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CONTRATO N" 068/2018 QUE ENTRE SI FAZEM, DE UIM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL

DE FRANCISCO BADARO, E, DE OUTRO, COI\IO CONTRATADA, A EMPRESA HABITAR

CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELLI-ME, DE CONFORMIDADE COM AS CLAUSULAS

ESTABELECIDAS ABAIXO:

cr-Áusuln r- DAS pARTES E FUNoAMENTos

O UUrutCíptO DE FRANCISCO BADARO- MG, pessoa juridica de direito público interno, com

sede na cidade de Francisco Badaró, na Rua Araçuaí, s/n" - Centro, CEp: 39.644-000, CNpJ n.
18.051.52410001-77, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ADELINO ptNHEtRO

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

10-231.233, residente e domiciliado na Rua l\4onsênhor Bernardino, na 242, Ba:.rc de Fátima

Francisco Badaró - lVlG.

1.2 - DA CONTRATADA

A Empresa HABITAR CONSTRUÇÕES E SERVTÇOS E|RELL|-ME, sed ada à Rua tvtaria

Moreira de Andrade. N.'700, Letra A, Bairro Acácias, Capelinha/l\4c, inscrita no CNPJ sob o N o

22.649.998/0001-92, neste ato representada legalmente poÍ IURY NONATO MACTEL GOMES

brasileiro, separado judicialmente, empresário, residente e domiciliado em Capelinha/Í\4G,

portador da Cl N.o I\4G-16.994.443 SSP/tu1G, inscrito no CPF sob o N.0 117.157.336-73.

1.3 . DOS FUNDAMENTOS

A presente contrataçáo decorre do Processo Administrativo Licitatório No 039/2018 -
TOMADA DE PREÇOS N' 003/2018, regido pela Lei Federa N" 8.666/93 e suas posteriores

alteraÇôes

CLAUSULA II - DO OBJETO E OAS NORMAS DE EXECUÇAO

2.'Í - O presente Processo Licitatório tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO EM BLOCOS DE

CONCRETOS SEXTAVADOS, OE TRECHOS NO MORRO DO ZE DE TIMÓTEO,

TOTALIZANDO UMA ÁREA DE .I,O5O,OO M' CONFORME PROJETO BÁSICO (PLANILHA

ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FíSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, E PLANTAS) EM

ATENDIMENTO AO CONVÊNIO - SEGOV N'1491000358/2017.

2.2 - Cumprirá a contratada o contido na proposta apresentada na licitaçâo. que fica Íazendo

parte integ rante desse contrato.

CLAUSULA III. DO PRAZO _ OO VALOR _ DO PAGAMENTO

BLICADO NO

UADRO DE

vtsos
sco 8ÂrÂRÓ . G

TOMADA DE PREÇOS No 003/20í8 - CONTRATO
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3.1- DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DO SERVTÇO

3.1.í - O pazo parc concusáo da obra objeto da contrataÇâo será de 02 meses, contados da

emissão da ordem do serv ço sujeito aos adrtamentos necessários.

3-1.2 - O presente contrato terá a duraçáo ate 31 de dezembro de 2018 contados da sua

assinatura, podendo ser prorrogado na forma da lei mediante assinatura de termos aditivos,

havendo acordo entres as partes.

3.2 . DO VALOR

3.2.1 - A va or total do presente contrato é de R$ 62.597,06 (Sessenta e dois mll quinhentos e

noventa e sete rea s e se s centavos).

3.3 - DO PAGAMENTO

3-3.1 - Os pagamentos serão efetuados conforme mediçôes em até 30 d as mediante beraÇão

da etapa da obra e/ou serviÇo conforme cronograma Íisco-ÍLnancero por parte do órgào

Íiscal zador competente.

3.3.2 - A crtério do Orgáo fscalizador competente, as etapas de obras poderão sofrer

compensaÇôes lnternas de serviÇos.

3.3.3 - Obs.: O documento fscal deverá ser do estabeecmento que apresentou a proposta

vencedora da LicitaÇão.

3.3.4 - Com base no § 1" do Art. 31 da Lei N" 8.212l1991, fica ressalvado o direito regressivo da

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

previdenciárias decorrentes do presente Contrato.

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

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

execução emitido pelo Setor de Engenharia, mediante verificaÇão "in loco".

