CONTRATO

CONTRATO N° 2020092401
TOMADA DE PREÇOS N° 2020.06.22.1 - TP

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAI^
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
EMPRESA FCS CONTRUÇÕES E SERVJ.ÇOS
LTDA PARA OS FINS NELE INDICADOS.
O município, por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ, Estado do Ceará, por m$ü da
PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público interno, sediada a Av. Antônio Perena de
Melo, n° 353, Padre Lima - Itapajé/CE - CEP 62.600-000, inscrita no CNPJ sob o N.° 07.683.956/000184, através da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, neste ato representado| pelo
Exmo. Secretário Sr. FRANCISCO YAGO GOMES BASTOS CRUZ apenas denominacá de
CONTRATANTE, e de outro lado a pessoa jurídica FCS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LI|DA,
estabelecida na RUA CARLOS SEVERO, 105, LOJA 01, FARIAS BRITO, FORTALEZA/CE, CEP
60.011-100, inscrita no CNPJ sob o n.° 08.578.564/0001-18 neste ato representado por GABRIEL A CJVES
DE SOUSA, portador do CPF n°087.778.463-97, apenas denominado de CONTRATADA, resolvem
firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação procedida da TOMADA DE
PREÇOS N° 2020.06.22.1 - TP, tudo de acordo com as normas gerais da Lei 8.666/93 e atualizada) pelas
Leis n° 8.883/94 e 9.648/98.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO
1.1. O presente CONTRATO tem como fundamento a Lei n° 8.666/93 e suas alterações e a TOMADA
DE PREÇOS N° 2020.06.22.1 - TP e seus Anexos, devidamente homologada pela (o) Secretária (o) de
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, a proposta da CONTRATADA, tudcj barte
integrante deste contrato, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1- O objeto da presente avença é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO
DE UMA PRAÇA PUBLICA NA LOCALIDADE DE GUARIBUCU NO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO, em execução indireta, sob
regime de empreitada por preço unitário, na conformidade do Projeto Básico/Termo de Referência e
Projeto Básico de Engenharia, das plantas e do orçamento adjudicado, partes integrantes deste instrujmento
independente de transcrição.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL, DO PAGAMENTO E DO
REAJUSTAMENTO
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3.1- O valor global da presente avença é de R$ 111.591,26 (cento e onze mil e quinhentos e noventa e um
reais e vinte e seis centavos)
3.2 - A fatura relativa aos serviços executados em cada período, cujo valor será apurado através de
medição, deverá ser apresentada à Secretaria, a cada quinze dias, para fins de conferência e atestc.ção e
posterior envio a Secretaria que providenciará o pagamento.
3.3 - O pagamento será efetuado em até cinco dias após a conferência atestação da medição e fatura.
3.4 - Serão descontados na fonte o valor relativo ao Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natireza,
conforme alíquota prevista no código Tributário Municipal, e retido o INSS na alíquota de 11% (onze por
cento) sobre o valor da mão de obra acima explicitada.
3.5 - A CONTRATADA deverá apresentar os comprovantes de recolhimento do PIS, COFINS, I|RPJ e
CSLL, no prazo de até 20 (vinte) dias após a data fixada para seu recolhimento.
3.6 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais i
implicará na aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.
3.7 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a CONTRATjADA
será cientificada, a fim de que tome providências.
3.8 - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:
a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;
b) quando a CONTRATADA assumir obrigações em geral para com terceiros, que possam de qujalquer
forma prejudicar a CONTRATANTE;
c) inadimplência da CONTRATADA na execução dos serviços.
3.9 - O valor do contrato não será reajustado antes de decorrido 01 (um) ano da sua assiriatura,
circunstância na qual as faturas serão reajustadas com base na variação do índice nacional da construção
civil (INCC - Coluna 35) divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.
3.10- Independentemente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante,
estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com
materiais, equipamentos e mão de obra.
3.11 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encarios do
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desce que
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardado res ou
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, alínea "d"
da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA
4.1- O prazo para a completa execução das obras contratadas e/ou dos serviços contratados é tie 90
(noventa) dias, contados da emissão da primeira ordem de serviço, podendo ser prorrogado, na forma da
Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.
4.2- O início dos trabalhos ocorrerá dentro de 05 (CENGO) DIAS seguintes ao recebimento da pnpieira
Ordem de Serviço.
4.3- O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e
vigerá pelo prazo de 12 (DOZE) MESES, podendo ser prorrogado, na forma da Lei Federal n° 8.66p/93,
alterada e consolidada.
4.4- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado, o quajl s<
analisado e julgado pela contratante.
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1- As despesas decorrentes da presente contratação serão pagas com recursos orçamentários oriundos do
Recursos Ordinários / Outros convênio da união; Outros convênio do estado; Transferência da união
de royalty petróleo, e correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
ÓRGÃO

