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TOMADA DE PREçOS No 00í/2018 - CONTRATO

CONTRATO N'066/2018, QUE ENTRE SI FMEM, DE U I\í LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL

DE FRANctsco aeolRó, E, DE ourRo, coMo CoNTRATADA, A EMpRESA HABTTAR

CoNSTRUçôES E sERVIÇos ETRELLT-ME, DE CoNFoRMIDADE coM AS CLÁUSULAS

ESTABELECIDAS ABAIXO:

cr-Áusula t- DAS pARTES E FUNDAMENToS

O MUNICiPIO OE FRANCISCO BADARÓ- MG, pessoa Jurídrca de direito púbtico interno, com

sede na cidade de Francisco Badaró/N4c, na Rua Araçuaí, s/n'- Centro, CEP: 39.644-000, CNPJ

n" 18.051.524/000'l -77, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AOELINO PINHEIRO

DE SOUSA, brasileiro, casado, portador do CPF n.o 029.234.416-30 e RG no MG-l0.231.233,

residente e domiciliado na Rua Monsenhor Bernardino, no 242, Bairrc de Fátima, Francisco

Badaró - MG.

,I.2 - OA CONTRATADA

A Empresa HABITAR CONSTRUÇÓES E SERVIÇOS EIRELLI-ME, sediada à Rua Maria

Moreira de Andrade, N.o 700, Letra A, BairÍo Acácias, Capelinha/Mc, inscrita no CNPJ sob o N o

22.649.998/0001-92, neste ato representada legalmente por IURY NONATO MACIEL GOMES,

brasileiro, separado judicialmente, empresário, residente e domiciliado em Capelinha/MG,

portador da Cl N." MG-l6.994.443 SSP/MG, inscrito no CPF sob o N." 117.157.336-73.

1.3 . DOS FUNDAMENTOS

A presônte contrataçáo decorre do Processo Administrativo Licitatório N' 037/2018 -
TOMADA DE PREÇOS N' 001/2018, regido pela Lei Federal N" 8.666/93 e suas posteriores

alteraçÕes.

CLAUSULA I - Do oBJETo E DAS NoRMAS oE ExEcuÇÃo

2.1 - O presente Processo Licitatório tem por objeto a cONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESpEctALtzADA PARA ExEcuçÀo DE oBRA DE PAVTMENTAÇÃo EM BLocos DE

CONCRETOS SEXTAVADOS, DE TRECHOS DAS RUAS CAPELINHA, PROFESSOR JOÃO

cÂttotoo, RUA BAHTA E RUA Do ouRo. NESTE MUNIciPlo oE FRANclsco BADARo,

TorALrzANDo urua Ánen oE 1.92s,00 M'?, coNFoRME PRoJETo sÁstco leuerutrua
oRçnruerurÁRrn, cRoNocRAMe ristco, MEMoRIAL DEscRlrlvo, E PLANTAS, EM

ATENDIMENTo ao cottvÊtrto - sEGov N" 149t0002't9/2017.

2.2 - Çu.rlptié a contratada o contido na proposta apresentada na licitaçáo

parte integrante desse contrato.

que fica fazendo
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CLAUSULA III - DO PRAZO - DO VALOR - DO PAGAMENTO

3.1- Do pRAzo PARA coNcLUSÀo Do sERVrço

3.1.1 - O prazo para conclusão da obra objeto da contrataÇáo será de 03 meses, contados da

emissão da ordem do serviço sujeito aos aditamentos necessários.

3.1.2 - O presente contrato terá a

assinatura, podendo ser prorrogado

havecdo acordo entres as partes.

3.2 . DO VALOR

duraçáo até 31 de dezembro de 2018 contados da sua

na forma da lei mediante assinatura de termos aditivos.

3.2.1 - O valor total do presente contrato é de R$ 120.461,54 (Cento e vinte mil quatrocentos e

sessenta e um reais e cinqúenta e quatro centavos).

3.3 - DO PAGAMENTO

3.3.1 - Os pagamentos serão efetuados conforme mediçÕes em ate 30 dias, mediante liberaçáo

da etapa da obra e/ou serviço, conforme cronograma Íisico-financeiro, por parte do órgáo

fiscalizador competente.

3.3.2 A critério do Orgão fiscalizador competente, as etapas de obras poderáo sofrer

compensaÇóes internas de serviÇos.

3.3.3 - Obs.: O documento Íiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta

vencedora da Iicitação.

3.3.4 - Com base no § 1" do Art. 31 da Lei N" I212l1991, fica ressalvado o direito regressivo da

CONTRATANTE contra a Executora do serviço e, ainda, admitida a retençâo das obrigaqoes

previdenciárias decorrentes do presente Contrato.

3.3.5 - O pagamento de cada parcela fica condicionado à apresentaÇão de cópia da GFIP (Guia

de Recolhimento do FGTS e lnformaÇôes à Previdência Social) da empresa e relatório de

execuçáo emitido pelo Setor de Engenharia, mediante verlficação "in loco".

