  contratado  sera  liberada  ou  restituida  ap6s  a  execngao  do

®

contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetarianente.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR, D0 PAGAMENTO E DO CONTRATO
7.1. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela execugao da obra, o valor global de
R$ 4.655.980,69 (quatro milh6es, seiscentos e cinquenta e cinco mi], novecentos e oitenta
reais e sessenta e move centavos) referentes a prestapao de servieos por empreitada global.
7.2.  Os  paganentos  serao  efetivados  ap6s  a  emissao  de  Laudo  de  Execngao  dos  Servicos,
referente   aos   servicos   contratados   e   devidamente   executados,   emitidos   pela   Secretaria
Municipal    de    Planejanento,    Projetos,    Indtistria    e    Comercio    deste    Municipio    e    a
CONTRATADA  devera  entregar  a  nota  fiscal  comprobat6ria  a  execngao  dos  servicos,
obedecendo aos crit6rios de execngao e fiscalizapao estipulados nesta pega contratual.

7.3. CRONOGRAMAS FisICOS FINANCEIROS
7.3.1. Os pagamentos sefao efetuados mediante a liberapao dos recursos, atraves da Secretaria
Municipal  de  Finangas  acompanhado  de  Nota  Fiscal,  Boletim  de  Medi¢ao  assinado  pelo
responsavel t6cnico designado e documentos comprobat6rios de recolhimento dos tributos.
7.4.  A Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA deved conter, em local de ffroil visunlizapao,
o PROCESSO LICITATORIO N° 111/2022, CONCORRENCIA PUBLICA n° 001/2022, a fim
de se acelerar o trinite da liberapao do documento fiscal para pagamento.
7.5.  A  Administrapao  poderi  reter  no  paganento  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 ds normas contidas na Lei Federal n°
9.711/98,  bern  como  na  Instrucao  Normativa  n°   100/03   do  INSS,  as  quais  estabelecem
reteng6es fiscais, por parte da Tomadora de Servigos no ato de paganento das parcelas. Caso a
empresa contratada for optante pelo  SIMPLES  devefa apresentar Declarapao  fomecida pela
Receita Federal, informando esta opeao, durante a vigencia 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 obrigap6es.
7.8.   Os  pregos  poderao   ser  recompostos   e/ou  reajustados   desde   que   implementadas   as
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de mora, o percentual de 0,5°/o ao mes.
7.9. A CONTRATADA devera emitir e apresentar a CONTRATANTE fatura em duns (02)
vias, da qual constem discriminadanente, por items e detalhes, todos os servieos executados e
aferidos pela fiscaligrcao da CONTRATANTE.
7.10.   As  Notas   F,i.scais  apresentadas  deverao  estar  acompanhadas   da  Certidfo   Conjunta

gativa de D6bitos relativos aos Tributos Federais e Divida Ativa da Uniao, ds Contribuig5es
3videncialas  e  as  de  Terceiros  -  INSS,  Certificado  de  Regularidade  do  FGTS  -  CRF,

Certidao Negativa de D6bitos junto as Fazendas Estadual e Municipal e Certidao Negativa de
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sujeitafa no  nao pagamento  por parte  da contratante ate  que  seja regularizada a situapao  em
comento.
7.11. Quando do pagamento sera retido 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 Fiscalffatura.

CLAUSULA 0ITAVA - DA ALTERACAO DO CONTRATO
8.1. Qualquer variapao na forma do paganento ajustada sera feita mediante acordo escrito entre
as  partes,  na  forma  de  Termo  Aditivo,  e  sera  parte  integrante  do  Contrato,  observado  as
condic6es 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 modificapao do projeto ou das especificap6es para melhor adequagao tecnica
aos seus objetivos;
b) quando necessalio a modificapao do valor contratual, decorrente de acr6scimo ou diminuigao
quantitativa de seu objeto, mos 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  verificagao

tecnica da inaplicabilidade dos termos origindrios;
b)   Quando   necessaria   a   modificapao   da   forma   de   paganento,   por   imposigao   de

circunstancias supervenientes, mantida o valor inicial.
8.3.     A  CONTRATADA  fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condig6es  contratuais,  os
acrescimos ou supress6es que se fizerem nas obras, ate 250/o (vinte e cinco por cento) do valor
inicial do Contrato.
8.4.   Se no Contrato nao houverem sido contemplados pregos unitarios para obras ou servieos
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  mos  precos  contratados,  implicarao  na  revisao  destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.
8.6.       Em   havendo   alterapao   unilateral   do   Contrato,   que   aulnente   os   encargos   da
CONTRATADA,  a  CONTRATANTE  devera  reestabelecer,  por  aditamento,  o  equilibrio
econ6mico-financeiro inicial.

