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20 cm com empréstimo de saibro: 5,17 m'; lnfra-Estrutra: Fundações. Concreto ciclopico FCK= 10

MPA 30% pedra de mao inclusive lançamento'. 1,20 m3; Embasamento com pedra argamassada

utilizando arg. cim/areia 1'.4:1,49 m'; §uperestrutura: Concreto FCK=15 MPA preparo com

betoneira sem lançamento: 0,72 m3; Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e

estruturas similares com área mêdia das seções menor ou igual a A,25 m2, pédireito simples em

chapa de madeira compensada plastificada 18 utilizações af *1212015: 7,50 m2; Lançamento com uso

de baldes adensamento e acabamento de concreto em estruturas af*1212015:0,72m'', Armação de

pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou

sobrado utilizando aço CA-50 de 10.0 MM - Montagem al_1212015:54,10 kg; Armação de pilar ou

viga de estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilízando

aço CA*60 de 5.0 MM - Montagem aí_1212015: 22,96 Kg; Cinta de amarração de alvenaria moldada

in loco em concreto af 03/2016: 35,40 m; Verga moldada in loco em concreto para janelas e poftas

com até 1,5 m e vão af*03/2016: 10,30 m; lnstalações Hidrosantitárias: água: lnstalação de tubos

de PVC soldável água fria DN 25 MM (instalado em ramal sub-ramal ramal de distribuição ou

prumada) inclusive conexÕes cortes e fixaçÕes para prédios af_1012015_P: 3,00 m; lnstalação de

tubos de PVC soldável água fria DN 20 mm (instalado em ramal sub-ramal ou ramal de distríbuição)

inclusive conexões cortes e fixaçÕes para prédios af_1012015_P'.6,00 m; esgoto: lnstalação de tubo

de PVC série normal esgoto predial DN 40 MM (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário) inclusive conexões cortes e fixações para prédios af_1A2ü5_P: 3,00 m; lnst. tubo PVC

série N esgoto predial 100 MM (inst, ramal descarga ramal de esg. Sanit. Prumada esg. Sanit.

Ventilação ou sub-coletor aéreo) incl, ConexÕes e cortes fixaçÕes para prédios af_10i2015_P: 3,00

m; Caixa de passagem 50x50x60x fundo brita com tampa: 1,00 und; Ralo sifonado PVC DN 100X 40

MM junta soldável fornecido e instalado em ramal descarga ou em ramal de esgoto sanitário

aí_1212A14_P:1,00 und; Louças e Metais: Eacia sanitária com caixa de descarga acoplada

inclusive assento conjunto de fixação anel de vedação tubo de ligação e engate plástico conforme

especiÍicações: 1,00 und; Lavatorio louça branca suspenso 29,5x39cm ou equivalente padrão

popular, inclusivo sifão Ílexível em PVC vátvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira

cromada de mesa padrão popular - fornecimento e instalaçâo a 3: 1,00 und; Barra de apoio

para deficiente em ferro galvanizado de 11 12" L= 80 cm nitária e mictório) inclusive

parafusos de fixação e pintura: 1,00 und; lnstalações Elétricas: cle luz em teto ou parede

com eletrod

(TUG) em

uto PVC

paredes

Prâça

rígido embutido: 4,00 und; F'onto de tomada
-[ e universal de uso gera

com eletroduto de PVC rígido embutido usive nd
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
C0NSELH0 REGTONAL DE ENGENHARTA E AGRONOMTA DO plAUÍ - CREA/Pt

â. lnterruptor

para 1 lam

"I
01 §eção

pada inca

simples: 3,00 und; lnterruptor 03 seções sÍmples: 1,00 und; Luminaria tipo spot

ndescente/fluorescente compacta: 4,00 und; Paredes: Alvenaria de vedação de

blocos cerâmicos furacios na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9 cm) de paredes co área liquida

maior ou igual a 6 m2 sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira

af 
-06t2014'. '54§2 m"; Esquadrias: madeira: Porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou

média) 90x2tr0 cm espessura de 3,5 cm incluso dobradiças -fornecimento e inslalação af-08/2015:

