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ANEXO XVII

MINUTA CONTRATO

TOMADA DE PREQO N° 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 72022

CONTRATO EM REGIME DE EMPREiTADA POR PRECO
GLOBAL, NA FORMA DE EXECUCAO INDIRETA,

DECORRENTE DA TOMADA DE PREQOS 001/2022,
FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SAO VALERIO - TO,

E A EMPRESA <NOME DA EMPRESA>, PARA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE OBRA DE DRENAGEM,

CANALIZACAO. ILUMINACAO E PAVIMENTACAO NA
REGIAO DA REPRESA DO MUNICIPIO DE SAO
VALERIO, DE ACORDO COM O OBJETO
DO CONTRATO DE REPASSE OGU N°
897441/2019/MDR/CAIXA.

CONTRATANTE: MUNICiPIO DE SAO VALERIO - TO, pessoa juridica de direito publico, Inscrita
CNPJ n° sede

nesta cidade de Sao Valerio - TO, representada
inscrito no CPF sob o n°

Sao Valerio, CEP

no nacom

neste ato por seu Prefeito
.SSP/ residente nae RG

CONTRATADA: EMPRESA. pessoa juridica de direito privado. Inscrita no CNPJ sob o
.com sede na , na cidade de , neste ato

nacionalidade, estado civil, profissao, portador do CPF
residente e domiciliado em

n°. „ e Inscrigao Estadual n°.
representada pelo Sr.
sob o n, , e RG sob o n°

Resolvem celebrar o presente Contrato, que se regera pelas clausulas e condigoes que
seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO
1.1. O presente Contrato decorre do procedimento licitatorio da Tomada de Pregos n°
001/2022, por parte da Prefeitura Municipal de Sao Valerio-TO, que, agindo no exerclcio de
suas atribuigdes legais e Institucionais, com fundamento no disposto na Lei no 8.666/93,

conforme Termo Homologagao do Processo e Adjudicagao do objeto emitido em / / , tudo
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constante no Processo Administrative n°
integrante este Instrumento.

,/2022, do qual passa a fazer parte

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E INFORMAgOES IMPORTANTES
2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratapao de empresa especializada paraexecupao de obra de drenagem, canalizapao, iluminapao e pavimentapao na regiao darepresa do municipio de Sao Valerio, de acordo com o objeto do Contrato de RepasseOGU n° 897441/2019/MDR/CAIXA, obedecendo as condipoes estatuidas no Edital, seusrespectivos anexos e subanexos, e neste Contrato.
2.1.1. Deverao ser consideradas para a execupao do objeto as especificapoes einformapoes tecnicas constantes no Edital, Anexos e Subanexos, bem como nas Informapoescontidas no Processo Administrative n° ./2022.
2.2. Das Obras/Servipos a Serem Executadas:
a) Administrapao local;
b) Servipos preliminares;
c) Terraplanagem;
d) Servipos de pavimentapao;
e) Sinalizapao vertical e horizontal;
f) Calpadas;
g) Drenagem;
h) Transporte Comercial;
i) Pavimentapao estacionamentos;
j) EI6trico e iluminapao;

2.3. Das Medidas Ambientais
Para cumprir as exigencias dos orgaos ambientais, tendo em vista os possiveis impactos
desencadeados durante a execupdo das obras, deverdo ser adotadas medidas que ndovenham ferir o Meio Ambiente, tais como:

a) Tomar medidas de seguranpa contra o derramamento de material poluente e adequada
do lixo de modo a ndo causar danos ao meio ambiente;
b) Manter umidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego;
c) Limpeza total dos canteiros da obra e patios de maquinas ao termino do contrato.
2.4. Do local de Execupao dos Servipos
Fica estabelecido que os servipos objeto desta licitapao devem ser executados no seguinte
enderepo.
a) Municipio de Sdo Val6rio/TO. Coordenadas:

O objeto devera ser executado no local indicado, cabendo a empresa contratada, o
fomecimento de equipamentos, ferramentas. materiais e mao de obra necessaria a
execupao do objeto/obra, e, em conformidade com o respectivo projeto basico, planilha
quantitativa/orpamentaria e cronograma em anexos.
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2.5. Dos Materials e Condigoes De Similaridade
2.5.1. Todos os materials necessarios para a execugao da obra/servigos deverao ser
fomecidos pela Contratada. Devendo ser de primeira qualidade e obedecer as normas
tecnicas especificas.
2.5.2. As marcas citadas nas especificagoes, se houverem. constituem apenas referencias,
admitindo-se outras, previamente aprovadas pela fiscaiizagao, e obedecendo ao projeto
de engenharia da Contratante.
2.5.3. Os materials especificados poderao ser substituidos, mediante consulta previa d
fiscaiizagao, por outros similares, desde que possuam as seguintes condigoes de similaridade
em relagao ao substituido: qualidade reconhecida ou testada, equivalencia tecnica (tipo,
fungao, resistencia, estetica e apresentagao sendo mesma ordem de grandeza de prego).
CLAUSULA TERCEIRA DA DESCRICAO, EXECUQAO E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICOS.
3.1. Os servigos deverao ser executados rigorosamente de acordo com as normas tecnicas
estabelecidas no Memorial Descritivo, Memoria de Calculo, Planilha Orgamentaria,
Cronograma Fisico-Financeiro e Projetos, bem como com estrita obediencia ao Termo de
Referencia/Projeto Basico, Edital e seus Subanexos, todos constantes dos autos, bem como
as prescrigoes e exigencias das especificagoes da Contratante e neste Contrato.
3.2. Deverao ser considerados, para perfeito entendimento dos servigos a serem
executados, os elementos e especificagoes tecnicas contidas no especffico processo
administrative de autuagao.
3.3. A execugao do contrato sera acompanhada, conforme o caso, nos termos do Art. 67 e
73 da Lei no 8.666/93.

3.4. A aceitagcio de qualquer servigo pela fiscalizagQo estd vinculada ao rigor da boa
tecnica construtiva e aos elementos especificados, projetos e memorial descritivo. A
aceitagao de servigos basicos fica diretamente ligada a conferencia da equipe da
Contratante.