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

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

cLÁUSULA IV - DA DoTAçÂo oRÇAMENTÁRIA

4.1 - A despesa resultante do processo ocorrerá à conta da seguinte dotação orçamentária:

02. 02.009. 02.009.001. 26.782.0015.3053 Construção, melhoria e reforma de estradas e

rodagens 4.4.90.51 - Obras e lnstalaÇÕes Ficha:

1155 Fonte: 100 / Ficha: í156 Fonte: 116 / Ficha: 1157 Fontei 124
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CLAUSULA V - DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA.

5.1 - A Contratada deverá fazer Matrlcu a junto ao CEl, no prazo de até 03 (três) dras após a

ass natura do contrato e ernissão da ordern de serviÇo in c al", sob pena de rescisão contratual:

5.1.1 - Cronograma Íísico - financeiro que apresente eta pa s/ativid ad es detahadas de 7 em 7

dias com seus respect vos percentua s fís cos em concordância com o cronograma da proposta

d scr m nando também as seguintes ativ dades,

- AnotaÇâo de Responsabilidade Técnica - ART no CREA,

- Nenhum serviÇo será rca tzado sem cobertura de 'ordem de serviço" prevamente emtida pela

PREFELTURA À/UNICIPAL DE FRANCISCO BADARO A contratada deverá atender no prazo

máximo de 05 dias, as ordens recebldas para mobilizaÇão de pessoa e equipamento

5.2 - cumpr r dentro do prazo contratual, as obrigaçôes assumldas lN,l P RETE RIVEL| ENTE de

acordo com o cronograma físico-financeiro

5.3 - assegurar durante a execução dos serviços e obras a proteção e conservaÇão dos

mesmos,

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

ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou

- incorreçÕes resultantes da execuçáo ou de materiais empregados, independentemente das

penalidades aplicáveis ou cabiveis:

- Permitlr e fac itar à FlscalizaÇáo ou superv sáo da Prefeitura Í\,4unlclpal de Francisco Badaró

nspeçáo dos serviços, em qualquer dla e horáro devendo prestar todos os informes

esc arec mentos solicitad os

- Provldenciar as placas do servlço, com seus dados ndicatvos conforme orientação da

fiscal zaÇão da Prefeitura Mun c pal ou órgâo indicado para este Ílm

5.7 - Obedecer integralnrente o plano de segurança, conforme as Normas de Segurança do

TrabaLho

5.8 - Part cipar à fisca izaçáo ou Superv sáo da Prefeitura I\lunicipal de Francisco Badaró - lvlG a

ocorrência de qua squer fato ou condiÇão que possa atrasar ou Lmpedlr a conclusão da obra e do

serviço, no todo ou em parte de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrig r a

s iudÇào ateldendo ao CRONOCRAMA Dt tXtCUÇÃO

a

e

5.9 - Executar, conforme a melhor técnica, os

as normas da ABNT bem como as instruçôes,

pela Prefeitura Municipal de Francisco Badaró:

serviÇos contratados, obedecendo rigorosamente

especificaçÕes e deialhes fornecidos ou editados

llC CEP,39.6]1OÔlRLia ÀraÇrai. s./fl {:Êi!Í.r - Frai
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5.10 - l\4anter atualizado o "Diário de Obras", nele registrado todas as ocorrências que afetam o

prazo de execução, ou orçamento dos serviÇos;

5.11 - Respeitar e Íazer respeitar, sob as penas legais, a leglslação e postura municipal sobre a

execuÇão de serviÇos em locais públicos;

5.12 - Manter a frente dos trabalhos a equipe tecnica indicada em sua proposta, ou a que venha

ser aprovada pela Prefeitura Municipal de Francisco Badaró na exigência de indicaçáo, sempÍe

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

perante a Fiscalizaçáo da PreÍeitura Municipal de Francisco Badaró resolver problemas referente

as obras em execuçãol

5.13 - l\4antêr, em born estado, todo o equipamento necessár o à perfeita execução dos serviços

contratados, objetivando atender ao cronograma físico, à qualiÍicaçáo e ás especificaçÕes

técnicas.

5.14 - ResponsabilizaÊse pela prestaçáo de tôdos os serviços especificados no presente

contrato, na forma e nas condiçôes determinadas pela Prefeitura Municipal.

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

da sua contrataÇão, necessários à execução do objeto contratual, inclusave encargos relativos à

legislaÇáo trabalhista e quaisquer outros decorrentes dos serviÇos constantes do presente

contrato.

