CONTRATOADMINISTRATIVON°002/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZAR
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDO GRANÍTICO (TAPA BURACO),
LIMPEZA DE GALERIAS E CAIÇÃO DE MEIO FIO, EM
DIVERSAS RUAS NA SEDE E ZONAL RURAL DO
MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, QUE ENTRE
SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO,
ESTADO DE PERNAMBUCO E A EMPRESA NORDESTE
CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA-ME., com
inscrição no CNPJ sob o n.º 22.975.820/0001-31,
CONFORME Processo Licitatório n.º 007/2021 – Pregão
Eletrônico n.º 006/2021 .
Aos 21 dias do mê s de maio do ano dois mil e vinte e um (21.05.2021), no pré dio sede da Prefeitura
Municipal de Cedro, Estado de Pernambuco, à Rua Sete de Setembro, Nº 68, Centro, Cedro- PE, de um
lado com CONTRATANTE a PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, Estado de Pernambuco, pessoa
jurı́dica de direito pú blico, com sede no endereço acima, inscrita no C.N.P.J do MF sob o n.º
11.361.219/0001-32, neste ato representada pela sua titular a Prefeita Sra. MARLY QUENTAL DA CRUZ
LEITE, brasileiro, solteiro, funcioná rio pú blico, portador do CPF n.º 611.377.584-49 e RG n.º 3.417.490
SDS/PE, residente e domiciliado nesta cidade, daqui por diante denominado CONTRATANTE e do outro
lado a firma NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA-ME, pessoa jurı́dica de direito
privado, com sede à Rua Antô nio Correia Celestino, 1422-A, Royal Ville, na cidade de Barbalha-CE,
inscrita no CNPJ sob o n.º 22.975.820/0001-31 e C.G.F. n.º 06.462.721-7, neste ato representada por
seu titular, o Sr. KENNEDY PESSOA BARROS, brasileiro, portador do CPF n.º 025.413.083-61 e da
identidade Civil RG n.º 2003029171917 SSP/CE, de ora em diante denominada CONTRATADA,
consoante Lei Federal n.º 8.666/93, atualizadas pelas Leis n.º 8.883, de 08.06.94, n.º 9.648 de 27.05.98
e n.º 9.854, de 27.10.99, firmam o presente contrato de Prestaçã o de Serviços em Regime de Execuçã o
Indireta, conforme Processo Licitató rio n.º 008/2020 – Pregã o Eletrô nico n.º 006/2021 , conforme
clá usulas e condiçõ es a seguir estipuladas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO
Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa especializada para REPOSIÇÃO DE
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICO (Tapa Buraco), LIMPEZA DE GALERIAS E CAIÇÃO DE
MEIO FIO, em diversas ruas na sede e zonal Rural do Município do Município de Cedro-PE, conforme
especificações técnicas e condições constantes dos Projetos Básicos, do orçamento estimado em
planilhas de quantitativos e preços e no Edital de Pregão Eletrônico n.º 006/2021 .
CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR
Pelo objeto do presente instrumento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$
107.758,22 (cento e sete mil setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos),
conforme disposto na proposta da CONTRATADA, adjudicada e homologada pelo CONTRATANTE.
Obra
Local:
ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA
Reposição de Pavimento em Paralelepípedo Granítico(Tapa buraco) e Caiação de Meio Fio
Diversas Ruas na Sede do Município e Povoados na Zona Rural
CODIGO

1.0
1.1

SINAPI
101169

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO (TAPA BURACO)
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, (TAPA
BURACO) REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

UNID.