1,00 und; Porta de madeira almofadada semi-oca (leve ou media) 80x210 cm espessura de 3,5 cm

incluso dobradiços - fornecimento e instalação af_0812015: 2,00 und; Janela de madeira: 2,2Q m2',

Metálicas: Porta de ferro de abrir tipo grade com chapa com guarnições: 0,90 m'; Janela basculante

em chapa dobrada de aço: 0,30 m2, Cobertura: Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de

madeira nãolaparelhada para telhados com mais que 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto

incluso transporte vertical aÍ-.1212015: 76,00 m?; Cobertura em telha cerâmica tipo francesa ou

marselha excluindo madeiramento: 76,00 m2; Revestimento: Massa única para recebimento de

pintura em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico com betoneira 400L aplicada manualmente em

faces internas de paredes de ambientes com área nraior que 100 m2 espessura de 100 MM com

execução dei taliscas aÍ_0612014: 109,04 m2; Pavimentação: Contrapiso em argamassa traço 1:4

(cimento e areia) preparo mecânico com betoneira 400 L aplicado em áreas secas sobre laje aderido
l

espessura 2 cm af _0612014: 41,33 m2; Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês

padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicacla em ambientes de área maior que 10 m2

af_06/2014: 41,33 m2; Pintura: Aplicação nranualde pintura com tinta látex acrílica em paredes duas

demãos: 109,04 m2; Pintura esmalte fosco em madeira duas demãos: '14,90 m2; Pintura esmalte

fosco duas demãos sobre superfície metálica incluso uma demão de fundo anticorrosivo utilização de

revolver (ar-comprimido): 2,40 m'; Limpeza da Obra: Limpeza final da obra: 76,00 m'; sendo

do serviço e por mim xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Teresina (Pl) de novembro de 2016

Eulália en0 Roso

Gêíãnte
Por

Ne 0ô/2015

Oemóstenes Avelino, 1767 - Centro Teíesina-Pl CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 -
Site: wvrlv.crea'Pi.org. br

J

VISTO:

-)

eu, Eulália Sousa de Sena Rosa, Gerente da Divisão cle ART, por Delegação da Presidência Portaría

n" 06/2015, autorizei a expedição da presente vai datada e assinada pelo responsável

.: l:l
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL P
ESTADO DA PARAíBA

CARTóRO AZEVÊDO BASTOS

Plúo+ reúÊtÀtôMlt

MODALIDAEE
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL OE NASCTÍIIENTO C ÓAIOS E PRIV-ATIVO DE CASAMENTOS,
JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1'145 Bairro dos Estados 58030-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://wwwazevedobastos.not. br
E-mail : cartorio@azevedobastos.nol.br

DECLARAÇÃO DE SERV!çO DE AUTENTTCAÇÃO DrclTAL

O Bel. VálberAzevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer Íirmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da ParaÍba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticaçáo Digitalt ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as LegislaçÕes e normas vigentes".

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança lurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da ParaÍba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N' 00312014, determinando a inserçáo de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12315.
X1X2) e dessa Íorma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da ParaÍba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documenlo Íazprova de que, na data e hora em que ela foi Íealizada, a empresa DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
tinha posse de um documento com as mesmas caracterÍslicas que Íoram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DAVID ALVES DE
ARAUJO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO Íoi emitida em 25t04t2019 í4:05:13 (hora local) através do sistema de autenticaçáo digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com <r Art. 1o, 10o e seus §§ 1o e 2o daMP 22001200í, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o CertiÍicado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado direlamerrte a e.rnpresa DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço
de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informaçôes mais delalhadas deste ato, acesse o site http!/agjlslgital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 960204

A consulta desta Declaraçáo estará disponível em nosso site até í5104/2020 1í:38:06 (hora local).

