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Comissão Permanente de Licitação 

CONVOCAÇÃOPARACELEBRAÇÃODECONTRATO 

O Município de MUCAMBO, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, convoca a 
empresa EDI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO L TOA-ME para assinatura dos contratos decorrentes da licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS. nº 2/2016060\01ADM. 

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções prevista em lei . 

endo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço. 

MUCAMBO- CE. 01 de Julho de 2016 

7 
/ ~ / / ? 

(rRAli~~:: ~i::ã~';;;-l)lo ALVES 
Presidente / 

/ 
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CONTRATO Nº 20160190 

O Município de MUCAMBO. atra\és da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, neste ato denominado 
CONTRATANTE, localizado na Av. Const. Gonçalo VidaL SN, Centro. inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 11.413.562-
0001 -83, representado pelo(a) Sr.(a) LETÍClA REICHEL DOS SANTOS, GESTORA, residente na Rua Balbino, 
385. Apartamento 103. portador do CPF nº 717.947.000-72 e. de outro lado EDI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO 
LTDA-ME. inscrita no CNPJ(MF) CNPJ 17.836.003/0001-62. estabelecida na Rua Finnino Gomes Neto S/N. Centro, 
Graça-CE. CEP 62365-000. doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por 
EDSO LIMA DE ABREU JUNIOR, residente na Rua Manoel Albino, sn, Bl A, apt 202. Derby C lub. Sobra l-CE. 
CEP 62010-970. portador do(a) CPF 017.712.613-23. de acordo com a representação legal que lhe é outorgada têm 

tre si justo e avençado, e celebram o presente Contrato. de confonnidade com a TOMADA DE PREÇOS nº 
20160601 OI ADM e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e 

CO TRATADA às nonnas disciplinares da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as Cláusulas que se 
seguem: 

CLÁl:SULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. O presente Contrato tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia para serviços de refonna de 
préd io5 públicos. recuperação de calçamento e construção de quebra-molas, confonne Anexo II - Projeto Básico. 

CLÁl SULA SEGU IDA - DOS SERVIÇOS A SER.EM CONTRATADOS 

1. Os serviços ora contratados compreendem as especificações, descritas nos Anexos do ed ital da 
TOMADA DE PREÇOS nº 2/20160601 OI ADM, partes integrantes deste Contrato. 

CLÁl SULA TERCEIRA - DO VALOR 

1 O ,alor Lotai deste Contrato é de R$ 24 807.lO (\inte e quatro mi l, oitocentos e sete reais e sessenta 
centavos). discriminado de acordo com a 1)lanilha integrante da proposta de preços e o cronograma físico-financeiro 
apresentados pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. Os serviços deverão ser executados de acordo com o prazo estabelecido na cláusula oitava. contados a 
partir da ordem de -.erviço emitida pela CONTRA T A.NTf 

l. l - O prazo para início do:- serviços ~ert de até 5 (cin;::o) dias, contados do recebimento da Ordem 
de Serviço expedida pela CONTRATANTE e o de conclusão. será de acordo com o proposto pela CONTRATADA, 
se inferior ao máximo definido no caput desta Cláusula; 
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2. O prazo de garantia dos serviços deverá ser de 5 anos, contados do Termo de Recebimento Definitivo a er 
emitido por Comissão designada pela autoridade competente. 

CLÁUSULA QUINTA- DO AMPARO LEGAL 

1. A Iavratura do presente Contrato decorre da realização da TOMADA DE PREÇOS nº 
2/20160601 OI ADM. 

2. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no processo 
licitatório nº 2/201 60601 OI ADM, tomando como base o disposto no artigo 45, parágrafo l º, inciso I, da Lei nº 
8.666/93. 

LÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA 

1. Será exigida da CONTRATADA a apresentação à Admin istração do CONTRATANTE, no prazo máximo 
de I O (dez) dias úteis. contados da data da assinatura deste Contrato, comprovante de prestação de garantia 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua proposta, mediante a opção por urna das seguintes 
modalidades: 

1.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública: 

1.1.1 - a garantia em apreço. quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de 
poupança em favor da CONTRATANTE; 

1.2 - seguro-garantia: 
1 .3 - fiança bancária. 

2. No caso de rescisão deste Contrato, por culpa da CONTRATADA. não será devolvida a garantia, 
responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, além de sujeitar-se a 
outras penalidades previstas na lei. 

CLÁUSULA SÉTlMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRA TO 

1. A execução deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e 
pelo preceitos de di reito público, aplicando-se-lhes. supleti\amente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado. na forma do artigo 54. da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso Xll, do artigo 55, 
do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA OJTA VA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 

1. A vigência deste Contrato terá início em OI de Julho de 2016 e o térm ino em 31 de Dezembro de 2016, 
tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excl uir o primeiro e incluir o último . 