3.5. A seu criterio, a Contratante, podera exigir a demoligao para reconstrugao de qualquer
parte da obra/servigos, caso tenha sido executada com impericia tecnica comprovada ou
em desacordo com o projeto, normas e especificagoes prbprias e Determinagoes da
Fiscaiizagao, nos termos do artigo 69, da Lei n. 8.666/93, o que correra Inteiramente as
expensas da licitante Contratada.
3.6. A Contratada se responsabilizara pelo fomecimento e manutengao de um Diario de
Obra permanentemente disponivel para langamentos no local da obra. sendo que. a
manutengao, aquisigao e guarda serao de sua inteira responsabilidade, devendo entregar
diariamente copia do diario de obra ao Engenheiro Fiscal da Contratante responsavel pela
fiscaiizagao. Devendo ser observadas as condigoes descritas neste Termo de
Referencia/Projeto Basico, Anexo Ido Editai da Tomada de Prego 001/2022, nos Documentos
Tecnicos referentes ao objeto e demais informagdes contidas no Processo n° 72022.
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3.7. Alem das anotagoes obrigatorias sobre os servipos em andamento e os programados, aContratada devera recorrer
improvisagoes, alteragoes tecnicas ou servipos imprevistos decorrentes de acidentes,condigoes especiais.

ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer
ou

3.8. Neste caso, tambem e imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, comoformalidade de sua concordancia ou discordancia tecnica com o fato relatado.3,8.1. Serao obrigatoriamente registrados no Diario de Obra:

3.8.1.1. Pela Contratada:
a) As condigoes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;b) As falhas nos servipos de terceiro nao sujeito a sua ingerencia;
c) As consultas d fiscalizapdo:
d) As datas de conclusao de etapas caracterizadas de acordo com o cronogramaaprovado:
e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos:
f) As respostas as interpelapoes da fiscalizapao;
g) A Eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servipo;
h) Outros fatos que, ao juizo da Contratada, deve ser objeto de registro.
3.8.1.2. Pela Fiscalizapao:
a) Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 3.8.1.1 letras "a" e "b".
b) Juizo formado sobre o andamento da obra/servipos, tendo em vista as especificapoes,
prazo e cronograma:
c) Observapoes cabiveis a proposito dos lanpamentos da contratada no Diario de
Ocorrencias;
d) Solupoes as consultas lanpadas ou formuladas pela Contratada, com correspondence
simultanea para autoridade superior
e) Restripoes que Ihe parepam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da Contratada;
f) Determinapao de providencias para o cumprimento das especificapoes;
9) Outros fatos ou observapoes cujo registro se tome conveniente ao trabalho de
fiscalizapao.

3.9. A Contratada se obriga a fomecer a relapdo de pessoal e a respectiva guia de
recolhimento das obrigapoes com o INSS. Ao finai da obra, devera ainda fomecer a
seguinte documentapao relativa a obra: Certidao Negativa de Debitos de Tributos Federais
e Divida Ativa da Uniao; Certidao de Regularidade de Situapao perante o FGTS, e Certidao
de Quitapdo do ISS referente ao Contrato.
3.10. A Contratada devera, inicialmente, fixar no canteiro de servipos placas alusivas a obra
com as dimensoes exigidas na planilha orpamentaria e com os dizeres e simbolos a serem
determinados pela Contratante.
3.11. A obra/servipos devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservapao
devendo ser realizada uma vistoria da obra/servipos pela Contratada, antes da
comunicagao oficial do termino da mesma, acompanhada pela Fiscalizapao.
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3.1l.l.Todos os materiais que foram depositados no canteiro de obra e que eventualmentenao sejam aplicados deverao ser totalmente removidos no termino da execugao dosservigos.
3.H.2. Depois de concluidos os trabalhos e testes serao executados a limpeza geral,somente apos esta, realizar-se-a a inspegao e liberagao da obra.3.12. Feita a vistoria serao firmados o Termo de Entrega Provisoria, de acordo com o Art. 73.inciso I, alinea "a" da Lei n° 8666/93, onde deverao constar se houver todas as pendenciase/ou problemas verificados na vistoria.
3.13. O Recebimento dos servigos/obra executados pela Contratada serd efetivado emduas etapas sucessivas:
3.13.1. Na primeira etapa,apos a conclusao dos servigos e solicitagao oficial da Contratada,mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizagao, serd efetuado o Recebimento Provisorio;3.13.2.Apds a vistoria, atravds de comunicagdo oficial da FiscalizagSo, serdo indicadas ascorregoes e complementagoes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bemcomo estabelecido o prazo para a execugao dos ajustes;
3.13.3.Na segunda etapa, apos a conclusao das corregoes e complementagoes esolicitagao oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizagao serdrealizado o Recebimento Definitivo;
3.13.4.0 Recebimento Definitivo somente serd efetivado pela Contratante apos aapresentagao pela Contratada da Certiddo Negativa de Debitos de Tributos Federais eDivida Ativa da Uniao, Certificado de Recolhimento de FGTS e comprovagao depagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do Contrato.3.13.5.0 Recebimento definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela seguranga dosservigos, consoante Artigo 618 do Cddigo Civil, nem a dtica profissional pela perfeitaexecugao do contrato.
3.13.6.A Contratante nao receberd a referida obra se detectado pela fiscalizagao, algumtipo de impericia tecnica ou execugao total ou parcial em desacordo com os projetos
apresentados.
3.14. A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fomecimentoexecutado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei n. 8666/93).
3.15. Correra por conta da licitante Contratada a responsabilidade por qualquer acidente
do trabalho em fungao da obra/servigos contratados, ainda que resultantes de caso fortuitoou por qualquer outra causa, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruigao
ou danificagao da obra, ate a aceitagao definitivo da mesma pela Contratante, bem
como, pelas indenizagoes que possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas da execugao
da obra/servigos e/ou agoes ou omissoes da licitante Contratada, ainda que oconram emvia publica.
3.16. Operagoes de reorganizagao empresarial, tais como fusao, cisao e incorporagao,
ocorridas durante a vigencia do contrato, deverQo ser comunicadas d Contratante e. na
hipotese de restar caracterizadas frustragao das regras e principios disciplinadores das
licitagoes e contratos administrativos, ensejara a rescisao do contrato.
3.17. A Administragao, atraves de Crgao Competente, realizara fiscalizagao para
acompanhar e verificar a perfeita execugao dos servigos, bem como o cumprimento das
especificagoes, das Normas Brasileiras e das posturas municipais.
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CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO
4.1. As partes atribuem a este contrato o valor global de R$ ( ).4.1. Sendo o valor referente ao Recurso origindrio Contrato de Repasse OGU n°897441/2019/MDR/CAIXA e Contra partida da Prefeitura Municipal de Sao Valerio.4.3. Acordam as partes que o valor global para execugao das obra/servigos objeto destecontrato e o valor constante na respectiva Proposta de Pregos vencedora apresentada emsessao pela Contratada, que sera pago de conformidade com o andamento daobra/servigos,no que determinar as medigoes.
4.4. A planilha de quantidades e pregos, bem como o cronograma fisico-financeiroapresentado pela Contratada, na sessao da licitagao passam a fazer parte integrante desteContrato.
4.4.1. No prego acordado estao inclusas todas as despesas diretas e indiretas, impostos,taxas, encargos trabalhistas, previdenciarios, acidentarios, seguros, despesas com mao deobra, transportes, ferramentas, materials, equipamentos, contratagoes e locagoes e outrasincidentes.