íCódigo dê Autentlcação Dlgital: 881 21 6041 808561 30975-1 a 881 21 6041 808561 30975-3
,Leglslaçõês Vigentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.40612002, Medida Provisória no 220012001, Lei Federal n" 13.105/2015, Lei
Estadual no 8.72112008, Lei Estadual n'10.'13212013 e Provimento CGJ N" 00312014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

OOOOSbl d734fd94f057f2d69fe6bc05b08fcbe6d22d6cd2a6326a64be5356835c2958026f584dc64ed00d7aÍ7422067dba3c95c2962d3aab2f6e667932
daa3c55b 1 1 beedc4c9904d05eegc3e465a4d0b
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N" 021 l2OL7
CARTÀ COIr\rTTE No 01 /2077

CONTRATAN'IEI A PREFEITURA MUNICIPAL DIi DDMERVAL LOBÀO, ir':scr it.a no
CNPJi lvlir sob o n" : 0Õ.554.885//Ot)Oi-57, r:r.rr:r scdc r":ai i\r,c:ricia l,ad:r:
joi-tt.1uim itio:ri,tlo, 132 - i3airro: (.lr:r'lt.r-err.::;tc ;1[o l'c])rcsct"ltitda pr:ii,
Scn]'ror l)rcft:ito Municipal,Luls GONZAGA DE C^RVÀLHO JUNIOIi.
pr:rtacior do I(Cl rr." 983.()32-SSP-i)i c: inscril,i no Cl)Í1'r'r." Ii96.3i5.'/ílil ,

72 a baixr: str b:;r:ri to, do riival'r tc rlt:rt o rr i rr acl ir CONTITÁ1'ÂI{Ti,
CONTRÀTADA: ÀR^ÚJo & /rRAÚJo coN§TRU'I'c\R/\, cn::)r-(:s;.: insr::'i1.ir no CiNl),;

n"25.186.162/000 1-97. conr scrl<: rra l{ua ifranr:isco .losc lrcrcirzt, r':"
293, Ccniro, Coivaras-.1'l

O CONI'RA'|ÂNl'li c a CON'l'lirVi'r\l)Â, acirni: t:si:ccific;lr.ios, t.úm r:rllt'c si ailisLeclo c
prcsente CONTR/\TODE SERVIÇOS coniomrc autorizlrq:;io clo Co;:r,itc r.:." 01. l2O)7, rugulacc
pelos preceitos dc cUreito;.rr-ri.rlico, cspecialn:entc pcla l,ci l':." 8.666i93 e alteraçÕcs
posteriores, aplicando-se-lhes, suplelivarnrntc, os principios ria leoria geral clos cot'Itr;ttos e

disposiçÕes de direito privado, bem como mcdiantc as scguintes clár,rsulas e concliçôes:

CLÁUSULA PRIMI}IRÂ . Do oBJETo

C presente contrato tem por objcto scLvir;os dc CONS'l'ltUÇÃO Di;l il.1uRO DE r\RRli\,,iO irÂlt,\
CollTENÇÃo DO ÂTriRRo Dri r"ii\,IÀ crilicr'Íli No tvtuNICÍpto nn DI}MDRVAT, LOTJAO-
PI(l)ortaria n" 448, de 13 109 12002), coniorurc (:sf)oci[icaçôcs c qLranticlades constantcs do
Convite n.o 01 /2017.
CLÁUSULA SEGUNDA - DÂ LICITÀÇÃ0

A aquisição dos itcns, ora contrâlaclos, loi objcto dc )it:itaq:a1o, cic árcoldo conl o riisposto r:r:
CapÍtulo II da I.ei rT." 8.666/93, sob er rnocialiclade Convilr:.

CLÁUSULA TDRCDIRÂ - DAVINCULÂÇÀo

O CONTRATAi!'ID e a CONl'1?41'Àl)À vincularn-sc plenarncnt(: ao prescnle (:onir?rio, ao
Cor:vite n.o 01120t7, bem como à pi-oposia Íirmada pr:)a COIYI'RÂ1'ÀDI\. Dsscs docunlc:ltos
constam do Processo Licitatorio r: são piirtcs intcgrani.t:s c comi:iementarcs deste Contrato,
indcpendentemente de transcriçt1o.

