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AIIU: N'. 036/2020/SEINFRA.
coNTRATo etrr FAzEM ENTRE sr o MuNrcÍpro
DE enaruús ATRAyES SECRETABTA DE
EMPRE§A
INFRAE,§TRTITTIRA COM A
nrffioumgos cox§rnucÔrs SIRELT Mu.
PARA O FIM QUE, A SEGUM, SE DECLARA,

-

DE cRATEÚs - cro uuxtcÍpto DE CRATEUS: cE, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrita no CNPJ/IvÍF sob o n'07.982.03610001-67, com sede de sua
Prefeitura Municipal na Rua Cel. Zezé ne. 1141 - Centro - Crateús, Estado do Ceará, neste ato
represerúado pelo Ordenador de Despesas da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, Sr.
AGILEU DE MELO NUNES, aqü denominado de CONTRATAIITE, e de outro lado a
Empresa MAROUINEOS CONSTRUCÕES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o no.
11,757.747/0001-05, loaalizada Rua Sana Tereziúa, 400 A, Centro, Independência - Estado
ds Cearâ: CEP; 63.640-000, neste ato representada pelo Sr, Arfonio Marcos Coutínhs Gomes,
portador do CPF n' 970.006.553-72, apenâs denominada de CONTRATADA, finnam entre si o
presentc TERMO DE CONTRATO mediar*e as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CI

MuNrcÍrro

CLÁTISTJLA PRIMEIRA - IX} FUNDAME,NTO LEGAL
l.lProcesso de DISPENSA DE LICITAÇÃO, em conformidade com a Lei Federal t{t f.OOOtgg
-- Lei das Licitações Públicas, devídamente ratificado pelo(a) Exmo(a). Sr. Ordenador de
Despesas do SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, nos temros do Art. 24, inciso Í,
alterada pela Leí no 14.065 de 30 de setembro de 2020 e art. 26 do Estatuto das Lícitações
Públicas e suas alterações posteriores.

CLÁII§ULA §EGTTNDA - DO OBJETO

2.1. O presente oontrato tem por objeto e a PBESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO
DA PRAÇA DE IBIAPABA E CONSTRUÇÃO DE PISO PARA ACADEMIA DA SAUDE
REALEJO, çonforme
NA§ PRAÇA§ DA§ TOCALIDADE§ DE MONTENEBO
espeeifieações na proposta de preços da CCINTRATADA, parte integrente dcete proecsso.

E

CLAÚ§ULA TERCETRA - rro VALORE DA DURAÇÃO DO CONTBATO
3,1- A CONTRATANTE pegâÍá à CONTRATADA, pcla exeaução ds objfio dcstc eontrato o
valor global dc R§ t9.629,t0 (einqücnta e novc mil rciseentos c vinte c nove reeis e oiÍenta
eentavo*),
3,2- A eontrato tcrá um prazo de vigêneia a patrir da deta da aeeinatura, êté 90 (Novcnta) diae,
pod€ndo scr prorrogêdo elou eltcrado nos easos c formas previsüos ne teí no 8.666, de 2l d€
juúo de 1993 e alterações porteriores,

CLÁU§ULA QUARTA. DA§ CoNDIÇÕEs I,E PAGAMENTO
A fatura relativa aos serviços mensalmente prestados deverá ser apresentada
SECRETARIA DE INFRAESTRUTIJRA, até o lOu (déoimo) dia útil do mês subseqüente

4.1-

à
à

realimçáa dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.
4.2. A fatura constará dos serviços efetivamente prestados no período de cada mês oivil, de
acordo com o quantitativo efetivamente rcalizado no mês, cujo valor será apurado atraves de
medição;
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4.3- Caso a medição seja aprovada pela SECRETARIA DE
pagamento será efetuado até o 30o (trigesimo) dia após o protocolo da fatura

pelo(a)

CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de CRATEUS.

CLÁUSULA QUINTA. DO REAJTI§TAMENTO DE PREÇO
5.1. Os preços são firmes e irreajustriveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contaÍ da data da
apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (daze) meses, os preços contratuais
poderão ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no
Indice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substituí-lo,
caso este seja extinto.

INCC
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CLÁUSULA sExTA. DA FONTE DE RECTIRSO§
6.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária n"
01.10.10.15.4s1.0332.1 1009 - 1 001.00000.00 - CONSTRUCAo\REFORMA\AMPLTACAO
DE PARQUES, PRACAS E JARDINS, Elemento de despesa n' 4.4.90.51.00, despesas
recursos oriundos ordinários do próprio Município.

coxrnlruArs
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- DAs ALTERAÇôrs
7.1- A CONTRATADA fica obrigadaaaceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos
ou supressões no quantitativo do objeto contratado, ate o limite de 25o/o (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § la, afi. 65, da Lei no
8.666/93 e suíls alterações posteríores.