.\. \". CO'-STRl"TOR GO:-.ÇALO VIDAL. S:\. CE;,.'TRO 
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CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

1. Caberá à CONTRATANTE: 

1.1 - permit ir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da prestação dos serviços 
de reforma e adequação: 

1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou 
responsável técnico da CONTRATADA· 

1 .3 - acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por intermédio da 
Com is ão para tanto formalmente designada; 

1.4 - autorizar quaisquer serviços pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de imprevistos 
rante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido e aprovado pelo Município de 

,&IUCAMBO. desde que comprovada a necessidade deles: 

1.5 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações 
passadas pela CONTRATANTE ou com as especificações constantes dos Anexos do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS nº 2/20160601 OI ADM: 

1.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado. de acordo com as especificações constante do 
Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 2/20I606010IADM; 

1.7 - atestar as nota fiscal /faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio de servidor 
da CO TRATANTE, especialmente designado para es:.e fim . 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

1. Caberá à CONTRATADA. além dos encargos previstos no Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS 
nº 2/2016060101 ADM: 

1.1 - ser responsável. em relação aos seus empregados. por todas as despesas decorrentes da execução 
dos serviços objeto deste contrato, tais como: 

a) salários: 
b) seguros de acidente: 
c) taxas, impostos e contribuiçõe:,; 
d) indenizações: 
e) vales-refeição: 
f) vales-transporte: t> 

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo: 

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem 
qualquer vínculo empregatício com o órgão: 

1.3 - manter, amda. os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir 

&. \". co, TRlTOR GO-...ÇALO \ 'IDAI.. ,,. CE:\'TRO 
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imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às nonnas disciplinares da 
CO TRATANTE: 

1.4 - responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a 
terceiros. decorrentes de sua culpa ou dolo. quando da execução da refonna e adequação, não excluindo ou reduzindo 
e sa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; 

1.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da 
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução ddos serviço : 

1.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração. seja qual for. desde que praticada por seu 
empregados na execução dos serviços ou no recinto da CONTRATANTE: 

1.7 - assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto. pela resistência. 
tanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar: 

1.8 - verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços: 

a) no caso de falhas. erros, discrepâncias ou omissões, bem, a inda, transgressões às Normas 
Técnicas. regulamentos ou posturas. caberá à CONTRATADA fonnular imediata comunicação escrita à 
CO TRATA TE. de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços. 

1.9 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir. às suas expensas, no total ou em parte, os 
serviços efetuados em que se verificarem víc ios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
uti lizado , no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização: 

1.1 O - providenciar, por coma própria. toda a sinalização necessária à execução dos serviços. no 
sentido de evitar qualquer tipo de acidente: 

1.1 1 - fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos serviços de refonna e adequação: 

1. 12 - instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da legis lação 
ertinente: 

1. 13 - remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra, 
durante todo o período de execução e. especialmente. ao seu final: 

1.14 - prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, conforme o disposto 
no 1° do art. 56 da Lei nº 8.666/93. 

1. 15 - pennitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles por ele fonnalmente indicados, acesso às 
suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto: 

1.16 - comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

1 .17 - responsabilizar-se pela construção, operação. manutenção e segurança do canteiro de obras. 
vigi lância. organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras construções 

o\\.< o,sTRl TOR (;0 .... ÇALO \ IDAL. S:"'I. CE:\TRO 
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provisonas necessanas. conforme pre\isto nas Especificações Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS nº 2/20160601 01ADM: 

1 .18 - responsabi lizar-se pe1as despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços 
pela CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 

1.19 - responsabilizar-se por todo transpone necessário à prestação dos serviços contratados, bem 
como por ensaios. testes ou provas necessários, inclusive os mal executados; 

1.20 - providenciar. à. suas expensas. atestado de s imilaridade de desempenho dos matena1s 
apresentado . junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao descrito nas 
Especificações Técnicas constantes dL Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 2/2016060JOIADM, sempre que a 
fiscalização da CONTRATANTE julgar necessário: 

1.21 - exigir de seus subcontratados. se for o ca o. cópia da ART dos serviços a serem real izados. 
npresentando-a à Unidade de fisca lização da CONTR.A. T ANTE. quando solicitado; 

1.22 - respon·abilizar--se pela perfeita execução e completo acabamento dos ser\'iços contratados. 
obrigando-se a prestar assistência tecnica e admin:strafr,a necessária para as egurar andamento conveniente dos 
trabalho : 

1.23 - ubmeter à apro\ação da Comi são fiscalizadora da CONTRATANTE. o(s) nome(s) e o(s) 
dado(s) demonstrativo(s) da respecfr.a capac idade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir 
o originalmente indicado; 

1.24 - garantir, pcl0 pr1?0 mín imo de 5 (c inco) anos, todos os serviços executados, contados a partir 
da data da emissão do Termo de Receb' rie,to Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro; 

1 .25 - durante o penodo de garantia de que tratam os itens 1.24 e desta Cláusula, a CO TRATADA 
deverá. sob pena de ser incluída no ~? iastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pelo 
CONTRATANTE, atender aos -.'hamf.do, da -::'ONTRA TANTE no prazo máximo de 15 (quinze) dias. contado da 
comunicação oficial: e 

1.26 - manter. du .. ante 1odr1 1 rv.ecução dos sen iços de reforma e adequação. em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todac:; as con<lirnPs de habilitação e qualificação exigidas na TOMADA DE PREÇOS nº 
2/2016060101 ADM. 