CLÁUSULÂ QUARTA - DÂS OBRIGAÇÕ],S DO CONTRATANTD

O CONTRATAT\TD oi:riga-se a:

I - ernitir a orden dt: frrrncr:irrrcnto cios itt:ns otrjeio cle coniratio, aLssinarrla pr:la
autoridacle competente (ciiretor'(a) (io Scior ii'irT atrceiro);

II - efetuar pâgamenio ri CON'I'IR^TADA cie acorrlo com o esl.abelecÍclo ncste
Contrarto;

III - iiscalizar o ficl curni::'inrt::.rLo d(:stc (;olrtrato atrâi'cs cio Seto:'ArJmit:istraliv<;
Iiinanceiro, integrado ao Gabinctc rio Prr:ft:ito t\'lunicipal.

cLÁusuLA QUINTA - DAS oBRIGAÇÔIls DÂ coNTR/t'rÀD^

A CONTITATADA obriga-sc a:

I - executar o presetltc c()l1ll'ítto (lm cstrita cotrs<>ttà S .SCLI S tivos,
com o lnstrumento Convocatot'io c com a suzl proposta;

II - entregar os itcns dll oi:jt:trl ílo conlrato, na

Doít(tr\1 ú

i*il.ri'í:;,.....,". 6 q_f §17:\ r1.f,*

cm local preestabclecido na orclettt clc lornccilncnio, no i)razo
horas, de acordo com â necessirlar.l<: c cor.t",r:rriéuci;,r cla Âcl tnirt

III-entregaroobj elo clo cor)lraltcr t:ln r:striLar concorcl;itr

constantes clo Processo Licitat<lrio, Convitc n" 0l /2

AVENIDA PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -

Pill .FOLhIA N'
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MOOALIDATE-

TO:

ist râ r-:

CNPJ:06.5ii4.t}

cotÍl árs es

c oito)

i

I
t
I

i

I

I



.FOLHA NC

;t3'€e/§E nRocrssoj cl oolrso í
;J::llll.;i;,".,...",, 

L MOÜALIDANE

VISTO:
IV - sub.stituir-. às suáts c.,(p

Íclrr:ecidos em que sc vcrificarenr vicios
()n,sas c no p:-ít2;o clr: l2.l (r,i::te c quartro) horas. os itt:nsciesloantcs do par:lrão norrlral;

v - respolrsabiliza:--sc peios cianos causari.s r,iirerar::r:ntc à Âdministracãrc; oi.r:irLerceiros, decorrc:rtes cl9.:ua culpa or-r cloro ner exc,:r-rçào clo r:ontraro, nào ;.;"^ffi;;t:lreduzindo cssa respolrsabiliclacle a íiscalizaçãn o, n u,ru*fu"rlL.n.,,,,-rto pelo coi{,1-Ri\.1.ÂN,l.Ii:
vI - assurnir, p«:r sua contÍÀ exclttsiva, toclos os encarÍlos rcsultantes cla cxccu(:iic;clo contrato, inclusive impostos, La:\as, entoiurncntos o sLli:rs ma-joraç5s5 incicic:rres ou (llic,ierem a incidir sobrr:.o refcricro 

'r:jcco, [:cm corno *,r;.;;;;;^;;;il;'; rrabarrrjsrers.prcrridenciários e secur.itários cio .scu i:cisc,;oi;
vII - utilizar na excr:uçáo citl i:rr:s<:rtl.c c:oirtrilr() soiiienl(j pr:ssoal r:rn sirur:ç;rrrtrabalhista e secr_u-irár-ia regnlarcs;

VUI - manter cluranl.c et r:,xcctrç:ao (Jo cc)rrtr?-Lto c c;íi conrparibilicjr,rclr: corn;rsobrigaçÕes assurniclers, tocias as condiçôes r.ic irai:ilitaq:iio c c;r"raliíir:riçào r:.rigi.clars n4 liciiaq:à..
IX - fornece r ao CoN'l'RÀ'i'i\i{TIl todas as inlormaçÕes solicitacias accr.ca clo ob;r:rodestc contrato;

CLÁUSULA SEXTA - Do RECEBIMENTo
0 objeto desta licitaçáo será fornecicio i]rr .seclc rJo N{r"rnicipio c se:.á visroriaclo Dor scioicompclente desta prefeitura.