CLAUSULA NONA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
9.1.  As  despesas  decorrentes  do  presente  Contrato  correrao  por  conta  da  seguinte  dotapao
organentaria:

6RGAO: 03.09.00 -Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Servigos Ptiblicos
UNIDADE: 03.09.01 -Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Servicos Pdblicos
15 .451.1201.2.096 -Construcao de Balneato Pdblico com Infraestrutura de Acesso
4.4.90.51.00 -Obras e Instalap6es
Fonte de Recursos:  1.700.0000 -Transf. De Convenio Federal
Fonte de Recursos:  1.500.0000-Recursos Pr6prios (Contrapartida R$ 172.501,45)
Contrato de Repasse: 909457/2020"TUR/CAIXA
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CLAUSULA DECIMA - DA EXECUCA0 D0 CONTRAT0 E DOS DIREITOS E DAS
RESPONSABILIDADES
10.I.  0  Contrato  devefa  ser  executado  fielmente  pelas  partes,  de  acordo  com  as  clausulas
avengadas, respondendo cada qual pelas consequencias de sua inexecugfro total ou parcial.
10.2. A execucao do Contrato sera acompahhada e fiscalizada por urn representante fecnico da
Administragiv, especialmente designado, identificado no item 3.1 desta Pequ Contratual.
10.3. 0 fiscal do Municipio (CONTRATANTE) anotara em livro pr6prio todas as ocorrencias
relacionadas a execuefo do Contrato, determinando o necessalo a regularizapao das faltas ou
defeitos observados. As deeis6es e providencias acima de sua competencia ser5o solicitadas aos
superiores, para adoeao das medidas cabiveis.
10.4.    A  definicfro  da  ordem  de  execucfo  sera  determirmda pelo  responsavel  tecnico  deste
Municipio, junto a Secretaria Municipal de Planejamento, Projetos, Inddstria e Com6rcio.

105. DA CONTRATADA
10.6.1. A CONTRATADA devefa fomecer maorde®bra e material e exeeutar a obra conforme
descri9fo nas Planilhas Ongamentatas, Cronogramas Fisico-Financeiro e Memorial Descritivo,
corforme o modo e tempo convencionados;
10.6.2. Responder por danos a Administraefo ou a terceiros decorrentes de vicios ou defeitos
ocultos que tomem o material impr6prio ao uso a que e destinado, ou lhe diminuam o valor,
mesmo que o material perega em poder do CONTRATANTE, em razfro do vicio existente ao
tempo da entrega, bern como pelas falhas na execngfro de projeto;
10.6.3. Responder pelos riscos do material e pelos custos da execngfro do serviap ate o t5rmino
da obra, que deverd oconer conforme convencionado;
10.6.4.  Manter  durante  toda  a  exeeucfro  do  contrato  todas  as  condic6es  de  habilitapao  e
qualificapfo exigidas no Edital;
10.6.5. Sera de inteira e expressa responsabilidade da empresa CONTRATADA as obrigap6es
sociais   e   de   protegfo   aos   seus   empregados,   ben   como   pelos   encargos   trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais resultants da execngao do Contrato.
10.6.6.   A   empresa  CONTRATADA  6  responsavel  pelo   fomecimento   da  Anotapao   de
Responsabilidade T6cnica -ART ao Municipio, no prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar
de  autorizap5o  para  inicio  dos  servigos,  sob  pena  de  nfo  libengao  da  primeira parcela  do
Pnganento.
10.6.7.   A   CONTRATADA   devera   manter   no   local   da   obra,   preposto,   aceito   pela
CONTRATANTE, para representa-la na execucfo do Contrato.
10.6.8.   A CONTRATADA 6 obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir,
ds suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato que apresentar vicios e defeitos
resultantes da execugao  ou materiais empregados,  devendo  comunicar a CONTRATANTE,
ppor  escrito,  qualquer  anormalidade  que  apure  ter  ocorrido  na  sua  execngfro,  que  possa
comprometer sua qualidade.
10.6.9.  Durante  todo  o  periodo  de  execngfro  da obra a CONTRATADA deveri manter urn
Diario de Obra, em 03 (tres) vias, onde sera anotado todo o andanento dos serviaps, indicap5o
dos inprevistos ocorridos, bern como a ocorrencia de chuvas ou outros acontecimentos que
possam dificultar o seu andanento. 0 ditto tanb6m servife para que o fiscal deste Municipio
face as devidas anotap6es e solicitapdes pertinentes a obra.
10.6.10.     A  CONTRATADA  DECLARA  na  data  de  assinatura  do  contrato  ter  pleno
conhecimento  do  local  (area)  onde  executara os  servieos  especializados para a Reforma do

inasio  de  Esporte  com  Implantapao  de  Arquibancada  e  Estacionamento,  na  cidade  de
ustin6polis/TO,  de acordo com o objeto da licitapao e suas condig6es, reconhecendo  ser
=itanente viavel o cumprimento integral e pontual das obrigap6es assumidas.