CLAUSULA QUINTA - DOS PAGAMENTOS
5.1. Os pagamentos serao realizados, obedecida as medigoes realizadas e aprovadas pelaContratante, obedecendo ao cronograma fisico-financeiro e ao respectivo faturamentocom apresentagao da nota fiscal, onde serao discriminados os servigos executados e atestoemitido por servidor municipal designado para a fiscalizagao da execugao dos servigos,obedecidas as condigoes estabelecidas no Contrato e no Editai e seus anexos.
5..1.1. Os pagamentos serao realizados, apos disponibilidade da Prefeitura Municipal de SaoValbrio.
5.1.2. A Contratante efetuara o pagamento a Contratada, pelos servigos contratados eexecutados, nos pregos Integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidencia dereajustamento e a ocorrencia de imprevistos. Ficam expressamente estabelecidos que ospregos incluam todos os custos diretos e indiretos para a execugdo da obra/servigos, deacordo com as condigoes previstas nas especificagoes tecnicas e nas normas contidas noEditai e demais anexos.
5.2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer apos acomprovagao da realizagao dos servigos determinados no cronograma-fisico-financeiro emediante apresentagao dos seguintes documentos:

Registro da obra no CREA /TO;
Matricula da obra no INSS;
Relagao dos Empregados - RE.
5.3. O pagamento do valor faturado deverb ser efetuado no maximo 30 (trinta) dias apbs ocertifico da Comissao de Fiscalizagao na Nota Fiscal de servigos executados, observado ocumprimento do item 5.1.
5.4. Para efetivagao dos pagamentos, a Contratada devera apresentar juntamente com os
documentos aludidos no item anterior as seguintes certidoes: Certidoes de Regularidadejunto a Fazenda Federal e Divida Ativa da Uniao, Estadual e Municipal, bem como INSS, FGTS



3^
X"'' Prafeitura Municipal deC!Sao ValerioESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAO

ADM:2021/2024
Uniao, Trabalho a Prosperidade

Mm.mi- MXM

I
e CNDT, aprovadas pela Comissao de Fiscalizagao, as quais deverao ser juntadas aos autos
do processo praprio.
5.5. Podera ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de
trabalhos defeituosos ou debitos da Contratada para com a Contratante, bem como
enquanto durar a falta de comprovagao por parte da Contratada, da respectiva matricula
junto a Seguridade Social e a da correspondente comprovagao dos encargos sociais
pertinentes a obra.
5.6. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagao
qualquer obrigagao financeira que Ihe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou
inadimplencia contratual, que podera ser compensada com o pagamento pendente sem
que isso gere direito a acrescimos de qualquer natureza.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO
6.1. O contrato tera vigencia de 240 (duzentos e quarenta) dias com'dos a partir da sua
assinatura, prorrogavel na forma do Art. 57, §1° da Lei n° 8.666/93 mediante solicitagao e
justificativa escrita da parte interessada e aprovagao da Contratante.
6.2. Sera admitida a prorrogagao dos prazos de inicio de etapas de execugdo, de
conclusao e de entrega, mantidas as demais clausulas do Contrato firmado e assegurada a
manutengao de seu equilibrio economico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes
motivos, devidamente autuados em processo:
a) Alteragao do projeto ou especificagoes, pela Administragao;
b) Superveniencia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condigoes de execugdo do contrato:
c) Interrupgao da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e
no interesse da Administragao;
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por
Lei:
e)Impedimenta de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragao em documento contemporaneo a sua ocorr§ncia;
f) Omissao ou atraso de providencias a cargo da Administragdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimenta ou retardamento na
execugdo do contrato, sem prejuizo das sangoes legais aplicaveis aos responsaveis.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS
7.1. O prazo para a execugdo e entrega dos servigos sera conforme cronograma fisico
financeira, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo, deduzidos os
dias determinados em ordem de paralisagao, se ocorrer.
7.2. O prazo de que trata o subitem anterior podera ser prorrogado, conforme o art. 57 da
Lei n° 8.666/93, mediante termo especifico e formalizado de justificativa apresentada pela
empresa contratada mediante aprovagao justificada e comprovada tecnicamente pela
Administragao por meio de Termo Aditivo ou outro Ato equivalente, caso seja de interesse
da Contratante.
7.3. Ficando a Contratada temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugao da obra/servigos, devera
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comunicar e justificar o fato por escrito para que o Contratante tome as providencias
cabiveis.
7.4. A Contratante se reserva o direito de contratar a execugao da obra/servigos com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigoes dalicitagao, nao cabendo direito a Contratada de formular qualquer reivindicagao, pleito ou
reclamagao.
CLAUSULA OITAVA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
8.1. As despesas decorrentes da contratagao da obra objeto desta Tomada de Pregos
correrao por conta dos recursos orgamentarios oriundos do Contrato de Repasse n°.897441/2019/MDR/CAIXA, conforme a seguir:

ACAO:
DA DESPESA: 4.4.90.51.