CLÁUSULA sÉrnue - DA vIGgNcm
Bste contrato vigorará por 90 (noventa) clias a partir clc sua assinaturer, poclenclo aincla, scr
prorrogado ou aditivado, por intercssc publico e clc acorcio com a conveniência dcsic
itdunicípio, nos termos cla Lei n" S.666/93.

CLÁU§ULA oITAvA. DA DoTAÇÃo oRÇAMENTÁRI^

lnformamos que as desl:esas scráo e[r:tlrerciars com recursos nrovenientes do Orçamento Gcral
do il'iunícÍpio de Denre:-val i,obáo, Piar:i, p;rra cxercicio dc 2017, no clemento dc dcspcsa -
339039 - Outros seniços de tercr:iros pcssoa juriclica.

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

O COI';TRÂTANTII pagará à CoNl'ltÂ'lr\l)i\ ovalor globzrl de ItS 78,.938,35 (setcnra c r:Íto
mil novecentos e trinta e oito rcais (: trintei e cinco ccntarvos) ,r:oníor:nc proposta.

cLÁusuLA DÉcrMA - Do DeuÍLrBRro trcoNôMrco-r'TNANCETRo

A :-ecomposição dos preços clos itens oi:.iet.o do r:onlrato reger-se-ão cie forrna a manter o

cquilÍbrio econôrnico financciro da CON'l'l?A'l'^DA, ou seja, rnanlcnclo-se o rrosmo
perccntual entre o preço clos ítcns erdquiridos 1:or r:ia no distr-ibuidor e o ofertado ao
CON1 i?ÂTANTE em sua proposta rra ópoca cla licitaçâo.

PARÁGRÂFO PIIIMDIItO - O rcstabr:lecimcnto clo cquilibrio r.:conomico-Íinanceiro scrá

PlÍi

solicitado expressamente pel:r CONTR^'I'ADA
das notas fiscais de aquisiçáo dos proclut.os
Sctor Pinanceiro do CONTR^'I)\N'f ii.

qr"rand o da cntrt:ga cli: fa
juntn ao lornccccior

P^I?r\GRÂFO SDGUNDO - Náo scráo consideraclos pediclo
rciativamente a faturas antcriormcnlc cllt:'(:lillcs, mesnlo qllc
quitadas.

PÂI?AGRAFO TERCISIIiO - O preço cobraclo t"tào podcrá, cm hipólcsc
praticado pela CONTRAl'l'DA ao público ern gt:ral, devetrd
C0 li'l'1?^'fANT[f os ciescontos pro mociottais pl-i: Licados ptrla CO

CLÁUSULA DECIMA-PRIMNIRÁ - DO P

O pagarnento será eÍ'eruado mertsirlmcnt.e, etll m

AVENIDA PADRE JOAQU ü I'JONATO, 132 - B

íorncciment0 c
analisado pr:l«>

íbrio de prcços
sielo

ao
ctU

cse

CNPJ: 06.554.88

ser
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MODAI.IOí\DE

VISTO;

l)AIlÁGllr'!tio PI?ÍNItilRo - c) pâgilr^(jnrD st:rrr i-uirr; r.r;: i:rró.i() 1111"gn1 ciiãs r:r;iiir,rclos r:i:
â1:resentaçáo cla Ilotái Íiscai/latttr;,r. estilr'lclo esti,t r.icrrlcieunt::rtc al.cstada pclo s(.1í)t'
compet(inte.

l'}^Rlicl?r\li'O SDGUNDO- "l'crr<.io cm visr;.i o pi"crzo corrr:r:ciirio i)ar';i pasârncaao. não I.li:r,r:rii.
clcntro cleste prazr:, isto e, cla aprcsr:ntaçár: cla cobrâr'iczr à cinta:lo ejclivo pagírnio:1i.o scri:
atrasos, nenhuma Í'orrrta dc atualiz,açâo do r,;,rlor devido.