5.16 - Cumprimento lniegralrnente todês as normas relativas à proteçáo ambienial, selam

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

deco' rente de sua rnobserváncra

CLÁUSULA VI . DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

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

mediçóes e da Nota Fiscal, de conformidade com as autorizaçôes expedidas pela Responsável

pela Fiscalização do Objeto Contratual. indicado pela Prefeitura Municipal

CLÁUSULA VII . DAS MoDIFICAÇÔES E/OU ALTERAÇÕES

7.1 - Qualquer modificação de forma ou quantidadê (acréscimo ou reduÇáo) dos materiais objeto

deste contrato poderá ser determinada pelo contratante medianie assinatura de Termos Aditivos,

observadas as normas legais vigentes.

7.2 - O presente contrato poderá ser alterado uniiateralmente pea Admlnistração, quando

necessárla a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 com as devidas.justiÍicativas.
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crÁusura vur - DA FrscALrzeçÃo e AcoMeANHAMENTo Do coNTRATo

8.'l - Compete a Prêfeitura lrlunicipal, por seu Prefeito ou por pessoa indicada para este fim,

acompanhar e fiscalizar a execugáo do presente contrato e expedir as normas de servlços

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

de qualquer empregado cula conduta considere inconveniente.

8.3 - A í.scalr1açào da PREFEITURA MUNICIPAL DE tRANCISCO BADARO poderá oete,m ^ar à

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

mesmo é insuficiente ou impróprio para dar o andamento previsto aos serviços

8.4 - E facultado ao N/lunicipio de Francisco Badaró so lc tar da Empresa executora Laudo Técn co

realizado em laboratório apropriado reÍerente à resiStência dos materiais utilizados na obra.

8.5 - Após o término das obras, objeto do ediial será expedido pela Prefeitura l\4unicipal, o iermo

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

fiscaLlzação, assjnado pelas partes em até 15 dias da comunicação escrita do contratado. Após o

decurso do prazo de obseÍvaçáo. ou vrstoria que comprove a adequaçáo do objeto da data do

receb mento provisório, será exped do o termo de recebimento definitivo.

CLÁUSULA IX. DAS PENALIDADES

9.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigaçÕes assumidas caracletizará a inadlmplência

do Contratado íicando o mesmo, garantido o contraditório e a ampla defesa, sujeita às seguintes

pena ldades:

| - Advertência,

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

Geral de PreÇos de lvlercado - IGPM/FGV|

Suspensáo temporária de participaçáo em licitação com o Município de Francisco Badaró pelo

prazo de 02 (dois) anos;

lll - DeclaraÇào de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçâo Pública, na forma

previsia no inciso lV do art 87 da Le 8.666/93, além do encaminhamento ao Ministério PÚblico

para aplicaÇáo das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida Lei, salvo

superveniência comprovada de motivo de ÍorÇa maior, desde que aceito pela PreÍeitura Municipal.

9.2 - Na hipótese de o contratado se Íecusar a assinar o contrato ou não executá lo nas condiçóes

esiabelecidas, se sujeitará à multa de 10aÂ \dez por cento) sobre o valor do contrato

independentemente da aplicaçáo de outras sançÕes previstas em lei

Ru.r,r.ÍaçLrÀi. s./,1 CÊfltrc- Ftancis.o Earlaró LIG CEP 39.6:r"t oco
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9.3 - Pelo atraso injustificado na prestação dos servlços será aplicada multa de 0,S% (cinco

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

prevista no ltem aclma

9.4 - As multas lançadas pela Prefeitura Municipal seráo deduzidas diretamente dos créditos que o

contratado liver ern razão da presente licitação

cLÁusuLAx-DAREScrsÃo

10.1 - A rescisáo do presente contrato poderá ser.

í0.1.1 - determinada por ato motivado da Administraçáo, após processo regular, assegurado o

contraditório e ampLa defesa, nos casos do ariigo 78, I a Xll e XVll da Lei de LicitaçÕes.

10.í.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde

que haja conveniência para a Prefeitura Municipali

10.1.3 - judlcia, nos termos da Legislaçáo.

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

apurem eventuais perdas e danos.

10.3 - Ocoíendo a rescisão, à Contratada caberá recetrer o valor dos serviços prestados até a

data da rescisâo observadas as disposiçôes do item anterior.

CLÁUSULA XI - DO FORO

11.1 - Faca eleito o Foro da Comarca de Minas Novas para dirimir quaisquer dúvidas referentes a

este Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais especial que seja.

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

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

um só efeito.

Franclsco Badaró-N,4G, 01 de Agosto de 2018

SOUSA

Prefeito l\,4un c pal de Franclsco Badaró

-1- - /.-J,q- /'w^a/A h r&"-7-
ruyffoNAro MAcTEL GoUES

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