CLÁUSULA OITAVA. DO§ PRAZOS
8.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no pÍazo de até 90
(noventa) dias, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos
da Lei 8.666/93 e suâs alterações.
8.2- Os pedídos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e
do novo cÍonograma Íisico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos
serão analísados e julgados pela fiscalizaçia da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA da
Prefeitura Municipal de CRATEUS.
8.3- Os pedídos de prorrogação de prazos serão dirigidos
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratual.
8.4- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fornriÍo, desde que notificados
no pÍam de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA da
Prefeitura Municipal de CRATEUS, úo serão considerados como inadimplemento contratual.

a

cLÁusuLA NoNA - DA ExECtrÇÃo Dos sERVrÇos
9.1-Os serviços objeto deste contrato deverão ser realiz-ados conforme cronograma de pram
constante em Projeto Básico da Secretaria de Infraestrutura, elaborado pelo setor de projetos da
Prefeitura Municipal de Crateús, conforme valores da proposta da Licitante Vencedora, de
acordo com a necessidade de cada serviço, levando em conta o levantamento de demandas,
devendo ter seu início no prazo miíximo de 05 (cinco) dias contados a partir da emissão da
ordem de serviço.

-

E

cr.AÚsur,l\ nÉcrnna Do ACoMpANHAMENTo
FrscalrzAÇÃo DA
EXECUÇÃO DO CONTRATO
10.1. A execução deste contrato será acompanhada por meio da Fiscalização de Engenharia da
Secretaria Municipal de INFRAESTRUTURA do Município de CRATEUS,
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Higor Soares Marques, Engenheiro Civil com o Registro no CREA - CF.:333556, que
ampla e irrestrita fiscalização da obra, a qualquer hora, em toda a área abrangida pela obr4
determinando o que for necessário à regularizaçáo das faltas ou defeitos observados, inclusíve
quanto as obrigações da Contratada.
10.2. As üstorias efetuadas pelo Contratante deverão ser acompaúadas pelo engeúeiro
responsável pela obra, sendo registradas em documento dirírio próprio, pelo fiscal da
contratante e pelo engenheiro responsável pela obra.
10.3. No caso de alguns dos serviços não estarem em conformidade com o contrato, a
Fiscalização da Engeúaria da Secretaria Municipal de INFRAESTRUTURA do Município de
CRATEUS impugnará as respectivas etapas, discriminando por meio de termo as falhas ou

irregularidades encontradas, ficando a Conüatada, com o termo, cientificada das
inegularidades apontadas e de que estará, conforme o caso, passível das sanções cabíveis. À

Contratada wberá sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente as etapas impugnadas
nova verificação da Fiscalizaçáa da Engeúaria
Secretaria Municípal de
INFRAESTRUTURA do Munícípio de CRATEUS.
10.4. Todas as comunicações/ordens de serviço entre a Fiscalização e a Contratada serão
transmitidas por escrito, visadas pelas partes, fotocopiadas para arquivamento no canteiro de
obras.
10.5. A Contratada deverá facilitar à Fiscalizaçlo a vistoria das obras e serviços pactuados,
bem como a verificação de materiaiVequipamentos destinados à empreitada, em oficinas,
depósitos, armazéns ou dependências onde se encontrem, mesmo que de propriedade de
terceiros.
10.6. A Fiscalização e assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços, sem
prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a Contratada e sem que esta tenha direito à
indenização, no cÍlso de não ser atendida, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da
entrega da ordem de serviço correspondente, qualquer reclamação sofre defeito em serviço
executado ou em materiaUequipamento adquirido.
10.7. Qualquer alteração do projeto e memorial descritivo deverá ser devidamente justificada e
aprovada pela autoridade superior.
10.8. A Contratada deverá destacar um engenheiro civil, com experiência comprovada
compativel com a obra ora contratada e de seu quadro de profissionais. Deverá, ainda, indicar o
seu nome e número da inscrição junto ao CREA. Este engenheiro ficará à disposição da obra,
por ela responsabilizar-se-á e terá atribuição de acompaúamento técnico de todos os serviços.
O nome desse profissional constará da Anotação de Responsabilidade Tecnica (ART) relativa à
obra objeto deste contrato.
10.9. A Contratada deverá submeter à Contratante a relação dos profissionais credençiados a
prestar os serviços, inclusive um mestre de obra de seu quadro de profissionais com vasta
experiência em edificações compatíveis com o objeto contratado (este deverá peÍmanecer na
obra" diaÍiamente, durante toda a execução). Deverá, ainda, discriminar a função que exercem,
obrigando'se, ainda, a atender, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, eventual solicitação para
afastar da obra qualquer empregado cuja permanência seja julgada, pelo Contratante,
prejudicial ao Íiel cumprimento deste contrato.
10.10. E admitida a substituição de profissionais por outros profissionais com formação
equivalente desde que aprovada pelo Contratante.
l0.ll. A fiscalizaqão será exercida no interesse do Contratante e não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na
sua ocorrência, não implica coÍresponsabilidade do Contratante.
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11.1-A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições
pleno cumprimento das obrigações deconentes do Termo Contratual, consoante estabelece a
Lei no 8.666193 e suas alterações posteriores;
cada ORDEM DE SERVIÇO emitida
CONTRATADA, disponibílizar
ORÇAMENTo, CRONoGRAMA rÍstco FINANCEIRo, PLANTAS, locais(ruas) onde
serão executados os serviços e todas as informações necessánas para o pleno atendimento das
obrigações por parte da CONTRATADA;
I1.3- Fiscalizar e acompaúar a execução do objeto contratual;
11.4- Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
ll.5- Providenciar os pagamentos à Confratada à vista das Notas Fiscais lFaturas devidamente
atestadas pelo Setor Competente.