P^RÁGRAITO TBRCDIRO - Nenhur-n p;rllamcnrci scrri ck)r-uaclo à CCNTRiYI'/rDÀ crlrlltenio foi'
pcndente de liquidaçào qualquer obrigaçãro iinancr:ira qr:r: lht: i,lr iril>ost.a, err virruo<: cir:
pcnalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉcIMA-SEGUNDA . DA FISCALIZ.{CÁo

À cxecuÇáo do presente Corrtrato t;r:rá fisc;rlizacla 1rr:lo i)irr:irli'cio Sctôr- ÂcirrinistraLiv*
Financeiro do CONI'RATAN1'[:.

PÀRÁGRAFO UNICO - o ser-viclor rt:[ericio ar"lorará, (im rcilis:.ro, tccl::ls as oçorrôncias
relacionadas coITI a execuçáo do contrato, cictr:rminanclo o quc Íor necessário à regularrizarçào
rlas faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULÀ DÉCUUA-TERCEIRA - DAS PENAI,IDADES

Pcla inexecução total oLr palcia.! rJcstc Contrato, o CON'l']l.,1'fÂN'f D poclerá aplicar à
CONTR{'IADA, garantida a previa dcl'csa c scgunclo a cxtcr'rsáo da ialra cnscjade, a}s

penaliCacles previstas no art. 87 r1a L.ci n." 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIIUDIIIo - llnr caso cie aplicaçáo dc rlulras, o (lON'l'l?A'l'r\N'l'Ilobseryar;r. <r

percentual de 0,57o {cirrco décimos 1:or ccnto} sobrc o valol estin:ado do cüilli'ato por
ciescumi:rimento de qualquer cláusula contratual ou da tomacla cirr preços.

PAITAGRAFO SIIGUNDO - As multars poclerá<l clcixar dr: ser aplir:i,r.clas cm casos lor"iuitos ou
motivos de força maior, dcvidamcrrtc justificados J:ela CO:\lTRÂTADA e accitos pclo
CONI'RÂTANTE.

P^RÁGRAFO TERCIIIRO - As multas aplicaclas scrão r.lr:scontaclas cle pagamentos porveniura
devidos ou cobradas judicialrnc:rtc.

CLÁUSULA DÊCIMA.QUARTA. DoS CASoS DE RBSCISÃo

O 1:resente contraro será rescinclido cxcepciorralnrcnte, por qnais<1uer dos motivos ciisposros
no art.78 cla l.ei n." 8.666/93, scb cluaiqtrcr Lrrna das lornras clcscrilers no artigo 79 da
nresrna lei.

l'}AI{Â(illAFO Ui§lCO ' Em ca.so clc rcscisãro ;rclrninistrativa clecor:'cntc da inexccttçi:.o totirl ou
rrarcial do contrato, a CON'l'l?A't'lrl)A nào lcrá direito a espécic alguma de inclenizaç:ào,
sujeitando-se às conseqiiôncias corrtratuais e lcgais, rcc<:i:hecidos os direitos cia

Âciministlaçáo, assegurada a anrpla defcsa,

cr,ÁusuLA DECIMA-QUINTA .. DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATAi'"1I'li dccori'cn,.es cla aplicaçao da Li:i
recursos dispostos no seu art-. 109.

CLÁUSULA DÉCTMA-SEXTA . DA PUBLIC/TCÃO

O extrato clo prescnte Contrato scrá pubiic:rclo no Dil'rrio Otici;ri
p::evisto no parágraío unico clr: ari. iil cla Lci n.'8.666/93.

cLÁUSULA DÉCIMA-SÉITTTII, - DOS CASOS OMISSOS

Os casos ornissos serào clecididos peli.i AcinitrÍsiração Contratantt:

n §.D{)() 93, cabcm os

do S, 'Í\,!.1)o

, apii do-se o qtte disl>óc

a Lci nu 8,6661 93, suas alteraçocs c clcmaris prcccitos cle dircitr: publico, e, suplctivamcntc,

os principios da teoria geral dos colllratos t: its cli

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVÁ - DO PORO

AVENIDA PADRE JOAQUIM NONATO, 132 _ B
CtlÍ)J: 06,554.88

I

{



PI\/l .FOLHA N'