1:3

M²

QUANT

1.300,00

UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL(R$)
64.220,00

49,40

64.220,00

2.0

CAIACAO EM MEIO FIO(DUAS VEZES NO ANO)
SINAPI
83693 CAIACAO EM MEIO FIO
TOTAL GERAL
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI NOVEMBRO 2020 COM 22,56% DE BDI
2.1

43.538,22
M²

10.723,70

4,06

43.538,22
107.758,22

§ 1º. O pagamento será efetuado com base nos Boletins de Medição,
devidamente
acompanhados das Memórias de Cálculo explicativas, expedidos quinzenalmente, pela equipe de
fiscalização da Prefeitura Municipal de Cedro, assinado também pela Contratada.
§ 2º. Serão expedidos um total de 1 2 ( d o z e ) b o l e t i n s d e m e d i ç ã o , ficando determinado
que o último boletim será expedido somente por ocasião da conclusão total do objeto contratado,
que será comunicada pela CONTRATADA através de correspondência formalmente dirigida à
FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de Cedro.
§ 3º. O pagamento será efetuado através de OB (depósito em conta corrente), após o atesto da
Equipe de Fiscalização, a juntada do boletim de medição, devidamente assinado, da nota
fiscal/fatura, das cópias autenticadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS já exigíveis, da folha
de pagamento do mês anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitação trabalhista
de demissões porventura ocorridas no mês anterior, com a observância das devidas formalidades
legais.
§ 4º. O pagamento do 1º (primeiro) boletim de medição ficará condicionado à apresentação de
cópia autenticada em cartório da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra no
CREA/PE, do comprovante de matrícula da obra perante o INSS e da Licença de Construção da Obra.
§ 5º. O pagamento será efetuado em até 5(cinco) dias úteis após a apresentação dos documentos
elencados nos §§ 3º e 4º, conforme o caso, com exceção do pagamento referente ao último
boletim de medição, que se efetivará quando da aceitação definitiva, prevista na Cláusula Sexta, § 9º
deste Contrato.
§ 6º. Na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da
execução do contrato, será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro
inicial da avença.
§ 7º. Os serviços excedentes, entendidos aqueles que porventura venham a ter quantitativos reais
superiores aos previstos, serão pagos com base nos preços unitários constantes da proposta
vencedora e formalizados através de TERMO ADITIVO.
§ 8º. Caso ocorram serviços extras (aumentos qualitativos), entendidos aqueles não orçados na
planilha constante do ANEXO II-A do Edital do Pregão Eletrônico n.º 006/2021 , deverão ser objeto
de TERMO ADITIVO, devidamente homologado pela administração da PMC/PE, e serão pagos com
base no preço de mercado do referido serviço vigente à época de sua execução.
§ 9º. Os acréscimos ou supressões que porventura venham a ocorrer não excederão aos limites
estabelecidos no § 1º, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas em decorrência do objeto deste contrato correrão, no exercício de 2021, por conta das
seguintes dotações orçamentárias:
Modalidade de Empenho:
ÓRGÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
SECRETARIA DE OBRAS E OBRAS E INFRA ESTRUTURA
FUNCIONAL: 0205.041220002.2.023 – GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E OBRAS E INFRA
ESTRUTURA
FUNCIONAL: 0205.154510012.1.021 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, PRAÇAS E VIAS
FICHAS: 177/184.
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

CLÁUSULA QUARTA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
A CONTRATADA deverá prestar os serviços nas seguintes condições:

I. O prazo para início das prestações de serviço será de 05 (cinco) dias corridos a contar do
recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA.
CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EFICÁCIA
O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, com
termo inicial na data de sua assinatura e termo final em 21/05/2022, e com eficácia a partir da
emissão da Ordem de Serviço.
CLÁUSULA SEXTA - RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO
A Secretaria de Obras e Infra Estrutura da CONTRATANTE indicará servidor para acompanhar a
execução do Contrato, que atestará o recebimento provisório e definitivo dos serviços realizados.
§ 1º. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança da prestação do serviço/obra, nem ético-profissional pela perfeita execução do
contrato.
§ 2º. Caso o objeto contratual não esteja de acordo com os termos da proposta apresentada, bem
como não atenda ao contido no edital, será o mesmo rejeitado, caso em que terá a
CONTRATADA o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento do comunicado
expedido pelo CONTRATANTE, para sanar os problemas detectados e, se for o caso, refazer o
serviço. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
§ 3º. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas da Lei Federal nº 8.666/93 respondendo cada uma pelas consequências de sua
inexecução total ou parcial.
§ 4º. Nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante do CONTRATANTE especialmente designado,
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa
atribuição. Os representantes do CONTRATANTE, sob pena de responsabilização administrativa,
anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e
providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus
superiores em 10 (dez) dias corridos para a adoção das medidas convenientes.
§ 5º. A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pelo CONTRATANTE para representá-la na
execução do contrato.
§ 6º. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
§ 7º. O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, a prestação de serviço executado em
desacordo com o contrato.
§ 8º. O recebimento provisoriamente será realizado pela equipe responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, emitido pelo Núcleo de
Engenharia desta Prefeitura, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias contados da
comunicação escrita da CONTRATADA informando a conclusão do objeto deste contrato.
§ 9º. O recebimento definitivamente será realizado por Comissão designada pela Secretaria de Obras e
Infra Estrutura, mediante termo circunstanciado de aceitação definitiva, assinado pelas partes, após
vistoria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais, após o decurso do prazo de 90
(noventa) dias, contados a partir do recebimento provisório.
§ 10. No caso da vistoria constatar a inadequação do objeto aos termos do contrato, a Comissão de
Recebimento Definitivo da Obra lavrará relatório de verificação circunstanciado, no qual relatará o
que houver constatado e, se for o caso, juntará orçamento das despesas que se fizerem necessárias
para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o à autoridade contratante, que