DOTACAO ORCAMENTARIA:
OBRAS E INSTALAC6ES. FONTE

ELEMENTO
DE RECURSO:

8.2. Os recursos financeiros somente serao liberados, cumprido o estagio de liquidagao da
despesa, de acordo com as medigoes pertinentes a alocagao do recurso a ser dispensado
no cumprimento dos itens relacionados na Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico
Financeiro.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAC0ES DAS PARTES
9.1 Alem das obrigagoes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, do Edital da Tomada
de Pregos sdo obrigagOes da CONTRATANTE:
a)Paralisarou suspender, a qualquer tempo, a execugao do contrato, de forma parcial outotal;
b) Realizar as medigoes dos servigos necessarias;
c) Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato;
d) Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompativel com asespecificagoes apresentadas na proposta da Contratada, que possa ser inadequado;
e) Acompanhar e fiscalizar atraves de servidor designado pela Contratante a execugao docontrato.
9.2 Alem das obrigagoes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, no Edital da Tomada de
Pregos sao obrigagoes da CONTRATADA:
a) Manter preposto(s), com competencia tecnica e administrativa, aceitos pelaContratante, no local da obra ou servigo, para representa-la na execugao do contrato;b) Regularizar perante o CREA/CAU e outros orgaos, conforme o caso, o contrato
decorrente da Tomada de Pregos conforme detemnina a Legislagao em vigor
c) Adotar na obra, no que se refere 6 higiene e seguranga do trabalho, as disposigoes dalegislagao vigente expedida pelo Ministerio do Trabalho, fazendo seus empregados utilizar-se
de equipamentos de protegao individual (EPI) /coletiva (EPC) e atendimento a NR-18;
d) Responsabilizar-se pelo fomecimento e manutengao do Diario de Obras;
e) Manter, durante toda a execugao do contrato, compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, assim como todas as condigoes de habilitagao e qualificagao, exigidas na
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licitagao, apresentando documentagao revalidada se, no curso do contrato, algum
documento perder a validade;
f) Trocar/substituir, reparar/corrigir pelo prazo de ate 07 (sete) dias uteis, as suas expensas os
servigos caso venham a ser recusadas no ato de recebimento, sendo que este ato nao
importara sua aceitagao, independentemente da aplicagao das sangoes cabiveis;
g) Prestar esclarecimentos solicitados e atender as reclamagoes formuladas, sujeitando-se a
mais ampla e irrestrita fiscalizagao, acompanhamento, controle e avaliagao da
Contratante, atraves do servidor municipal responsavel, encarregado de acompanhar a
entrega o qual atestard o fomecimento do objeto deste termo, tomando conhecimento da
area e da complexidade da obra;
h) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agao da fiscalizagao por parte da
Contratante e o acesso a todas as partes da obra tais como oficinas, depositos, armazem,
dependences ou similares onde se encontrem materiais destinados d obra contratada,
atendendo prontamente as solicitagoes que Ihe forem efetuadas;
I) Executor os servigos com o fomecimento de todos os materiais necessarios para a
realizagao do objeto, empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e mao
de obra qualificada, obedecendo rigorosamente aos respectivos projetos e demaisinformagoes tecnicas pertinentes;
j) Providenciar, as suas expensas, toda a sinalizagao necessaria a realizagao da
obra/servigos;
L) Responsabiliza-se por acidentes de transito ocorrido em area contermina a obra/servigos,
decorrentes da falta de sinalizagao diuturna e de dispositivos de seguranga adequados a
execugao da obra/servigos;
m) Responsabilizar-se por qualquer acidente do trabalho em fungdo da obra contratada,
ainda que resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso indevido depatentes registradas e pela destrujgao ou danificagao da obra, ate a aceitagao definitiva
da mesma pela Contratante, bem como, pelas indenizagoes que possam vir a ser devidas a
terceiros, oriundas da execugao da obra e/ou agbes ou omissoes da Contratada, ainda que
ocorram em via publica;
n) A Contratada obriga-se a exercer coordenagao e controle dos materiais e dos servigos
contratados. facilitando, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agao da Fiscalizagao
por parte da Contratante e o acesso aos servigos e a todas as partes da obra tais comooficinas, depositos, armazem, dependencies ou similares onde se encontrem materiais
destinados a obra contratada, atendendo prontamente as solicitagoes que Ihe forem
efetuadas;
o) Aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, inclusive em relagao ao prego, os acrescimos
e supressoes que se fizerem no objeto contratado, respeitado os limites indicados no Art. 65,
§ l° da Lei n°8.666/93;
p) Correrao por conta da Contratada todas as despesas diretas, indiretas, tributaries,
trabalhistas e de acidentes de trabalho para a fiel execugao da obra/servigos contratados;
q) Responsabilizar-se pelas despesas relativas as leis sociais, seguros, vigilancia, transporte,
alojamento e alimentagao do pessoal, durante todo o periodo da obra;
r) Remover, ao final dos servigos, os entulhos e as sobras dos materiais, promovendo a
limpeza dos locais onde foi executada a obra/servigos objeto deste contrato;
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Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a terceiros, decorrentes de suacuipa ou dolo na execugao do objeto contratado, nao excluindo ou reduzindo essaresponsabilidade em razao da fiscalizagao;
s) Em caso de inexecugao total ou parcial, ou qualquer outra inadimplencia, a contratadaestara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantidaprevia defesa, as penalidades previstas no artigo 87. incisos I a IV, da Lei n°8.666/93:t) Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservagao.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS10.1. A garantia de execugao, que ira assegurar a fiel observancia das obrigagoescontratuais, sera obtido pela aplicagao de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual;10.2. A proponente vencedora. no prazo de 10 (dez) dias uteis apds a assinatura destecontrato e antes da expedigao da Ordem de Servigos, devera, sob pena de decair o direitode contratagao, apresentar comprovagao da formalizagao da garantia de execugao da
obra/servigos.O recolhimento da garantia de execugao e da garantia adicional, se houver,podera ser efetuado nas seguintes modalidades:
10.2.1. Deposito em especie ou cheque nominativo a Contratante, mediante deposito emuma conta corrente a ser fomecida pela contratante, mediante solicitagao da licitantevencedora. Em caso de deposito atraves de cheque, a validade da garantia somente sedard com a efetiva compensagao do mesmo;
10.2.2. Carta Fianga Bancaria, sendo obrigatorio que o prazo de validade da mesma seja,
no minimo, igual ao prazo de execugao do objeto do Contrato, acrescido de 90 (noventa)dias, incluindo cldusula de renuncia ao beneffcio de ordem:
10.2.3. Seguro Garantia em Apolice Nominal ao Contratante e emitido por seguradora
brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigatorio que o prazo de validadeseja, no minimo, igual ao prazo de execugao do objeto do Contrato, acrescido de 90(noventa) dias;
10.2.4. Titulos da Divida Publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma escriturai,mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido peloMinisterio da Fazenda.
10.3. Se ocorrer majoragao do valor contratual o valor da garantia de execugao sera
acrescido pela aplicagao de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. Nocaso de redugdo do valor contratual, poderd a Contratada ajustar o valor da garantia de
execugao, se assim o desejar.
10.4. A Contratada perdera a garantia de execugao e a garantia adicional, quando for ocaso, de:
10.4.1. Inadimpldncia das obrigagbes e/ou rescisdo do Contrato de Empreitada:
10.4.2. Nao recebimento provisorio e definitivo da obra contratada.
10.4.3. A garantia somente sera restituida a Contratada apos o cumprimento integral das
obrigagoes contratuais e desde que nao haja qualquer pendencia com a Contratante.
10.4.4. A prestagao da garantia de execugao, nas condigoes previstas acima, e condigao
de eficacia do contrato.
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10.5. A devolugao da garantia de execugao e da garantia adicionai, quando for o caso, ou
o valor que dela restar, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, dar-se-a
mediante apresentagao dos seguintes documentos:
10.5.1. Termo de Recebimento Definitivo;
10.5.2. Certidao de Regularidade junto a Fazenda Federal e Dlvida Ativa da Uniao, referente
ao objeto contratado concluldo.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
11.1. A Licitante/Contratada poderd(do) seraplicada(s) a(s) sangdo(Oes) adiante, al6m das
responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condigoes
estabelecidas no Editai e sujeitando-se as sangoes constantes nos artigos 86 e 87 da Lei n°.
8.666/93, conforme disposto:
I. Advertencia: A sangdo de Advertencia consiste na comunicagao formal ao fomecedor,
advertindo- Ihe sobre o descumprimento de obrigagao legal assumida, notificando que, em
caso de reincidencia, sangao mais elevada podera ser aplicada. Sua aplicagao se dara nos
casos seguintes:
a) Desistencia parcial da proposta, devidamente justificada;
Cotagao erronea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
b) Por atraso injustificado na execugao do Contrato, inferior a 30 (trinta) dias, que nao
importem em prejuizo financeiro a Administragao;
c) Demais casos faltosos que nao importem em prejuizo financeiro a Administragao.
II. Multas: As multas a que alude este inciso nao impede que a Administragao aplique as
outras sangoes previstas em lei. Sua aplicagao se dara nos seguintes casos:
a) Por inexecugdo didria de atraso injustificado na execugdo do Contrato, por prazo ndo
superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais sera considerado descumprimento parcial da
obrigagao: 0,3% (tres decimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total do Contrato;
b) Por inexecugao parcial de atraso injustificado na execugao do Contrato, por prazo
superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual nao cumprida,