2. Caberá, ainda, à CO"\;TRAT \f) \ . .:orno parte de suas obrigações: 

2. 1 - efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
- CREA. em cumprimento ao disposto na Lei r º 6.496. de 07 12. 77: 

2.2 - indenizar ou resta11rn os danos causado às via ou logradouros públicos; 

2.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos. porventura existentes no local da obra; e 

2.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho. 

A\. l G'\S rRl TOR GO:\<;.ALO \ 'lDAL '\, CENTRO 
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CLÁUSULA DÉCLMA PRIMEIRA - DAS OBR1GAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

1. À CONTRATADA caberá. amaa. 

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 
na legislação social e trabalhista em vigor. obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com a CO TRATANTE: 

1.2 - assumi r . . !.ribém, é. ,.CS;J,Jn5abtl idade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do ualJalho, quando. em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados 
no decorrer do fornecimento e do deser11penho dos serviços ou em conexão com eles. ainda que acontecido em 
dependência da CONTRATANTE; 

1.3 - assumi r todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à 
.:xecuçào dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção. conexão ou continência; e 

1.4 - assumi r. :iinda a res-,onsabilidade pelos encargos fi scais e comerciais resultantes da execução 
deste Contrato. 

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior. não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela qual CONTRATA DA renunc ia expressamente a qualquer víncu lo de solidariedade. ativa 
ou pass iva. com a CONTRATA TE 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

1. Deverá a CONTRA T /\DA. c,b'\er i:-. tambem, o 5eguinte: 

1.1 - é expressan:nt.:! r'"o°L, da a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do 
CO T RATANTE durante a -. iJ~nci., de,;te contrato. 

1.2 - é expressamente proibida. também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se 
houver prévia autori zação da 1\d:r in istr 1;' da ('0NTRA TA. TE: e 

1.3 - é vedada 1 ·ubcc 1t'"ntação total dos serviços objeto deste Contrato; 

1.3. 1 - a s11bcont11•,,çfü, p:ircial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela 
Administração da CONTRA T "'<TF 

CLÁl.JSULA DÉCIMA TE~f'EIR/\ · DA RESP01'SABIL.1DADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

1. Caberá à CONTRATADA prm tdenciar. junto ao CREA. a devida Anotação de Responsabi lidade Técnica
AR T relati, a aos serviços objer,, da .,r '" , <- r ~itação. de arnrdo com a legislação vigente. 

, \ . e, • ,sr Rl 1 OR G{J \oÇ .• LO \. IDAL. ~. CE~TRO 
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2. O re ponsável técn ico pelo., serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com a 
CONTRATADA e deverá ser o indicado na fase de habi litação do certame licitatório da TOMADA DE PREÇOS nº 
2/20160601 OI ADM. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução dos serviços de reforma e adequação serão 
acompanhados e fiscalizados pr)r Corni5:>i\o ria CONTRATANTE, para tanto instituída, permitida a contratação de 
terceiros para assisti-la e subsidia-la d ... info,T1ações pe11mentes a essa atribuição, devendo: 

1.1 - promm er as avah..tç.5cs das t!tapfü> executadas, observando o disposto no Cronograma Físico
Financeiro: e 

1.2 - atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos deste Contrato, para 
_feito de pagamento. 

2. Além do acompanhar.-e11to" ·IJ fs.- .. lizaç-ã;:i dos serviços, o Titular da CONTRATANTE ou outro servidor 
devidamente autorizado poderá. ainda, :>t.star qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 
especificado. sempre que essa med ida 'l. í.lrnar nece,5ária. 

3. A CONTRATADA de,ed indicar prepo:-to. a ser submetido à aprovação da Administração da 
CONTRATANTE. durante o períodC1 de , igên~ia deste Contrato, para representá-la sempre que for necessário. 

4 . A CONTRATADA deverá rr1r ter no local da o bra. durante a sua execução, O 1 (um) engenheiro inscrito 
no CREA e aceito pela Admir·str ,..ã1 ~, -~n ,-r-q__\TANTE, que na ausência do responsável técn ico. se não for o 
próprio, para representá-la s m:,re qL?, fo·· 11 .-~ssirio. 

5. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços menc i.ma.:lci: rle· ~··m i'lando o que for necessário à regularização das faltas ou defei tos 
observados. 