adotará as medidas cabíveis.
§ 11. Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na forma da
lei.
CLÁUSULA SÉTIMA – LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis, contados da juntada dos seguintes
documentos:
§ 1º. O pagamento será efetuado com base nos Boletins de Medição,
devidamente
acompanhados das Memórias de Cálculo explicativas, expedidos mensalmente, pela equipe de
fiscalização da Secretaria de Obras e Infra Estrutura, assinado também pela Contratada.
§ 2º. Serão expedidos um total de 12 (doze) boletins de medição, ficando determinado que o
último boletim será expedido somente por ocasião da conclusão total do objeto contratado, que será
comunicada pela CONTRATADA através de correspondência formalmente dirigida
à
FISCALIZAÇÃO da Secretaria de Obras e Infra Estrutura.
§ 3º. O pagamento será efetuado através de OB (depósito em conta corrente), após o atesto da
Equipe de Fiscalização, a juntada do boletim de medição, devidamente assinado, da nota
fiscal/fatura, das cópias autenticadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS já exigíveis, da folha
de pagamento do mês anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitação trabalhista
de demissões porventura ocorridas no mês anterior, com a observância das devidas formalidades
legais.
§ 4º. O pagamento do 1º (primeiro) boletim de medição ficará condicionado à apresentação de
cópia autenticada em cartório da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra no
CREA/PE, do comprovante de matrícula da obra perante o INSS e da Licença de Construção da Obra.
§ 5º. O pagamento será efetuado em até 5 (cinco) dias úteis após a apresentação dos documentos
elencados nos § 3º e 4º, conforme o caso, com exceção do pagamento referente ao último boletim
de medição, que se efetivará quando da aceitação definitiva, prevista na Cláusula Sexta, § 9º deste
Contrato.
§ 6º. Na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da
execução do contrato, será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro
inicial da avença.
§ 7º. Os serviços excedentes, entendidos aqueles que porventura venham a ter quantitativos reais
superiores aos previstos, serão pagos com base nos preços unitários constantes da proposta
vencedora e formalizados através de TERMO ADITIVO.
§ 8º. Caso ocorram serviços extras (aumentos qualitativos), entendidos aqueles não orçados na
planilha constante do ANEXO II-A do Edital da Pregão Eletrônico n.º 006/2021 , deverão ser objeto
de TERMO ADITIVO, devidamente homologado pela administração da PMC/PE, e serão pagos com
base no preço de mercado do referido serviço vigente à época de sua execução.
§ 9º. Os acréscimos ou supressões que porventura venham a ocorrer não excederão aos limites
estabelecidos no § 1º, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93.
§ 10. O pagamento será feito por meio de ordem bancária para crédito direto em conta corrente
informada pela CONTRATADA e previamente cadastrada ou mediante boleto de cobrança
bancária.
§ 11. O CONTRATANTE deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA.
§ 12. Qualquer atraso na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como
condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do
prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.
§ 13. Com fundamento no artigo 65, §5º, da Lei Federal nº 8.666/93, quaisquer tributos ou
encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais,
quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos
preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