sujeita ainda a possibilidade de rescisao unilateral;
c) Por inexecugao total injustificado do Contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da
obrigagao assumida;
d) Recusa do adjudicatario em receber o Contrato, dentro de 05 (cinco) dias uteis contados
da data da convocagao: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;
e) Por desistencia da proposta, apos ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente
de fato superveniente e nao aceito pela CPL no ato da sessao: 15% (quinze por cento) sobre
o valor total da proposta;
III. Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos:
a) Ap6s convocado, nQo celebrar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta:
b) Deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame;
c) Cometer fraude fiscal;
d) Ndo mantiver a proposta;
e) Ensejar o retardamento da execugao de seu objeto,
f) Falhar ou fraudar na execugao da Contrato;
9) Fizer declaragao falsa;
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h] Comportar-se de modo inidoneo.
IV. Declarapao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrapao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punipao ou ate que seja promovida a
reabilitapao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que podera ser
concedida sempre que a Licitante/Contratada ressarcir a Administrapao pelos prejuizos
resultantes, considerando para tanto, reincidencias de faltas e sua natureza de gravidade.
11.1.1. Para os fins do item 11.1. reputar-se-ao inidoneos atos como os descritos nos artigos
90, 92, 93, 94,95 e 97 da Lei n.o 8.666/93.
11.2. As multas previstas no inciso II serdo descontadas, de imediato, do pagamento devido
ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei 8.666/93.
11.3. As sanpoes previstas nos incisos I, III e IV do item 11.1, poderao ser aplicadas juntamente
com a do item II, facultada a defesa previa da Licitante/Contratante no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimapdo, onde deverd ser
observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.8.666/93.
11.3.1. As sanpoes administrativas serao aplicadas pela Autoridade apos a devida
notificapao e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa previa. A notificapao
deverd ocorrer pessoalmente, por melo de correspondence com aviso de recebimento e
apos exauridas estas tentativas e nao sendo localizado o licitante faltoso, sera devidamente
publicado em Diario Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificapao
sera indicada a conduta considerada irregular, a motivapdo e a especie de sanpao
administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razoes de defesa.
11.4. A aplicapao de qualquer das sanpoes previstas nesta clausula observara o direito
constitucional a ampla defesa e ao contraditorio.
11.5. As sanpdes previstas nos incisos I, II e III do item 11.1 sdo da competence do Secretdrio
Municipal responsavel pela pasta.
11.6. A sanpao prevista no inciso IV do item 11.1 e da competence exclusiva de autoridade
superior da Administrapao Municipal, facultada a defesa da Licitante/Contratada no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitapdo
ser requerida apos 02 (dois) anos de sua aplicapao ou antes, se devidamente justificada e
aceita pela autoridade que a aplicou.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE DOS PREQOS
12.1. Na hipotese do prazo deste instrumento contratual exceder 12 (doze) meses, contados
da sua assinatura, por motivos alheios a vontade da CONTRATADA, por interesse da
CONTRATANTE, ou porfato superveniente resultante de caso fortuito ou forpa maior, o valor
remanescente, ainda nao pago, podera ser reajustado de acordo com o disposto no art. 5°
do Decreto Federal n° 1.054/94, utilizando-se as colunas e os indices proprios de
reajustamento para cada caso, fomecidos pela tabela de Custo Nacional da Construpao
Civil e Obras Publicas da Fundapdo Getulio Vargas, ou outro fndice que venha a substituUo
e de acordo com a seguinte formula:

R = [(lm - lo) / lo] X P,

Onde:
R = valor do reajustamento procurado;
lm = indice relativo ao da data do adimplemento da obrigapao;
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lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondentes a data fixadapara entrega da proposta da licitagao;
P = prego unitario contratado.
12.2. No caso de atraso ou nao divulgagao do indice de reajustamento, a Contratantepagara a Contratada a importancia calculada pela ultima variagao conhecida. liquidandoa diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.12.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquerforma nao possa mais ser utilizado, serb adotado em substituigbo o que vier a serdeterminado pela legislagao entao em vigor.
12.4. Na ausencia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novoindice oficial,para reajustamento do prego do valor remanescente.
12.5. Para fins de contagem do prazo para reajuste anual, nbo serbo computados os atrasosnos servigos havidos por responsabilidade da Contratada.
12.6. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de calculo referente aoreajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
CLAUSULA DECIMATERCEIRA - DA RESCISAO
13.1. Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos XII a XVII do citado art. 78 da Lei n.8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizoscomprovados que houver sofrido tendo ainda o direito a devolugao de garantia (quandohouver), aos pagamentos devidos pela execugao do contrato ate a data da rescisao e aopagamento do custo da desmobilizagao.
13.2. Por acordo entre as partes este contrato podera ser rescindido por mutuo acordo dascontratantes, atendida a convenience dos servigos, recebendo a Contratada o valor dosservigos executados.
13.3. A inexecugao total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisao, com asconsequencias contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCAUZACAO DAS MEDICOES, DO CONTRATO E DAEXECUCAO DOS SERVICOS.
14.1. Para acompanhamento, fiscalizagao e vistoria dos servigos, atesto das medigoes, edemais documentos tecnicos referentes a execugao do objeto, fica designado oengenheiro civil FLAVIA LEONEL DOS SANTOS CREA N° 314677/D - TO.
14.2. A Fiscalizagao e exercida por interesse da Administragao e nao exclui, nem reduz aresponsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ena sua ocorrencia, nao implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes eprepostos.
14.3. Fica designado como fiscal do contrato e responsdvel pelo atesto das notas fiscaisservidorindicado pela Prefeitura Municipal.
14.4. A Contratante mantera a partir do inicio dos servigos ate o seu recebimento definitivo,a seu criterio exclusivo, uma equipe de fiscalizagao constituida por profissionais habilitadosque considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos a seremrealizados pela Contratada.
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14.5. A fiscalizagao podera embargar, rejeitar, impugnar e mandar refazer os servigos emao-de-obra que, a seu criterio estejam em desacordo com o previsto nos documentossupracitados e nas exigencias contratuais, termo de referenda e do edital14.5.1. A agao da fiscalizagao sera preventiva, sem interference na metodologia detrabalho da licitante contratada, e, em absoluto gerara responsabilidade para aAdministragao pela execugao das obras e servigos, como tambem nao excluira e nemreduzira as responsabilidades da licitante contratada pela ma execugao das mesmas.14.5.2. A licitante contratada obriga-se a Iniciar qualquer corregao exigida pela fiscalizagaoda Administragao, dentro do prazo de 07 (sete) dias uteis a contar do recebimento daexigencia, correndo por exclusiva conta da licitante as despesas dali decorrentes.14.6. A Contratada obriga-se a exercer coordenagao e controle dos materiais e dos servigoscontratados, facilitando, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agao da Fiscalizagaopor parte da Contratante e o acesso aos servigos e a todas as partes da obra tais comooficinas, depositos, armazem, dependencies ou similares onde se encontrem materiaisdestinados d obra contratada, atendendo prontamente as solicitagoes que Ihe foremefetuadas. Todos os atos e instrugoes emanados ou emitidos pela Fiscalizagao seraoconsiderados como se fossem praticados pela Contratante.
14.7. Serao considerados para efeito de medigao e pagamentos os servigos efetivamenteexecutados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagao e atestada pela mesma,respeitada a rigorosa correspondence com o projeto e suas modificagoes, se houver, comas planilhas de custo e cronograma fisico-financeiro, quanto aos criterios de medigao epagamento, e em concordance com o estipulado no Edital e seus Anexos.14.7.1 As medigoes dos servigos serao baseadas em relatorios periodicos elaborados pelaContratada, registrando os levantamentos, calculos e grdficos necessarios a discriminagdo edeterminagao das quantidades dos servigos efetivamente executados.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEQAO INDIVIDUAL (EPI) / COLETIVA(EPC) E ATENDIMENTO A NR-18.
15.1. A Contratada sera responsavel pela seguranga de seus funcionarios, munindo-os comtodos os equipamentos necessarios a protegao individual e coletiva, durante a realizagaodos servigos, bem como de uniforme com logomarca da empresa de modo a facilitar aidentificagao dos mesmos.
15.2. Al6m dos equipamentos de protegao individual e coletiva, a Contratada deveraadotar todos os procedimentos de seguranga necessarios a garantia da integridade fisicade terceiros que transitem pela obra.
15.3. A Contratada sera responsdvel pela obediencia a todas as recomendagoes,relacionadas a seguranga do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18,aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78. do Ministerio do Trabalho, publicada no DOU de06.07.78 (suplemento).
15.4. Em obediencia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 serao de usoobrigatorio os seguintes equipamentos:
a) Capacetes de seguranga: para trabalhos em que haja o risco de lesoes decorrentes dequeda ou projegao de objetos, impactos contra estruturas e outros acidentes que ponhamem risco a cabega do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados proximos aequipamentos ou circuitos eletricos sera exigido o uso de capacete especifico.
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b) Protetores faciais: para trabalhos que oferegam perigo de lesao por projegao de
fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radiapoes nocivas.
c) Oculos de seguranpa contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos
olhos. d) Oculos de seguranpa contra radiapoes: para trabalhos que possam causar
irritapao nos olhos e outras lesoes decorrentes da apao de radiapoes.
e) Oculos de seguranpa contra respingos: para trabalhos que possam causar irritapoes nos
olhos e outras lesoes decorrentes da apao de liquidos agressivos.
f) Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nivel de ruido for
superior ao estabelecido na NR-15.
g) Luvas e mangas de protegao: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com
substancias corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos
energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiapoes perigosas. Conforme o caso, as
luvas serbo de couro, de Iona plastificada, de borracha ou de neoprene.
h) Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados oulamacentos, especialmente quando na presenpa de substancias toxicas.
I) Botinas de couro:para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesao do pe.
j) Cintos de Seguranpa: para trabalhos em que haja risco de queda.
k) Respiradores contra poeira:para trabalhos que impliquem produgao de poeira.
L) Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasao, atraves de jato deareia.
m) Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferegam riscosprovenientes de ocorrencia de poluentes atmosfericos em concentragao prejudiciais asaude.
n) Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem earmagao de ferros.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA DOS SERVICOS, DOS MATERIAIS EMPREGADOS EINSTALADOS E DA RESPONSABILIDADE.
16.1. Sem prejuizo da garantia legal, com previsao no artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro ena Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, a Contratada respondera pelos vlcios ou defeitosdos servigos, materiais e equipamentos instalados, quer sejam eles de natureza tecnica ouoperacional, durante o prazo de 05 (cinco) anos contados da data do RecebimentoDefinitivo, emitido pelo gestor do contrato, periodo esse em que, independentemente dasgarantias fornecidas pelos respectivos fabricantes, deverb corrigir as imperfeigdes aofuncionamento e operagao, individual ou em conjunto, arcando com todas as despesasdecorrentes de mobilizagao, desmontagem, montagem, reparos, substituigao, visitastecnicas, transporte, diarias, pericias, laudos,etc.
16.2. Ocorrendo defeito(s) durante o periodo de garantia. a Contratada sera comunicada edevera no prazo mbximo de 07 (sete) dias uteis, contado do recebimento da comunicagao,providenciar o devido reparo sem qualquer onus para a Contratante.
16.2.1. Se a Contratada nao executor os reparos e/ou substituigoes, nos prazos que Ihe foremdeterminados pela Contratante, esta, se assim Ihe convier, podera mandar executa-los porconta e risco da Contratada, por outras empresas, cobrando-lhe os respectivos custos.
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16.3. Os servigos devem ser realizados por equipe devidamente habilitada, nenhum dos