6. As decisões e prm··dênc;a, n11c llltrapassarem a competência do representante da CO TRATA TE 
everão ser solicitadas a seus ,11p~r·0 -.-,~ .!m ten1p~ ,,.,,bi l para a adoção das medidas convenientes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA · DO RECEBrvTENTO 

1. Após concluído. o objew deste contrato será recebido provisoriamente pela Administração do 
CONTRATANTE. mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 1 O (dez) d ias úteis 
contados do recebimento da cM1t n i a. 10 , .. ~rit-, cncarn inhada pela CONTRATADA à CONTRATANTE. 

2. O recebimento definitivo rlc d:jr,0 deste contrato será efetuado por Comissão designada pela autoridade 
competente, mediante tenno circunstanl.'.:aclo, assinado pelas partes. após o decurso do prazo máximo de 30 (trinta) 
dias úteis. necessário à obs·!r\ -t•~iio, -·•. :· 1- .c,: í, l:ue comprove a adequação do objeto aos tennos contratuais. 
observado o disposto no art. 6Q d,1 Lei nc 8 i:-.,6'93 . 

3. Os serviços somente -eriio con,·::t·raclo .rncluído;; e em cond ições de ser recebidos. após cumpridas todas 

\,. <. 1., ,.., 1 RL" iOlt C,ü'.'.ÇALO \ IDAL. ·:,., CE~TRO 



S /ado do Ceará 
G Ov !~P..NO !\'! ·r~ICIP AL DE MUCA.."J\IBO 
?RHEITUllA MUMCIPAL DE MUCAM BO 

as obrigações assumidas pela Cü\il RA r ADA L atestada sua conclusão pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA -DA A1 t.SIAÇÀU DOS SERVIÇOS 

1. A atestação das notas fiscaisitaturas referente às etapas dos serviços executados objeto deste Contrato 
caberá ao CONTRATANTE ou a sen 1dor designado para esse fim. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTlMA - DA DESPESA 

1. A despesa com 1 "~e ·uç . d.-- .. :, ,~v!-. 1_;fi c!e'it:: Contrato, mediante a emissão de notas de empenho, 
e ta a cargo da dotação orçamentária Exerc1cio 20 I 6 Ati\ idade 0601 103011 O 12.2.029 Manutenção das Ações de 
Atenção Básica do Mun icípio ' Sf ' .\ ..::,;, í?). CJa.j~irica,.ã,.) econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa 

rídica, Subelemento 3.3 90."''.!6, ,,, • , r .~. R~ 1 J.30 1,50, Exercício 20 16 Atividade 0601.103051010.2.032 
Ylanutenção dos programas de Vigilância em Saúde, Classificação econôm ica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. 
Pessoa Jurídica. Subelement,.• 1 _ _:_;l 39 l6. no Yalor de R$ 9.775,61, Exercício 2016 Ati idade 
0601.103031004.2.031 Apoiv .' \ss 1·r, a rrn:i, .... cutica. Classificação econôm ica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de 
Terc. Pessoa Jurídica, Subelememo 3 .. 90.J.,.1 t.,. 11.. \ alor de R$ 3.730.49. 

1.1 - A de~pc!' pari o, ' ,h -11bse'lüentes, q uando for o caso, será a locada à dotação orçamentária 
prevista para atendimento de, c;·1 rir r1;~~ ". • ; C") • gn:1da a CONTRATANTE, na Lei Orçamentária do Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA OJT i.YA- llC P/.G-' ... MEI';To 

1. Obedecido o Cronogr11na F s• .. ri11. nceirl apresentado, a CONTRATADA so licitará à CONTRATANTE 
a medição dos trabalhos exe-::urrdo, 1 -n. , ~z medidos os 5crviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentará 
nota fisca l/fatura de sen iç-c- .,ri•-- Pq 1= .J.,~fi0 ! r ::ig.11"ento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem 
bancária creditada em com L, · ,..._ • 1 1. ,1t ·:- 1 rni ial .io ~redor no prazo de l O (dez) dias contados da apresentação 
dos documentos na CONTRA T • . 'TE 

1.1 - Somei te ., r~c , .' , • <Jl ar tlf u, e~ cfeuvamente medidos pela fi scalização; 

1.2 - as meci. " f!'- ,•.t.i,> ; !un' ... p .. 1-i ti,c-ilização. obedecendo-se o seguinte: 

1 ~ l ·11i117Pr ·1lirc·r '"'. en- l' ,irrimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão 
feitas as medições pela Com=,..,sri fi·c 1·7~d.1 n I rnNTRATA TE, considerando-se os serviços efetivamente 
executados e por ela apro\ od 1 •G11, •• ,1do por base a! e:,,peci ficações e os desenhos do projeto; 

l .2 :' :- -~e 1 i · ·· .. ,-. 1et=r,; Je Medição dos Serviços, em duas v ias. que deverão ser 
a smadas com o De acordo do Re pon,á\ el T~criiCL' ~' qual ficará com uma das vias; 

L2 3 - "'> medi"'"", d~ \~r'l,, <;ti -ol ici tadas pela CONTRATADA até o 3° (terceiro) dia útil 
do mês subsequente e a fiscaliza;'k t~-~ r" ,,,,.:e;) ;1 ·? · .:-1~ pêra executar a medição. 