10.6.11.   A CONTRATADA se obriga a refazer as suas expensas, qunisquer obras e se_rvigos
•_..-:..-_   -`-..:-executados em desobediencia as normas tecnicas vigentes;

oi..     .ii ..,., I        `.       ..                 E    ...... I ....         ®    ........
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10.6.12.   A remover, ap6s a conclusao dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
qualquer natureza, provenientes da obra ou servigo objeto da presente contratapao;
10.6.13.  A  cumprir  e  fazer  cumprir  todas  as  Normas  Regulamentadoras  sobre  Medicina  e
Seguranga do Trabalho ;
10.6.14.   A colocar, mos lugares de execugao das obras ou servigos, em locais visfveis, desde a
instalapao do canteiro, placas com dizeres e dimens6es conforme preceitua as normas tecnicas e
6rgaos fiscalizadores.

10.7. DO CONTRATANTE
10.7.1.  Fiscalizar  e  acompanhar  a  execngao  do  servigo,  aplicando  as  penalidades  legais  e
contratuais cabfveis as hip6teses de descumprimento parcial ou total do presente contrato;
10.7.2.  Rescindir unilateralmente o contrato quando ocorrer a inexecugao total ou parcial do
presente pela CONTRATADA;
10.7.3. Efetuar o pagamento a CONTRATADA pela execugao do Contrato, pontualmente, de
acordo com o item 10.1 do edital.
10.7.4. Rescindir, unilateralmente, o Contrato, quando ocorrer sua inexecngao parcial ou total;
10.7.5.  Alterar,  unilateralmente,  o  Contrato,  quando  houver  modificap6es  das  condig6es  de
execugao  da  obra,  visando  melhor  adequar  tecnicanente  a  prestapao  do  servigo  aos  seus
objetivos,  ou,  ainda,  quando  necessala a alterapao  do  valor contratual  em  decorrencias  de
acr6scimo ou diminuigao quantitativa do seu objeto.

CLAUSULA   DECIMA   PRIMEIRA   -   DA   INEXECUCAO   E   DAS   HIP6TESES
RESCISA0 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:
11.1.1. 0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificap6es, projetos ou prazos;
11.1.2. 0 cunprimento irregular de clausulas contratuais, especificap6es, projetos e prazos;
11.1.3.  A lentidao no  seu cumprimento,  levando  a presumir a nao  conclusao da obra, ou do
servi9o, mos prazos estipulados;
11.1.4. Atraso injustificado no im'cio da obra, servigo ou fomecimento;
11.1.5.  A  paralisapao  da  obra,  do  servico  ou  do  fomecimento  sem  justa  causa  e  pr6via
comunicapao a Administrapao;
11.1.6. A subcontratapao total ou parcial do objeto, a associapao do Contratado com outrem, a
cessao ou transferencia, total ou parcial, exceto se permitida pela contratante, bern como a
fusao, cisao ou incoxporapao, nao admitidas no edital e no Contrato;
11.1.7.   0   desatendimento   das   determinap6es   regulares   da   autoridade   designada   para
acompanhar e fiscalizar a sua execngao, assim como as de seus superiores;
11.1.8. 0 cometimento reiterado de faltas na sun execngao;
11.1.9.  A  decretapao  de  falencia,  o  pedido  de  concordata  da  empresa  ou  a  instaurapao  de
insolvencia civil de seus s6cios-diretores;
11.1.10. A dissolngao da sociedade;
11.1.11.  A alterapao  social  ou modificapao  da finalidade  ou da estrutura da empresa,  que  a
juizo da CONTRATANTE, prejudique a execngao do contrato;
11.1.12. Raz6es de interesse pdblico, devidanente justificadas;
11.1.13. A supressao, pela CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando modificapao
o valor inicial do contrato, al6m do limite permitido neste Edital;

.1.14. A nao liberapao, por parte da CONTRATANTE, de area, ou local para execueao da
obra ou servigo, mos prazos contratuais;
11.1.15. A ocorrfencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execugao contrafual.
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11.2.  Caso  a empresa proponente  vencedora  da  licitapao  nao  execute  total  ou parcialmente
quaisquer  servieos  previstos,  a  Contratante  poderd  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 Municipio de Augustin6polisITO podefa,
garantida  a  pievia  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, mos 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
inexecngao parcial do mesmo;

b)   Multa de 15% (quinze por cento) sobre o total do valor atualizado do contrato pela
inexecngao total do mesmo, podendo  ser cumulada com suspensao temporata de
participapao  em  licitapao  e  impedimento  de  contratar  com  a  Administrapao,  por
prazo nao superior a 02 (dois) anos;

c)   Suspensao temporata de participapfo em licitapfo e impedimento de contratar com
a Administrapao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