assuntos contidos neste Contrato, isenta as concoiTentes da responsabilidade de inclufrem

em seus pianos de trabalho toda e qualquer informagao adicional relevante, justificada

tecnicamente.
16.4. A presenga da Fiscalizagao durante a execugao da obra/servigos, quaisquer que

sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuigoes, nao implicara solidariedade

ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera unica e integralmente pela

execugao dos servigos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, se tiver,

na forma da legislagbo em vigor.
16.5. Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,

defeitos ou imperfeigoes apontadas, podera a Contratante efetuar os reparos e

substituigoes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos

decorrentes, independentemente do seu montante, em dfvida Ifquida e certa da

Contratada.
16.6. A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados

em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissoes e atos

praticados por seus funcionarios e prepostos, fomecedores e subcontratadas, bem como

originados de infragoes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e

posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a Contratante por quaisquer pagamentos que

seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corregoes monetarias e acrescimos de

mora.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES DE OBRAS E SERVICOS
17.1. A Contratantepodera suprimir ou acrescer o objeto deste contrato em ate 25% (vinte e

cinco por cento) do seu valor contratado atualizado, de acordo com o disposto no Art. 65,l

e § l°da Lei nA 8.666/93.
17.2. Nenhum acrescimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no subitem

anterior salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
17.3. Caso haja necessidade, por motivos tecnicos nao previstos, de acrescimo ou supressao

de obras/ servigos, serao obedecidos os limites e demais condigoes estabelecidas em Lei,

sendo:
a) No caso de servigos a serem acrescidos, cabera a Contratada a apresentagao da

planilha orgamentaria correspondente;
b) Os servigos a serem acrescidos ou suprimidos serao levantados e orgados com base nos

pregos unitdrios constantes da proposta original, sendo o valor total dos mesmos, acrescido

ou suprimido do valor global contratado.
c) Os servigos nao constantes das planilhas originais constantes do Processo deverao ser

especificados e apresentados de acordo com o mercado local. Tabela SINAP e atentado

aos pregos ofertados em licitagdo, juntamente com as respectivas composigbes de pregos

unitdrios detalhadas;
d) A tabela de pregos de referenda e aquela elaborada pela Contratante e encontra-se a

disposigao dos Interessados para consulta.
17.4. As adequagoes do projeto que integrar o edital de licitagdo e as alteragoes

contratuais sob alegagao de falhas ou omissoes em qualquer das pegas, orgamentos,

plantas, especificagoes, memoriais e estudos tecnicos preliminares do projeto nao poderao
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I
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor do contrato, computando-se esse
percentual para verificagao do limite previsto no §1° do art. 65 da Lei 8.666/93, conforme
arte. 13, inciso II do Decreto n° 7.983/2013.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALTERACAO DOS PROJETOS
18.1.Os projetos, demais documentos tecnicos e planilha orgamentdria (materials, servigos.
quantitativos e pregos), apresentados no processo e juntamente com este edital - ainda que
analisados anteriormente a participagao do certame, enquanto licitante, e da contratagao,
enquanto vencedora do certame, e antes do inlcio dos servigos, como Contratada -
deverao ser endossados quanto aos seus dados, diretrizes e exequibilidade, devendo ser
apontado com previa antecedencia os pontos que eventualmente possa haver alguma
discordancia tecnica, para que a Fiscalizagao efetue a analise desses pontos e emita um
parecer indicando a solugbo que serb aplicada.
18.2. Fica entendido que todos os projetos, as pegas graficas, as especificagoes tecnicas,
memorial descritivo, memoria de calculo, planilhas, cademo de encargos e outros, que tern
por objetivo definir o objeto da licitagao e do sucessivo contrato, bem como, estabelecer os
requisitos, condigoes e diretrizes tecnicas e administrativas para a sua execugao. sao
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um e se
omita em outro sera considerado devidamente especificado e valido.
18.3. Nenhuma alteragao ou modificagdo de forma, acrescimo ou redugoes, qualidade ou
quantidade dos servigos ou que impliquem em alteragao dos projetos da obra/servigos,

poderd serfeita pela Contratada, sem expressa anuencia da Contratante.
18.3.1. Nos casos onde forem realizadas alteragoes junto ao projeto, a Contratada devera
elaborar um novo projeto de "As-Built" sem custo para a Contratante.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA SUBCONTRATACAO
19.1. Este contrato, bem como os direitos e obrigagdes dele decorrentes, sob nenhum
pretexto ou hipotese, poderd ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou
parcialmente, nem ser executado em associagao da contratada com terceiros, sem
autorizagao previa da Contratante, por escrito, sob pena de aplicagao de sangao inclusive
rescisao contratual.