1.3 - A c·:·. ·· .- -,. ·1i··,, ' r , · c!J ... 1\0 interesse da CONTRATANTE. as medições poderão 
er feita con iderando-se os mNeria i, e equipamento:. fornec idos e depositados no canteiro da obra. este caso, o 

, • l ,, • 1 " l , U,{ l,v 1, .\LO \.'IDAL. ::,'\, CE:\ l RO 



· -rndo do Ceará 
GOYER1 O 1\illt~!ICIPAL DE MUCAMBO 
PR[Fr::tTURA :\1UNICIPAL DE MUCAMBO 

valor a ser levado em conta para ek itl, de pagamento será o custo dos materiais e equipamentos constante das 
compos ições de custos unitários apresema.las otla C ú\i 1 RATADA: 

1.3 .1- t:ntenm::-:)t: :-,or .;u::,to a cmaçào de preço apresentada pela CONTRATADA na 
TOMADA DE PREÇOS nº '.!/20 l 60oU I O t .\DM, menos o BOI contratual; e 

1.3 .2- o BOI n: atl\ o aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos serviços 
relativos à mão-de-obra e respectivo BOI. :;erào pagos apó::, a efetiva e completa apl icação dos materiais e insta lação 
dos equipamentos. 

1.4 - as notas fis..:éii::.. t&tu a::. .Je\e,ào ser em itidas e entregues pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE. para firs de 1quid, ..; · > ~ - ,~ ~ t'ne, aié 1' d ia 22 de cada r,ês, de forma a garantir o recolh imento 
das importâncias retidas relati, ,n à ,:ú 11 r I u1-.so ;:i e, idenciaria no prazo estabelecido na a línea "b", inciso l, artigo 
30, da Lei nº 8.212/91, a lterada pela L:!1 n 'J.876,99. 

l .4 .1 1\o c J , __ e .1-, nüt..,. 'i ca io::/faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE em 
data posterior à indicada no i!em ar•er or se~~ imputado à CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos 
moratórias decorrentes . 

1.5 - O pagar .entr. - • l'-o..l rk i, , ,:, , ,í)S -;ome,1te poderá ser efetuado após a apresentação da nota 
fiscal /fa tura atestada por srr ic ir C1

l · '~ 1. 1 r.o· " r·nr di:>posto nc art. 67 da Lei nº 8.666/93. e verificação da 
regularidade da CONTRA T <\ D \ ~ 1111 ro a "ltbunda<le Soc ial - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
C RF. 

2. O pagamento d:1 pr :-w f1 .. 1· .1 ,Y'l r: -,:a l '>Om:!nte poderá ocorrer. se acompanhada dos comprovantes 
dos seguintes documentos: 

2. 1 - Regi, t··o :ir e t,r . r·n .- "-: 
2.2-Matrh·ll ""i. , ,·,;;c-;e 
2.3 - Relaç1r -1.:'·F· _ ,:.:._, ._1

., q: 

3. A CONTRATANTE re~r. ~2 .e ) <lir:'ito de rec:.isar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços 
xecutados, os equipamento!' ~ 1· •• ·; , " -rr-~ l 1~ não :stiver::m em perfeitas condições de funcionamento ou 
e acordo com as especificações aprt',enta fa<. e aceitc.s. 

4. A CONTRATA 1T~ :inJ · , 1 1 ~ir da irnr,nrtânc ia a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela crv-·1). ~ -r • ,.... • • • te T.'C~ de~te:- Contrato. 

5. Nenhum pagamento será e eiuadc à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financei ra e previdenciária ;(·J . (jJ" ~e .. _ cli:-.:-it > ., 1lt"raçÃo de preços, compensação finan ceira ou aplicação de 
penalidade à CONTRATf.NTr 

6. Nos casos de eventuais ·1tm..,, 
alguma forma para tanto. fa 1 ,. n· e" 
entre a data acima referi ir • ~ ir 

aplicação da seguinte fórmt l;r 

\ l 

de pag. 'Tlt:nto. desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
. ndic:' de compensacão financeira devida pela CO TRATA TE, 
" ,. .1r ,-.•·;-tivo zd:mç !emento da parcela. será calculada mediante a 
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EM= IX N X VP 

Onde: 

EM = Encargos moratónos: 

Esrndo do Ceará 
'.0\ ' "íf.J M l ''.\ lCIPAL DE MUCAMBO 
, flTTEíTUR-1 \/UJ\ ICIPAL DE MUCAMBO 

N = Número de dias entre a darn pre, 1~t& para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser pagê1 

1 = taxa de compensação finaneeira = lJ,0()1,11 643b, assim apurado: 

1 = (TX/100) I = (6/100) 1 = O,t,,,ü, ll--l ,t, 

365 365 

X= Percentual da taxa anu. l - 6%. 