04

UNIDADE
ORÇ.

01

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/
P-A/N 0 DO PROJETO-ATIVIDADE

15 451 0006 1003

FONTE

1001000000/1510000000
1520000000/1530000000

ELEMENTO DE DE 5PESAS

4.4.90.51.00
4.4.90.51.91

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1- Os serviços serão executados mediante "Ordem Específica" emitida pela Fiscalização;
6.2- A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e
condições a seguir estabelecidas:
a) Recrutar pessoas habilitadas e com experiência comprovada, fornecendo à CONTRATANTE rçlação
nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica.
b) Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos
ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a solicitar a substituição
daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente.
c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o
bom andamento e a boa prestação dos serviços.
d) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando, prontamente,
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.
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e) Responder perante a PMI, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizai]do-a
devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do
Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade
se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra
esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições
legais vigentes.
f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévic por
escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no
parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do CONTRATO.
g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento
de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados
inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL,
emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluída qualquer solidariedade da FM. por
eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA,
com referência às suas obrigações, não se transfere a PMI.
h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, segpros,
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO.
i) Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumjidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Lei|: do
Trabalho e legislação pertinente;
m) Prestar os serviços de acordo com o CADERNO DE ENCARGOS DO DER parte integrante do
presente Edital, com as exigências da fiscalização, atentando sempre para as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
n) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem
como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não
sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO
7.1- A Contratada deverá utilizar na execução dos serviços, funcionários contratados ou terceirizados, bem
como equipamentos de sua propriedade, sendo vedada a utilização de funcionários (servidore)s ou
terceirizados da PMI), e equipamentos de propriedade da PMI.
7.1.1 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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Os serviços serão executados de acordo com a determinação / orientação da fiscalização da PMI, seguindo
sempre o Orçamento previamente autorizado pela Contratante e em estrita obediência ao Caderno de
Encargos e as exigências da Ordem de Serviço específica.
7.1.2- QUANTIDADE DE SERVIÇOS
Cada ordem de serviços específica explicitará os serviços a serem executados, especificand)o-os e
quantificando-os em Planilha Orçamentária que servirá de base para as medições.
7.1.3- MEDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS
7.1.3.1 - Medição dos Serviços - Os serviços serão medidos a cada 15 (quinze) dias pela fiscalização
7.1.3.1.1 - Os preços unitários serão os constantes da proposta de preços da empresa vencedjora da
licitação.
7.1.3.2 - Forma de Pagamento
7.1.3.2.1 - A Secretaria pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os preços inte
grantes
da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento. Fica expressamente estabelecido que no
preço global estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com
as condições previstas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim SUE. única
remuneração pelos trabalhos contratados e executados.
7.1.4- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS IMPREVISTOS
A empresa obriga-se a executar todos os Serviços necessários ao objeto especificado na Cláusula Segunda.
No caso de serviço imprevisto, não constante de sua planilha orçamentária proposta, se procederá para
pagamento da seguinte maneira:
a) Serviços constantes da Tabela de Preços Unificada - Seinfra e/ou Composição Própria.
Pelos seus respectivos preços unitários referidos na Tabela do mês do orçamento e da pjjoposta,
multiplicado pelo fator "K", resultado da seguinte Fórmula:
VPG
K=
VOB
Onde:
VPG= Valor da Proposta ganhadora
VOB= Valor do Orçamento Básico
O valor do K será parte integrante do Contrato