ll.2- A

à

CLÁUSULA DECIMA SEGUNI}A. DAs oBRIGAÇÕES DA CoNTRATADA
12.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos
nesta Tomada de Preços, no Termo Contratual e na proposta vencedora do cerüarne;

12,2- Mantcr durante toda a execução do objeto oontratual, em compatibílídad€ §om as
obrigações assumidas, todas as condições de habilítação e qualifieaçáo exigidas na Lei de
Licítações;
12.3 - UtilizaÍ profi ssionais devidamente habilitados;
12.4 - §ústítuir os profissíonaís nos casos de impedímentss fortuítos, de mancira que não se
prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;
12.5- Facilitar a ação da fiscaliz:içãro na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
12.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Crateús, mesmo no caso de ausência ou
omissão da figoalízação, indenizando-a devidamente por quaísquer atos ou fatos lesivos aos
seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por
empregados, prepostos Municipaís junto a Secretaria ou mandatários seus. A responsabílidade
se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas
preventivas çontra esses danos, com fiel observância das noÍmas emanadas das autoridades
competontes e das disposições legais vigentes;
12.7- Responder, perante as leis vígentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento previo,
por escríto, da CONTRATANTE, fazer uso dç quaisquer documentos ou ínformações
especificadas no parágrafo anterior, anão ser para fins de execução do contrato;
12.8- Provídencíar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE;
12.9- Pagar seus empregados no pnzo previsto em lei, sendo, tamHm, de sua responsabilidade
o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos
serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias flrscais e paraf,rscais, FGTS, PIS,
emolumentos, seguros de acidentes de trúalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da
Prefeítura Municipal de Crateus por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez
que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a
Prefeitura Municípal de Crateus;
12.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pgamento dos
tríbutos, seguros, encargos socíais, trúalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do
CONTRATO;
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l2.ll-

Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem
União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;
12.12- Respeitar as noffnas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das
Leis do Trabalho e legislação pertinente,
1,2.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às
precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o
disposto na legislação federal, estadual e municípal em vigor, inclusive a l-ei no 9.605,
publicada no D.O.U. de 13102198;
12.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Públíco e terceiros por
evenfuais danos ao meio ambiente causados
açáo ou omissão sua, de seus eÍnpregados,
prepostos Munícipaís junto a Secretaría ou contratados;
12.15- A CONTRATADA estará obngada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as
exigências e condições a seguir estabelecidas:
a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT.
b) Atender às normas da Assocíação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normÍrs
internacionais pertinentes ao objeto contratado;
c) Responsabílizar-se pela conformidade, adequação, desempeúo e qualidade dos servíços e
bens, bem como de cada material, maténa-prima ou componente individualmente considerado,
mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da l*i, e apresentar o
comprovante de "Anotagão de Responsabilidade Téçniça - ART" correspondente, antes da
apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Crateús, sob pena de retardar
o processo de pagamento;

pr

cLÁusuLA »Écnvr^l-TERCEIRA - DAS sANÇÕES ADMTNISTRATTvAs
l3.l- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a previa defesa,