6.1 - A compen ;,ção 1i11.111::,•rn t>rc ir.t: nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao 
da ocorrência. 

CLÁUSULA DÉCIMA NO~A - DA A. fER\ÇAO DO CONTRATO 

1. O presente Con , uri--,. .,e,· ,:11terado. nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que 
haja interesse da Administração da CO . RATANTE. com a apresentação das devidas justificativas, adequadas a 
este Contrato. 

CLÁGSULA VIGÉSIMA -DO Al. 1 u:r, 10 OV ~LPRESSÃO DOS SERVIÇOS 

1. No interesse da Ad1rin:str , L' Ja CUJ\!TRA T ANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 
aumentado ou suprim ido r 1 , · ,.,;.e e "''"º' (, · , .• L c ir1c<' por cento), conforne disposto no artigo 65, parágrafos 1 ° 
e 2°, da Lei nº 8.666/93. 

1.1 - A CON1 RATAI.JA fie« obngaJa a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nece~~aric ' ' rr.1~e ur2. psevisLO. calculado sobre o valor contratado: e 

1.2 - nenht. m ·t,-ré5ci 1v J< , t: í ~xc ~ 1cr e ' i,nite es~abelecido nesta cláusula; e 

1.3 - nerih ·-· ·_..,o;~ ,:i ~. -· e .. l'der :?5% de valor inicial atualizado do contrato, salvo as 
supressões resultantes do a;cr;10 cde:J1ad') t:1trf· dS ;u-res. 

2. Em caso de sup hS,ic ~os ;,; ·\lco .. s~ ~t cn1<ITRi\ f .\DA já houver adquirido os materiai e posto no loca l 
dos trabalhos, estes deverãc ... , '-!..\ • • l 0' :Tíl • T ' 'ff'"' pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 
monetariamente corrigido:;, p, 1.1 e1 c"c, 1 ill(,t' 1i..a;,.: per 0utrcf danos eYentualmente decorrentes da supressão, 
desde que regulannente compr .. , 

\ , t ., , k , , ú · ,,u.,, ., 1 t . \ 1D , L. S., , CENTRú 



f·.:stado do Ceará 
CO, J ·. •Jü , .. 1"2lPAL DE MUCAMBO 
Pl:l'..1 l H't..lL\. .,ilU, ICIPAL DE MUCAMBO 

1. O atraso injust ificar!, na t':-.e.:t.:..:1:10 dos ser •. ~t,s üL o dc:scumprimento das obrigações estabelecidas neste 
Contrato sujeitará a CONTRAI ADA , , .•.. dé v,-l',c , .e.e: \.,rgu,a três por cento) por dia e por ocorrência sobre o 
valor cocal deste Contraro. até e mH 1, lt: lí/'o tdu p,1r 1.:emo). recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez 
comunicada oficialmente. 

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato. a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa. aplicar à CONTRATA D~ 3~ , emnnres siinções· 

2.1 - ad\ ert~nrir: 

2.2 - mJlta rle 1 O''lc _ 'ri. ., ·e ) valoí total contratado, no caso de inexecução deste 
Contrato, recolhida no prazo de 15 ( quinze l t.. 1as. contados da comunicação oficial; 

2.3 - st p;i i·c, tC"• p•1 · tr ·1 .: Pª' f l!)é.r ~m licitação e impedimento de contratar com a 
dministração da CONTRI,, ~, T• ..... t·l 1 ,~r,17:u dr ,né 2 (dois) anos; 

2.4 - derk n-~ , <lc ·n·d, ... rieidade pm. 1i:: itar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos de!e.1'1h:t!' ~ · .. ,,u, ii.;.ü 1u itlc que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a pº ::i l;cl · ". !' ·:1 , ')111~ l! :1h ,-.~J,'(:fl:' que a CON: RATADA ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultar t•:!:, e n.,6·; d! · 1. :1:a.,n ,fa ,11(~•) apli~1da cnm bas-e no subitem anterior. 

3. Pelos motivos cp~ · ~ei .. 
item anterior: 

·ip lni,'nh. -: CO"-.TR.ATADA esta."á sujeita às penalidades tratadas no 

3.1 - pelR -; r·r•-;eri~-.-, .J1 :1él' ,• ~·~ _q,urn rnntra riscos ele engenharia, conforme disposto na 
C láusula Sexta; 

3.2 - peh a~r" r,, "', . . ;,i.r, dr,. !,.--i. e~- rc 1:1çilo a0 prazo pr:;Josto e aceito; 

3 .3 - pelo n'í:i I n ·i , , , ,,., . ... ..~ ~ c;iahe kc1d -.. no C'ron0grama Físico-Financeiro: 

3.4 - pel a recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra. que vier 
_ ser rejeitado. caracteri 7 "cl· l. ,·, -e _; e ~ rir 1razr máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto 
estabelecido pela fiscal i22di,., , .. n. , a ,_i, e·~i .:l'. 