7.1.5. DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização será da Secretaria do Município de Itapajé.
Todos os problemas advindos de cada Ordem de Serviço serão tratados inicialmente com a Fiscal:zaçao e
posteriormente, se não houver solução compatível, com o (a) Secretário (a).
7.1.6. A Contratada deverá se limitar a execução dos serviços especificados na Ordem EspecjíIca de
Serviços, sob pena de executar e não receber.
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CLÁUSULA OITAVA - SUBCONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS
8.1. Os serviços objeto desta licitação somente poderão ser subcontratados parcialmente com autoifização
da PMI.
CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES
9.1. O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, mediante termo aditjivo ou
subtrativo, nos termos da Lei Federal n.° 8.666/93.
9.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos na lei.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
10.1. A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, sem prejuízo deoutras
sanções legais e da responsabilidade civil e criminal, às seguintes multas, que serão aplicadas de modo
cumulativo, independente de seu número, com base nas violações praticadas durante a execução desse
contrato:
- 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por dia que esta exceder o prazo de entrega
previsto no cronogramafísico,salvo quanto ao último prazo parcial, cuja multa será compreendida na
penalidade por inobservância do prazo global;
- 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia que exceder ao prazo sem que os serviços
estejam concluídos;
- 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão do Contrato por culpa da
Contratada, sem prejuízos de outras penalidades previstas em lei;
- 0,0001% (um décimo milésimo por cento) sobre o valor global do Contrato por descumprimento às
recomendações estabelecidas neste Edital ou no Contrato, conforme o caso;
- 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execução dos serviços a
terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita da Secretaria;
- 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada deixar de atender às recomendações
de ordem técnica emitidas pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
10.2. A contratada sujeitar-se-á, ainda, no caso de inexecução total ou parcial do Contrato:
- advertência;
- multa de 20% (vinte por cento) na forma prevista no edital;
- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto berdurar
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação da Contratada, que será
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concedida sempre que esta ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no item anterior.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contijatuais,
previstas no instrumento convocatório e as previstas em lei ou regulamento.
11.2. Além da aplicação das sanções já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar
indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo
quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na foi ma do
artigo 78 da Lei 8.666/93.
11.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatit ilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
12.2. O presente Contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao Edital de Licitação e à proposta
licitatória.
12.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no
artigo 58 da Lei n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
12.4. A inadimplência do CONTRATADO com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamentD, nem
poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração.
12.5. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com os termos do
Processo Licitatório e deste contrato.
12.6. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o
procedimento licitatório e a proposta adjudicada.
12.7. A Contratada se obriga a efetuar, caso solicitado pela Contratante, testes previstos nas normas da
ABNT, para definir as características técnicas de qualquer equipamento, material ou serviço a ser
executado.
12.8. As ligações provisórias que se fizerem necessárias para a execução dos serviços, bem :omo a
obtenção de licenças e alvarás, correrão por conta da Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
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13.1. As partes elegem o foro da comarca de Itapajé - CE, como o único competente para dirimir quí.isquer
dúvidas oriundas deste CONTRATO, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igua teor e
para um só fim de direito, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, naforma
da lei.
Itapajé, Estado do Ceará, em 24 de Setembro d^2020.
í
FRANCISCO YAGO GOMES BASTOS CRUZ
SECRETÁRIO DE INFÍ3AESTRUTURA E URBANISMO
CONTRATANTE
FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
GABRIEL ALVES DE SOUSA
CPF n°087.778.463-97
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
CPF
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