a

Admínistração poderá aplícar à CONTRATADA, as seguintes sanções:
a) Advertência.
b) Multas de:
b.l) l0% (dez por cento) sobre o valor contratado, em saso de recusa da licitante
VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data
da notificação feita pela CONTRATANTE
b,2) 0,3o/o (três decimos por cento) sobre o valor da yarc,ela úo cumprida do Contrato, por dia
de atraso na entrega do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;
b,3) 2o/o (doís por cento) cumulatívos sobre o valor da parcela úo cumprída do Contrato e
rescisÍlo do paúo, a critério SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA de CRATEÚS, em caso
de atraso superior a 30 (trinta) días na entrega dos produtos.
b.4)
valor da multa referida nesta cláusulas será descontado "ex-officio" da
CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatwa de crédito em seu favor
que manteúa junto à SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA de CRATEUS, independente
de notificação ou interpelação judícial ou extrajudicial;
c) SuspensÍIo temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo pÍazo de ate 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punição ou ate que a CONTRATANTE promova suÍr
reabilitação.

O

CLAUSULA DÉCII}TA QUARTA _ SUB.CONTRATAÇÃO
14.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar prcelas do objeto.

{
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cr,ÁUsur,,r oÉcnvm eurNTA - DAS RrscrsÕEs coNTRATtrArs
5.1 - A rescisão contratual poderá ser:
15.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a XII E XVII do art. 78 da Lei Federal n" 8.666193'
15.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante
çeo escrita e fundamentada da
autoridade competente, redru,ida a teÍmo no processo licítatório, desde que haja conveniência
da Administração;
15.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei no 8.666193, sem
que haja culp do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido,
15.5- A rescisão contratual de que lÍata o inciso I do art. 78 acarreta as conseq{lências previstas
no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n" 8.666193.
I

,ion

CLAUSULA DECIMA.SEXTA - DO FORO
16.1- Fica eleito s foro da Comarca de CRATEUS, Estado do Ceará, para dírimir toda e
qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias
para que possa produzir os efeitos legais.

E, assim, inteiramente

acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes
presente
contratantes assinam o
instrumento, em duas vias, para que surtam seus juridicos e
legais efeitos.
CRATEUS-CE, 16 de Novembro de2020.

MELO NUNES
DE INFRAESTRUTURA
CONTRATANTE

MARQUINHOS coNsrRUÇÕEs
EIRELI. ME
Antonio Marcos Coutiúo Gomes
Adminístrador

CONTRATAI}A
TESTEMUNIIA§:

CPF:
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CPF:
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MUNICIPIO

VERDE

EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA de Crateús/Ce, torna público o Extrato

do

Instrumento Contratual resultante da Dispensa de licitação N.'036/2020/§EINFRA
UNIDADE ADIVIINISTRATIVA: INFRAESTRUTURA;

- l

uomçÃo oRÇAMExrÁnra:

0r.10.r0.15.451.0332.1 1009
001.00000.00
CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE PARQTIES, PRACAS E JARDINS.

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00
OBJBTO: PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO O,E PRAÇA DE IBIAPABA E
coNsrnuçÃo DE prso rARA ACADEMTA DA sAUDE NAS rRAÇAS DAS
LOCALIDADES DE MONTENEBO E REALEJO.

vrcÊxcr^l Do coNTRATo: t4to2tzozt
C0NTRATADO: MARQUTNHOS CONSTRUÇÔES ETRELT - ME
A§SINA PELO CONTRATAIX): ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
ASSINA PELO CONTRATANTE: AGILEU DE MELO NUNES

VALOR: R$ 59.629,80 (Cinqilenta e nove mil

seiscentos e vinte e nove reais e oitenta

centavos)

Crateús - Ce, 16 de Novembro de 2020.

DE MELO NUNES
DE INFRAESTRUTURA
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DE DwULGAÇÃo DE

ExrRATo coNTRATUAL

Certificamos que o Extrato do contrato n' 2020161101 decorrente da
dispensa de licitação ne 03612020/SEINFRA, cujo objeto e a PRESTAçÃO DE SERVIÇOS
DE AMpLnçÃo DA IRAÇA DE TBTArABA E coNSTRuÇÃo DE prso rARA
ACADEMIA DA SAUDE NAS PRAÇAS DAS LOCALIDADES DE MONTENEBO E
REALEJO, foi afixado no dia 16 de Novembro de 2020 no flanelógrafo desta Prefeitura
Municipal, conforme estabelece a LEI ORGANICA MUNICIPAL, Caput II, Art. 93, legislação
em vigor.

Crateús - Ce,l6 de Novembro de 2020.

NUNES
DE INFRAESTRUTI]RA