3.5 - pela ,11 ,1 • 
1 1 r' . e "i~·· a ser rt~?;tf1do caracterizada se a medida não se 

efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) d,,1s. ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data de 
rejeição. 

3.6 - oel0 ~e:;~•·11pri1 : .,., 1 • nlgur.m d2, Clán~ulm, e dos prezas estipulados neste Contrato e em sua 
proposta. 

4. Além das penalid:!rl ~· ~:n 1 

no Cadastro de Fornecejo ,. -1 ,.."" 

da Lei n.0 8.666/93. 

5. Comprovado o 11n-,~di>11e ,t 

r ) rp \ ;- 'D1\ ficará sujeita. ainda, ao cancelamento de sua inscrição 
1 ~ 1, 'T r .,, ·1 , ,. , 1brr àc; demz.: ..- rena !idades referidas no Capítulo IV 

, • '"t:c 0n!1ic1d~ a força maior, devidamente justificados e aceitos pela 

ll., a\, .. , ; ,,... , •• \> 11) .. L, S:\. CE .. n~o 



Estado do Ceará 
GG • <.~O 1~ u \ tel1 I\L D~ MUCAMBO 
PP.E'[ l' !V, \H.MC!PA.L DE M UCAMBO 

Administração da CONTRATANTE, .:1 1 rci3;ãc• a um dos eventos arrolados no item 3 desta Cláusula, a 
CONTRATADA ficará isenta 1-s r ·n li 1 -h,_ mem ,0,1 ,i.ld~ 

6. As sanções de ad• ertênc:·a. · J&;íl:i<t'1 tcmpcv·,ui .... Ciê par t1c1par t:m :1citação e impedimento de contratar 
com a Administração da r·.,~ TR \ 7 ' Tr e ~. 1raç'io de inidoneidade para licitar o u contratar com a 
Administração Pública poderão ser apli.:adas à CONTRATADA j untamente com as de mu lta. descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados 

CLÁUSULA VIGÉSNA <'i1'.f'U~:rn 

1. A inexecuçãr t0• ' ·1 p:,1. i ' ~. t ·,>r • ., 1 ,~fjé' ~ s.m ~e,cisão. c,·nforme d isposto nos artigos 77 a 80 
da Lei nº 8.666/93 . 

1. 1 - 0, 1'c1•.c ,<; de re-;c1siio ..:ontratttal deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 
dSsegurado o contraditório e a ·unpla defcs~t. 

2. A rescisão dei t,• (',,. r·11-: .; f:. 

. -· , ,·· i•o e! A ~-,iristr,•çiio da CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a YJ' e • "\'l anig~ "'8 • :1 Lei mencionada, nrt:ficando-se a CONTRATADA com a 
antecedência mínima de 3(1 <tr"rm:) :li:15: 

2.2 - am gf·, ~t 11,1 1. "l 1.ntre as parte:>. reduzida a termo no processo da licitação. desde que haja 
conveniência para a Admi nis1raçã0 1. C01'J fR T \N fE· e 

2.3 - j udicial. nos ter.no, JJ ,t:i.: :le-,.á.o v1~e11te sobre a matéria. 

3. A rescisão ad n·ri i-. ·t?·h I e 1 , .,· ·, ,~ 1 , -1 -; ·r çr:-ced;ria de m;orização escrita e fundamentada da 
autoridade competente 

CLÁUSULA VJGÉSP,í.'. T?::n•~E '"1{~ 

1. As dúvidas e/011 11mi~!>:>, . ,~, 
PREÇOS nº 2/2 O 16060 1 O 1 " m" -i:··:;:; 

')•,CP ~;Ul!":RI\ÇÕES ESPECÍFlCAS 

1 1! ,, ~,i t:. 1c.15 Esp cificaçõ,!•, constantes do Edital da TOMADA DE 
r a ,. r:r '~!RATANTE. 

2. Todos os tr:1balh0~ ci~ ·e· '0 te1 :! .. ·cutadm, por mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar 
ciente das nonnas técnicas eh, A.B'1'-iT -:-cr' ·~r0r~cnh <; a ::ada ~.erviços constantes das Especificações. 

3. A CONTRAT/ r ·. · í t ~ 1' 11· ~,.:1 t1 i: 1!11~111- us . .:'rviç o, pogramados nas especificaçõe . não 
se admitindo modificaçõer :!T n ..... -.;, ;,, ~ ,

1·~1 ~ 1.: ,n, ,--iânc ia da CONTRATANTE. 