CLÁUSULA OITAVA - REEQUILIBRIO
FINANCEIRA

ECONÔMICO-FINANCEIRO

E

ATUALIZAÇÃO

Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste contrato, desde
que configurada e cabalmente demonstrada quaisquer das hipóteses do artigo 65, inciso II, alínea “d”,
e §5º da Lei Federal nº 8.666/93.
Parágrafo único - Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que não tenha concorrido de alguma
forma a CONTRATADA, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido pela
variação acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de
sua efetiva realização.
CLÁUSULA NONA – ALTERAÇÃO, ACRÉSCIMO E SUPRESSÕES
A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
I. Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pelo
CONTRATANTE;
II.
Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificados neste Contrato,
sujeitando-se às sanções estabelecidas neste contrato e nas Leis Federais nº 8.666/93;
III. Responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da prestação
de serviço;
IV. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;
V. Manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, durante o
fornecimento, porém sem qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
VI. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos equipamentos, e a outros
bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus
técnicos durante e em decorrência da execução contratual;
VII. Manter, durante o período de vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital de Pregão Eletrônico
n.º 006/2021 ;
VIII. Prestar os serviços o objeto contratado de acordo com as especificações do Edital de Pregão
Eletrônico n.º 006/2021 e do Anexo I (Especificações Técnicas);
IX. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes
da execução do Contrato. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu
pagamento. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento
de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA;
X. Observar os prazos de atendimentos;
XI. Arcar com os seguros que decorram direta ou indiretamente do contrato, bem como oriundos
de quaisquer acidentes e/ou danos causados aos CONTRATANTES e a terceiros;
XII. Comunicar a CONTRATADA por escrito quando forem verificadas situações inadequadas à
prestação dos serviços;
XIII. É obrigação da CONTRATADA a execução de todas as obras ou serviços constantes nos
projetos, ou descritos ou mencionados nestas Especificações, fornecendo, para tanto, todo
material, toda mão de obra e todos os equipamentos necessários.
XIV. São de responsabilidade da CONTRATADA:

a) O cumprimento das prescrições referentes às Leis Trabalhistas, Previdência Social e
Seguro de Acidentes do Trabalho;
b)
O pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras, que venham a
incidir sobre a execução das obras ou serviços;
c)
Será responsável pela existência de toda e qualquer irregularidade ou simples
defeito de execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que provenham da má
execução do serviço, sem ônus para o CONTRATANTE;
d)
Por danos causados
por
máquinas,
equipamentos ou
pessoal sob
sua responsabilidade ou prestadores de serviços, a edificações existentes,
instalações,
pavimentos, passeios, ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado
o dano, deverá o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem ônus para a
CONTRATANTE, de modo a restaurar a sua forma e condições originais.
XV. A execução dos serviços, bem como os materiais a serem empregados, que deverão ser novos e
comprovadamente de primeira qualidade, deverá atender ao exigido na presente Especificação,
no conteúdo da planilha de Orçamento, nos Projetos e Detalhamentos elaborados, no
Contrato firmado, nas Ordens de Serviço da FISCALIZAÇÃO, e, nos casos omissos, nas Normas
e Especificações da ABNT e dos fabricantes dos materiais.
XVI. A CONTRATADA deverá manter, na obra, cópia de todas as plantas necessárias à compreensão
dos Projetos, incluindo os detalhes, e afixá-las em local visível.
XVII. Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e
serviços,
a
CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência
técnica e administrativa necessárias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos. Para
isso, a administração da obra será exercida por Engenheiro responsável, devidamente inscrito
no CREA, Encarregado geral e demais elementos necessários à completa compreensão dos projetos,
para perfeita execução da obra.
XVIII.
Toda e qualquer modificação para alteração do projeto ou para substituição de
materiais especificados por similares, apresentada pela CONTRATADA, deverá ser encaminhada à
Secretaria de Obras e Infra Estrutura em 03 (três) vias, contendo:
a) Parecer da fiscalização;
b)Composição de custos com as quantidades e valores modificados;
c)Justificativa técnica e comercial com as razões da alteração;
d) O julgamento dos pedidos de alteração será realizado pela Secretaria de Obras e Infra Estrutura;
XIX. Para qualquer serviço executado ou material utilizado que não atinja o nível de qualidade
previsto ou não atenda às Especificações e às Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos
materiais, que difira do indicado nesta Especificação, nos Projetos ou nos Detalhes, ou qualquer
trabalho não previsto e executado sem autorização escrita da
fiscalização, será considerado
inaceitável ou não autorizado, devendo a CONTRATADA remover, reconstituir ou substituir o
mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer ônus para o
CONTRATANTE;
XX. Quando ocorrer o fato citado no inciso XIX acima, ficará reservado à fiscalização o direito de
modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com materiais que melhor lhe convier, sem que tal
fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, para o CONTRATANTE, bem como, não será
concedido prazo adicional para conclusão da obra e serviços;
XXI. Deverá a CONTRATADA cumprir rigorosamente as determinações contidas nas normas de
segurança e saúde do trabalhador, especialmente a Lei n.º 6.514, Portaria n.º 3.214, correndo por sua
conta exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a
execução da obra;
XXII. A vigilância dos materiais e equipamentos serão de inteira responsabilidade, até a data da
entrega definitiva da obra;
XXIII. Aceita a obra ou serviço, a responsabilidade da CONTRATADA pela estabilidade, qualidade,
correção e segurança dos mesmos subsiste na forma da lei;
XXIV. A CONTRATADA se responsabilizará, ainda, pelo fornecimento complementar de serviços e
materiais indispensáveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalações, mesmo