3.3.6 - O pagamento da última parcela está condicionado à apresentaçáo da CND - INSS da obra

e CRF/FGTS, bem como, comprovante da baixa da obra no INSS.

cLÁusula rv - DA DorAÇÃo oRÇAMENTÁRIA

4.1 - A despesa resultante do processo ocorrerá à conta da seguinte dotação orçamentárial
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02. 02.008. 02.008.001. 15.813.0017.3047 Construção, Reformas e Ampliação de Praças,

Parques e Jardins de Vias Públicas Municipais 4.4.90.51 - Obras e lnstalaçÕes

Ficha:1121 Fonte: 100 / Fichai 1122 Fonte: 124

cLÁusuLA v - DAS oBRtGAÇoES oA CoNTRATADA.

5.1 - A Contratada deverá fazer Matricula junto ao CEl, no prazo de ate 03 (três) dias âpós a

assinatura do contrato e emissão da "ordem de serviço inicial", sob pena de rescisáo contratual:

5.1.1 - Cronograma fÍsico - financeiro que apresente etapas/atividades detalhadas de 7 em 7

dias, com seus respectivos percentuais físicos em concordância, com o cÍonograma da proposta,

discriminando também as seguintes atividades;

- Anotaçáo de Responsabilidade Técnica - ART, no CREA,

- Nenhum seNiço será Íealizado sem cobeÍtura de "ordem de serviço" previamente emitida pela

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ. A contratada deverá atender, no prazo

máximo de 05 dias, as ordens recebidas para mobilização de pessoal e equipamento.

5.2 - cumprir dentro do prazo contratual, as obrigações assumidas IMPRETERIVETMENTE de

acordo com o cronograma físico-financeiro.

5.3 - assegurar durante a execução dos serviços e obras, a proteçáo e conservaÇão dos

mesmos;

- reparar corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total

ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, deÍeitos ou

- incorreçôes resultantes da execução ou de materiais empregados independentemente das

penalrdades aplrcáveis ou cabive,s:

- Permitjr e Íacilitar à Fiscalização ou supervisão da Prefeitura tvlunicipal de Francisco Badaró,

inspeçáo dos servlços, em qualquer dla e horário, devendo prestar todos os informes

esclarecimentos solicitados.

- Providenciar as placas do serviço, com seus dados indicativos, conforme orientaçáo da

fiscalização da Prefeitura Municipal ou órgáo indicado para este fim

5.7 - Obedecer integralmente o plano de seguranç4, conÍorme as Normas de Segurança do

Trabalho,

5.8 - Participar à fiscalizaçáo ou Supervisão da PreÍeitura [,4unicipal de Francisco Badaró - l\4G a

ocorrência de quaisquer Íato ou condição que possa atrasar ou lmpedir a conclusâo da obra e

TÉl-.fa\r i33i
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serviço, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, lndicando as medidas para corrigir a

situação atendendo ao CRONOGRAVn Oe eXeCUçÃO;

5,9 - Executar, conforme a melhor técnica os serviços contratados, obedecendo rigorosamente

as normas da ABNT bem como as instruçÕes, especrficaÇões e detalhes fornecidos ou editados

pela Prefeitura lvlunicipal de Francisco Badaró;

5.10 - l\,4anter atuallzado o "Diário de Obras", nele registrado todas as ocorrências que afetam o

prazo de execuçáo, ou orÇamento dos serviços,

5.11 - Respeitar e fazeÍ respeitaÍ. sob as penas legais, a legislaçáo e postura municipat sobre a

execuçáo de serviços em locais públicos;

5.12 - l\4anter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou a que venha

ser aprovada pela Prefeitura Municipal de Francisco Badaró na exigência de indicação, sempre

liderada por engenheiro qualificado, com capacidade e poderes bastantes para representá,la

perante a Fiscalização da Prefeitura Municipal de Francisco Badaró resolver problemas referente

as obras em execução,

5.13 - Manter, em bom estado, todo o equipamento necêssário à perÍeita execuÇáo dos serviços

contratados, obletivando atender ao cronograma físico, à qualificação e ás especjÍicaçôes

técnicas

5.'14 - ResponsabilizaÊse pela prestação de todos os serviços especificados no píesente

contrato, na Íorma e nas condiçÕes determinadas pela Prefeitura Municipal.

5.15 - Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquêr natureza com pessoal

da sua contrataçáo, necessários à execução do obleto contratual, inclusive encargos relativos à

legislação kabalhista e quaisquer outros decorrentes dos serviços constantes do presente

contrato.