CLÁLSULA VIGÉSIM.\ <Y' 11• • ''r 'I"{ . .\r\n AO EDITAL F \ PROPOSTA DA CONTRATADA 

1. Este Contrat0 fra · ·,,cu!.~ E'<':. w,r. ... i ~,,l\'1Aí1A DE PR~ÇOS n.0 2/2016060101ADM, cuja 
realização decorre da autori?ac:,o 18 cn TR.ATANT[ c0Pstante do proces5o licitatório n.º 2/2016060101ADM, e 

\ , K 10, ,\, (,.·, tl•,lO,\.L, S"'l,(,EJ'lkO 



... ·1 

· ~hi.10 dü L .:arà 
,: '\ • :1r .. L DE Mt,cAr,rao 
~\ lu IUP1'_L DE l\'ll,CA:"180 

aos termos das propostas da { () •, l Kt\ fAl > \. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA Ql INT . Ü\ ;vHu 

1. As questõe:, uecorre e· .Ja c:-.ect11:ão ceste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão orocessadas ·1a 1....omarca do l\1unicíp io de MUCA..M.BO, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que Sr..:Ja. salvo no s ·.1so-s or~\ ,~ ,m 110 art. 102, Inciso l. alínea "d" da Constituição Federal. 

2. E, para firmeza e, al1ctade do que 101 pac uu.ú". la-. 1ou-s~ o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor 
e forma, para que surta 11 u I so r.h,. ! ........ ~ ,:, ,ic li<la.,,, .,,ão ass1 .. aaas pelos representantes das partes. 
CONTRATANTE e C'O JT.<'l '. IJA . it l 1 1·· lt ,1u.-il •. 1-. .1h11xo. 

\li l !\ DCJ"E .rl)l ,JF..l_1 1l 1c de'.?.lil(. 

1 t •• , ~: 1 , , L L ,- SA ,';De '\' C" .. ' 
~1 ,•1; .-' .:;6'21000 1-83 

1_ ), TRA l ANTE 

P;,,~ L.~~-~ ~ ~ 
.., . KL(,..Jr~ L LOCAÇAO LTDA-ME 
< ". " ..... PJ 1:)1oro ,-62 

l. 1: r, r:; ,~. A) 

Testemunhas: 

1. 
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CONTRATO Nº ....... .... : 20160190 

Estado do Ceará 
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO 
PREFEITURA MUMCIPAL DE MUCAMBO 

EXTRATO DE CONTRATO 

ORIGEM ..................... : TOMADA DE PREÇOS N°2/201606010 1ADM 

CONTRATANTE ........ : SECRETARlA MUNICIPAL DE SAÚDE 

~ ONTRATADA(O) ..... : EDI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA-ME 

OBJETO ................. ..... : Contratação de empresa de engenharia para serviços de reforma de préd ios públicos. 
recuperação de calçamento e construção de quebra-molas conforme Anexo li - Projeto Básico. 

VALOR TOTAL ................ : R$ 24.807,60 (vime e ,uat ·o mil. oitocentos e sete reais e sessenta centa os) 

PROGRAMA DE TRABALHO ....... : Exercício 2016 Atividade 0601. 1030110 12.2.029 Manutenção das Ações de 
Atenção Básica do Município (SF/ACS/SB), C1a&sificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa 
Juríd ica. Subelemento 3.3.90.39. 16. no valor de R$ 11.301,50, Exercício 20 16 Atividade 0601.103051010.2.032 
\ltanutenção dos programas de Vigilância em Saúde Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. 
Pe soa Jurídica. SubelementC' 3 3.90.39.16. no valo, de R$ 9.775,61, Exercício 2016 Atividade 
0601 103031004.2.031 Apoio à Assistênc..ia Farmacêutica , C lassificação económica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de 
Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento 3.J.90 39.16 no \alo de R5 3.730.49 

VIGÊNCIA ................... : OI j" JLlho de 2() 16 a J 1 de Dezembr:> de 2016 

ATA DA ASSINATURA ......... : O 1 .Je Ju 1'10 de 2C 16 

e 

.\ \. C o, lRl TOR C,O,Ç,\LO \ IDAL. ·,, CE~TRO 



Estado do Ceará 
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO 

PREFEITURA MUNICIPA L DE MUCAMBO 

CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 

Certifico para os devidos fins, que foi pu blicado no quadro de aviso e publicações dessa 
Municipalidade o(s) extrato(s) referente áo(s) contrato nº 20160 190, firmado entre a SECRETAR1A MUNIC IPAL 
DE SAÚDE / FM e EDI CO ST'.?..' 'ÇÕES [ ~-()CAÇ ~O LTDA-ME, referente ao processo licitatório na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS. nº 2/20 160601 0 1ADM. 

UCAM BO-CE,01 de Julhode2016 

?sêl'hah~itALHOALVES 
f'omi -sã,fde ;..icit;ação 

Presidente 

.\ \ . co, sTRL TOH GO, ÇALO \ IDAL. , . CE TRO 