quando não expressamente indicados nas Especificações das mesmas;
XXV. A CONTRATADA é integralmente responsável pela execução da obra nos termos do Código
Civil Brasileiro, sendo que a presença da fiscalização, não diminui ou exclui essas
responsabilidades;
XXVI. Cabe à Contratada providenciar, junto ao CREA/PE, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado
da assinatura do contrato, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica- ART relativa aos
serviços do presente objeto, de acordo com a legislação vigente;
XXVII. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com a
Contratada e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório;
XXVIII. É admitida a substituição do responsável técnico a que alude o item anterior, por
profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração,
nos do inciso XXVII desta Cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE:
I.
Pagar as faturas decorrentes da obrigação contratual avençada;
II.
Encaminhar ao preposto da CONTRATADA as requisições para a execução contratual;
III.
Acompanhar e fiscalizar a boa execução dos serviços e aplicar as medidas corretivas
necessárias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à
CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;
IV.
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da
CONTRATADA;
V.
Publicar o extrato deste contrato no Mural da Prefeitura Municipal;
VI.
Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nos termos deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta Licitação, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, ressalvados os
casos
devidamente
justificados
e
comprovados, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, serão aplicadas às seguintes
cominações, cumulativamente ou não, apurados em processo administrativo próprio:
I.
Advertência;
II.
Multa, nos seguintes termos:
a) Pelo atraso na prestação dos serviços, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor
global contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor do global contratado.
b) Pela recusa em prestar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) valor do global contratado.
c) Pela demora em refazer o serviço rejeitado ou corrigir falhas do serviço, a contar do segundo dia da
data da notificação da rejeição, 1% (um por cento) do valor global contratado, por dia decorrido.
d) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na prestação do serviço, entendendo-se como
recusa prestação do serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10%
(dez por cento) do valor global contratado.
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no termo contratual ou nas Leis Federais
8.666/93, e 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) ou no instrumento convocatório e não
abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratual, para cada evento.
III. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (cinco) anos.
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada

com base no item anterior.
§ 1º. A CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV nas seguintes
hipóteses:
I.
Pelo descumprimento do prazo de prestação do serviço.
II.
Pela recusa ou atraso em atender alguma solicitação para correção na prestação do serviço,
caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado
da data da rejeição, devidamente notificada.
III.
Pela não execução dos serviços de acordo com as especificações e prazos estipulados neste
Edital.
IV.
Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos.
V.
Tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
VI.
Demonstre não possuir idoneidade para contratar com o CONTRATANTE em virtude de atos
ilícitos praticados.
§ 2º. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.
§ 3º. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total
limitado a 10% (dez por cento) valor do global contratado, sem prejuízo de perdas e danos
cabíveis.
§ 4º. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos
à
CONTRATADA
as
importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do
Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.
§ 5º. A competência para aplicar todas as sanções será do prefeito do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a
80 da Lei Federal nº 8.666/93.
§ 1º. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo
administrativo próprio, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
§ 2º. A rescisão deste contrato poderá ser:
I.
Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVIII
do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de
05 (cinco) dias corridos; ou
II. Amigável,
por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o
CONTRATANTE, nos casos dos incisos XIII a XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93,
atualizada; ou
III.

Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

§ 3º. A rescisão unilateral ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade máxima do CONTRATANTE.
§ 4º. A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou
extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação do extrato no Mural da Prefeitura
Municipal de Cedro, Estado de Pernambuco.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
A CONTRATADA, como condição para a celebração do presente instrumento, deverá prestar
garantia adicional, na forma do parágrafo 2º, do artigo 48, da Lei nº 8.666/93, se o valor global da
proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”
do parágrafo primeiro do citado artigo. (Só se ocorrer a hipótese do parágrafo 2º, do artigo 48,
da Lei nº 8.666/93)
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA
Integram o presente instrumento, como se transcritos estivessem, o Edital de Pregão Eletrônico n.º
006/2021 , com seus anexos, e a proposta da CONTRATADA, adjudicada e homologada pelo
CONTRATANTE.
§ 1º. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante a vigência deste contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no Edital
de Pregão Eletrônico n.º 006/2021 ou a regularidade com os tributos federais, estaduais e
municipais pertinentes, INSS e FGTS.
§ 2º. Este contrato regula-se pelas suas cláusulas, pelas Leis Federais 8.666/93 e 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor), e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CONTAGEM DOS PRAZOS
Nos termos do artigo 110 da Lei Federal nº 8.666/93, na contagem dos prazos estabelecidos neste
contrato excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os
prazos referidos neste contrato em dia de expediente no órgão ou na entidade.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – COMUNICAÇÕES, PUBLICIDADE DOS ATOS E ALTERAÇÃO DO
CONTRATO
Todas as comunicações do CONTRATANTE à CONTRATADA, ou vice-versa, serão efetuadas por
escrito e só assim produzirão seus efeitos, convenientemente numeradas, em duas vias, uma das
quais ficará em poder do emitente depois de visada pelo destinatário.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICIDADE DOS ATOS
Conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93, o extrato do presente
contrato e eventuais aditivos serão publicados no Mural da Prefeitura Municipal de Cedro, Estado de
Pernambuco, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos a contar do 5º (quinto) dia útil do mês
seguinte ao de sua assinatura.
PARÁGRAFO ÚNICO - Nos termos do artigo 63 da Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com o
Princípio Constitucional da Publicidade, é permitido a qualquer interessado o conhecimento dos
termos do contrato e do respectivo processo licitatório.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – TERMO ADITIVO
Qualquer medida que implique em alteração dos direitos/obrigações aqui pactuadas só poderá ser
adotada mediante autorização por escrito das partes, e será obrigatoriamente ratificada através

de Termo Aditivo ao Contrato, que passará a integrá-lo para todos os efeitos, regulando as
ocorrências futuras.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – TOLERÂNCIA
Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma das cláusulas ou
condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - FORO
Nos termos do artigo 55, §2º, da Lei Federal nº 8.666/93, o foro competente para dirimir dúvidas ou
litígios decorrentes deste contrato é o da Comarca de Serrita, Estado de Pernambuco, com expressa
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e contratadas, os representantes das partes firmam o presente Termo
Contratual, por si e seus sucessores, em 03 (três) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de
direito.
Cedro, 21 de maio de 2021.
MARLY QUENTAL DA CRUZ LEITA
Prefeita
CONTRATANTE
NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA-ME, COM INSCRIÇÃO NO CNPJ SOB O Nº
22.975.820/0001-31
KENNEDY PESSOA BARROS
CONTRATADA