5.16 - Cumprimento inteqralmente todas as normas relativas à proteçáo ambiental selam

federais. estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades

decorrente de sua inobservância

cLÁUSULA VI . oAS OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE

6.1 - Efetuar pagamento ao Contratado no prazo fixado neste contrato, após as entrega das

mediçÕes e da Nota Fiscal, de conformidade com as autorizaÇÕes expedidas pela Responsável

pela Fiscalização do Objeto Contratual, indicado pela Prefeitura Munlcipal

CLAUSULA VII - DAS MODIFICAÇOES E/OU ALTERAÇOES

lÊEtro Frallcisco Bad.\ró - lIG CEP| 39.6J-}-OOO
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7.1 - Qualquer modificaçáo de forma ou quantidade (acréscimo ou reduÇão) dos materiais objeto

deste contrato poderá ser determinada pelo contratante mediante assinatura de Termos Adltivos,

observadas aS normas legais vigentes.

7.2 - O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administraçáo, quando

necessána a modificaÇáo do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuiçáo

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 com as devidas justificativas.

cLÁusuLA vIt - DA FrscALrzaçÃo e AcoMPANHAMENTO DO CONTRATO

8.1 - Compete a Prefeitura Municipal, por seu Prefeito ou por pessoa indicada para este fim,

acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato e expedir as normas de serviços.

8.2 - A Íiscalização da Prefeitura Municipal poderá exigir da contratada, por escrito, a substituiçáo

de qualquer empregado cuja conduia considere inconvenienie.

8.3 - A frscahzaçáo da PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARO pooera oetermrnar á

contratada o reforço de equipamento ou substituiçáo da unidade, caso venha constatar que o

mesmo é insuÍiciente ou impróprio para dar o andamento previsto aos serviÇos.

8.4 - É Íacultado ao lvlunicípio de Francísco Badaró solicitar da Empresa executora Laudo Técnico

realizado em laboratório apropriado referente à resistência dos materiais utilizados na obra

8.5 - Após o término das obras. objeto do edital será expedido pela Prefertura Municipal, o termo

de recebimento Provisório da obra, emitido pelo responsável por seu acompanhamento e

fiscalizaçáo, assinado pelas partes em até 15 dias da comunicaçáo escrita do contratado. Após o

decurso do prazo de Õbservaçáo, ou vistoria que comprove a adequaçáo do objeto da data do

recebimento provisório, será expedido o termo de recebimento definitivo.

CLÁUSULA IX. DAS PENALIDADES

9.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigaçôes assumidas carcctetizatá a inadimplência

do Contratado, ficando o mesmo, garantido o contraditório e a ampla deÍesa, suieita às segulntes

penalidades:

I - Advertência,

ll- N4ulta de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, devidamente atualizado pêlo lndice

Geral de Preços de Mercado - IGPM/FGV;

Suspensão temporária de participação em licitaçáo com o Município de Francisco BadarÓ pelo

pêzo de 02 (dois) anos;

lll - DeclaraÇâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÇáo Pública, na forma

prevista no inciso IV do arl. 87 da Lei 8.666/93, além do encaminhamento ao Ministerio PÚblico

.4
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para aplicação das sançóes criminais previstas nos artigos 89 a 99 da Íeferida Lei, salvo

superveniência comprovada de rnotivo de forÇa maior, desde que aceito pela Prefeitura Municipal

9.2 - Na hipotese de o contratado se recusar a assinar o contrato ou náo executá-lo nas condiçÕes

estabelecldas, se sujeitará à rnulta de 10a/o (dez por cento) sobrê o valor do contrato,

independentemente da aplicaÇáo de outras sançóes previstas em lel.

9.3 - Pelo atraso injustificado na prestaçáo dos serviÇos será aplicada multa de 0,5% (c nco

décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor dos bens, bem como a multa

prevista no item acima.

9.4 - As multas lançadas pela PreÍeitura l\4uniclpal serão deduzidas diretamente dos créditos que o

contratado tiver em razão da presente licitaÇão.

cLÁusuLAx-DAREScrsÃo

10.1 - A rescisáo do presente contrato poderá ser:

10.1.1 - determinada por ato motivado da Admlnistraçâo, êpós processo regular, assegurado o

contraditório e ampla deÍesa, nos casos do artigo 78, I a Xll e XVll da Lei de LicitaÇóes.

10.1.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licltação, desde

que haja convenlêncla para a Prefeitura Municipal

10.'1.3 -.uorcal ^os ternos da leg s'açào

10.2 - No caso de rescisáo do Contrato, flcará suspenso o pagamento ao contratadô até que se

apurem eventuais perdas e danos.

10.3 - OcoÍrendo a rescisáo, à Contratada caberá receber o valor dos serviÇos prestados até a

data da rescisáo, observadas as disposiçóes do itern anterior.

cLÁusuLA xl - Do FoRo

11 .1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Minas Novas para dirimir quaisquer dúvidas reÍerentes a

este Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por rnais especialque seja.

E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente

instrumento, na presenÇa das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para

um só efeito.

Francisco Badaró-l\ilG 01 de Agosto de 2018.
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EIRO DE SOUSA

Prefeito Municipal de Francisco Badaró

Soo rw*r//r,r4-.2-
IURY'Í.JONATO MACItr GOMES

Representante Legal da Empresa: HABITAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELLI-ME

TESTEIMUNHAS:
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