CLAUSULA DficIMA TERCEIRA - VIGfiNCIA DO CONTRATO
13.10  presente  contrato tefa vigencia de  11  (onze) meses,  contatos  a partir da data de  sua
assinatura.
13.2.  Podefa  ser  admitida  a prorrogapao  do  prazo  de vigencia do  contrato  quando restarem
comprovados   impedimentos  decorrentes   de   fatos  alheios  que   impecam  ou  restrinjan  a
execucao    dos    servigos,    objeto    desta   peca   contratual,    sendo    estes    fatos    alheios    a
CONTRATADA, reconhecidos e atestados pela CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -DA RESCISA0 UNILATERAL DO CONTRATO:
14.1. A CONTRATANTH na forma do instituido no inciso "I" do artigo 79 da Lei n° 8.666/93,
e  alterap6es,  podera  rescindir  unilateralmente  o  contrato,  nas  hip6teses  especificadas  mos
incisos  I  a  XII  daquela  Lei,  sem  que  assista  a  CONTRATADA  indenizapao  de  qualquer
esp6cie, excetuada a hip6tese prevista no pafagrafo 2° do mesmo artigo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIRENTO DO OBJET0 D0 CONTRAT0
15.1.  Executado o Contrato, o seu objeto sera recebido:

a)   Provisoriamente, atraves de Termo de Recebimento Provis6rio, de que trata o art.  73,
inciso I, alinea "a" da Lei 8.666/93, sera assinado pelo (s) fiscal (is) da obra ou servicos
e pelo representante da contratada.

I - Assinado o Termo de Recebimento Provis6rio o CONTRATANTE, providenciara,
no prazo de ate 60 (sessenta) dias, a constituieao de servidores designados para efetuar
o  recebimento  definitivo,  ap6s  o  decurso  do  prazo  de  observapao,  mediante  termo
circunstanciado que ateste a adequapao do objeto aos termos contratuais.
11  -  0  prazo  para  observapao  a  que  se  refere  o  paragrafo  anterior  nao  podera  ser
inferior  a  60  (sessenta)  dias,  nem  superior  a  90  (noventa)  dias,  salvo  em  caso
excepcionais, devidamente j ustificado e previsto no edital.

)   Definitivamente, atrav6s de Termo de Recebimento Definitivo, de que trata o art.  73,
inciso  I,  alinea  "b"  da  Lei   8.666/93,   sera  assinado  pela  comissao  integrada  por
servidores designados em Portaria e pelo representante da contratada.

15.2. 0 recebimento provis6rio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra, nem a etica profissional, pela perfeita execueao do Contrato.
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CLAUSULA DECIMA SHXTA - DO FISCAL D0 CONTRATO
16.1. Para a fiscalizapao da execugao do objeto ora contratado, em atendimento ao Art. 67 da
Lei 8.666/93, flea designado o Sr. OSMAR GONCALVES PACHECO, Secretino Municipal
de Educapao e Juventude, ou por servidor previamente designado para esta fungao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS
17.1.   As   situap6es   e   casos   nao   expressamente   tratados   neste   Contrato   regem-se   pelos
dispositivos da Lei Federal n. 0 8.666 de 21  de junho de  1993, e suas alterap6es como se em
linhas  aqui  estivessem  transcritas  e,  supletivamente,  pelas  disposig5es  contratuais  de  direito
privado.
17.2. As partes contratantes declaran-se, ainda, cientes e conformes com todas as disposig6es e
regras atinentes a Contratos contidas na Lei n° 8.666/93, com suas alterap6es posteriores, bern
como com todas aquelas contidas no Edital de licitapao, ainda que nao estejam expressaniente
transcritas neste instrunento.
16.3.  Nao  havera  reajuste  de  precos  durante  a  execngao  do  Contrato,  assegurando-se  a
aplicapao da legislapao vigente, relativa aos Contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FOR0
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Augustin6polis/TO para dirimir quaisquer dtividas ou
controv6rsias que surgirem do presente Contrato Administrativo.

E,  estando assim, justos e contratados,  lavrou-se o presente Contrato, em tres vias de
igunl forma e teor que, ap6s de lido e achado conforme, vai firmado pelos contratantes e por
duas testemunhas, para que surta seus jun'dicos e legais efeitos.

Augustin6polis/TO, 26 de agosto de 2022

ANTONIO
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