CLAUSULA VIGESSIMA - DAS ALTERAgOES CONTRATUAIS
20.1. O contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, conforme previsto no art.
65 da Lei n°8.666/93, dentre os seguintes casos:
20.1.1. Unilateralmente pela Contratante:
a) Quando houver modificagao do projeto ou das especificagoes, para melhor adequagao
tecnica aos seus objetivos;
b) Quando necessdria a modificagdo do valor contratual em decorrencia de acrescimo ou
diminuigao quantitative de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei:
20.1.2.Poracordo das partes:
a) Quando conveniente a substituigao da garantia de execugao (se houver);
b) Quando necessdria a modificagdo do regime de execugao da obra ou servigo, bem
como do modo de fomecimento, em face de verificagao tecnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;
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c) Quando necessaria a modificagao da forma de pagamento, por imposigao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagao do
pagamento, com relagao ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestagao de fomecimento de bens ou execugao de obra ou servigo;
d) Para restabelecer a relagao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuigao da administragao para a justa remuneragao da obra, servigo ou
fomecimento, objetivando a manutengao do equilibrio economico-financeiro inicial do
contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porem de
consequencias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou,
ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
economica extraordinaria e extracontratual.
20.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveni£ncia de disposigoes legais, quando ocorridas apos a data da apresentagao da
proposta, de comprovada repercussao nos pregos contratados, implicarao a revisao destes
para mais ou para menos, conforme o caso.
20.3. Em havendo alteragao unilateral do contrato que aumente os encargos da
Contratada, a Administragao/Contratante devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio
economico-financeiro inicial.
20.4. A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no
proprio contrato, as atualizagoes. compensagoes ou penalizagoes financeiras decorrentes
das condigoes de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotagoes
orgamentarias suplementares ate o limite do seu valor corrigido, nao caracterizam alteragao
do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebragao de
aditamento.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- LIVRE ACESSO
21.1 Rea garantido o livre acesso dos servidores dos orgaos ou entidades publicas
concedentes e os de controle intemo e extemo do Poder Executivo Federal, bem como
dos Tribunals de Contas do Estado e da Unido aos processos, documentos e registro
contabeis da Contratada relativos a este contrato, informagoes referentes aos instruments
de transferences regulamentadas na Portaria Interministerial n° 424/2016, bem como os
locais de execugao do objeto, inclusive, nos casos, em que a instituigdo financeira oficial
nao controlada pela Unido faga a gestao da conta bancaria especifica do termo.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS
22.1. Reger-se-a o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposigoes constantes na Lei
n° 8.666/93 respectivas alteragdes, no Edital da Tomada de Pregos 001/2022 e no Processo

./2022.
22.2.Os servigos contratados deverao ser realizados com rigorosa observance dos projetos e
respectivos detalhes, bem como estrita obediencia a prescrigoes @ exigencias das
especificagoes da Contratante que serao considerados como parte integrante deste
contrato.
22.3. Os servigos executados deverao atender as exigencias de qualidade, observados os
padroes e normas baixadas pelos orgaos competentes de controle de qualidade industrial -
ABNT. INMETRO, CREA. CAU, etc. - atentando-se o proponente. principalmente para as
prescrigoes do art. 39, inciso VIII da Lei no 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

Administrative
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22.4. Farao parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela
Contratada, que tenha servido de base para o julgamento da licitagao, bem como as
condigoes estabelecidas na Tomada de Pregos n° 001/2022 e seus anexos,
independentemente de transcrigao.
22.5. A Contratada nao podera substituir o responsavel Tecnico, salvo casos de forca maior
e mediante previa concordancia da Contratante, satisfeitas todas as exigencias do edital.
nos termos do artigo 30, § 10 da lei 8.666/93.
22.6. Operagoes de reorganizagao empresarial, tais como fusao, cisao e incorporagao,
ocorridas durante a vigencia deste contrato, devera ser comunicada a Contratante e, na
hipotese de restar caracterizada frustragao das regras e principios disciplinadores das
licitagoes e contratos administrativos, ensejara a rescisao deste contrato.
22.7. A Contratante fica assegurado o lidimo direito de subsistindo razoes plauslvel e de
interesse coletivo, rescindir, unilateralmente, o contrato, em qualquer circunstancia e epoca
da execugao do contrato, depois de notificada, do ato, a parte contratada, com
antecedencia minima de 05 (cinco) dias, sem onus ou responsabilidades decorrentes para o
Poder Publico e devidos fins de direito.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO
23.1. Para dirimir todas as questoes decorrentes deste contrato, fica eleito o foro de Peixe,
Estado do Tocantins, nao obstante outro domicilio que a Contratada venha a adotar, ao
qual expressamente aqui renuncia.
23.2. Este Contrato sera assinado pelos representantes das partes em 04 (quatro) vias de
igual teor e forma, sendo uma de suas vias juntada aos autos licitatorios, uma entregue para
a Contratada. uma arquivada junto a Comissdo Permanente de Licitagbo e, uma entregue
ao Gestor da Secretaria Contratante, em presenga das testemunhas que subscrevem ao
final.
23.3. E por estarem de acordo com todos os termos, as Partes, assinam o presente Contrato.

Sao Valerio, aos xx dias do mes de xxxxxxxx de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO
CNPJ:

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

EMPRESAxxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: xxxxxxxxxx

Representantexxxxxxxxxxx
CPFxxxxxxxxxxx

CONTRATADO
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