PR0CES$0 Q-o)çs§scí
MODÂLIOADE

VISTÜ

Iri<:a eleito o foro ria Coinarc;-l clc l)cn:crr,:ii I-cbárl, l.lstar.io rir> l)!ar:i, cln..t,.rsiica Corirur:r. ual.a
cl irim ir as ouestol:s cle r.ivaclas cic stc Co,.l t ri..l r.Õ.

D por estarem de ar:<lt'rlo' denois clr: iido c achaclo conlirlr.r'rt: o Dr(lsenI(: cont:-ato larrr.r,rcig crrduas vias, assinam as partes alraixo.

DDMERVAL LOBÃO (pl)2o defcverciro dc 2OtZ.

i,uis C.)orrzagzt

-.'.,.
CONTRÁTADO'l'csre 

rnunhas:

AVENIDA PADRE.JOAQL,IT\4 NONATO, 132 -
CÍ.lPJ:06.

Nr



&,E CÜI{S?RU?ÜRA b§SE
O & ARAUJO CONSTRUTCIÍ?A LTDA - ME
Rua Francisca Jose Pereira 293, Centro

64.fi5-A00, Fone: (86) I 94?-5-92?1 ,Con,aras - Piaui

CNPJ: 25.186.162/0001-97 . C.M"C

SOBRI SERVICOS
QUER NÂTURÊZA

NOrA rr§-cAL D[ §EBV|ÇOS
§.EI]IE- ::A'

UiVID É sPECU- tCAÇÁO DOS Sti ÍtVrÇOS F-XECUTADOS

I
I

Co(xo Çconorn\c(l
Atà ", OB 5 5
0Pl oc3
clc'^7JÓ-{ -3

-Qa óorro5

|NDEPEllDtticlÀ !T0À - tiua Firmino
" Ccntr: . Íerosina - Piaur CNPJ

ln$c. Est. 19.106.47r..i CMC

'ir::::.. AgIGRÀF108
4 Súric " rr "dr 000t a 00250 Aut. . N" 005i201ô

Pl . lrn .'n.08-?01ê . Validrdr, 3 ano:

4.4

.#8

,FOLilAN'

PROCESSO

MoDÂLtüAnü--"

VISTO

t,

,lr,

da Firma €,&

da Operacão: PRESTAÇAO DE SERVIÇO

li,'p o u nrcip0 s Oeln €YVQ Loê
Í:o-ou-irn i'lo n olc" .U: l3 â - 8a 

'rro. 
C e n +

-oB*U cidade: _Denr:f_1(<rlLp,bq*..O-Esracjo: P.f Fone

(MF)"06,.§5\ ".38.1"|ffiJ :.b.1 Irrsc.Est N"

Y-Q

de Pagantenl.o_ Data rla Emissão cla Nota --l-l- , O''.1 ;:ir: 37
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EA/CREA.PI
r Hogional de Engcnharia o AsÍonomia do Piaui

- Anôtsçáo dê Bosponssbllldads Técnlcâ . Lol Fodoral N. 6496n7

9021 62Cl 3

Civil, Técnico êm

NEY DA SILVA

ATLETA '.os

I\4AIL

LTDA 4@holmail.com

JOSE 293

CONTRATANTE

385000 1 57'AL

132

LOBÃO

DE

NONA

DA
NOME DO PROPRÍETARtO DA OBRA/SERVtÇO
)FEFEITUBÀ MUNICIPAL DE DEMEBV^L LOBÃO.PI 885/000157

IDA

lnicial lndividual.
CLÂSSIFICAI AO OA ART

ÁTlVIOADE TECNICA NIVEL OUANTIOADE UNIOADE
:XECUCAO ATUACAO ESCOi-A r,0000

OE UI,4A

7 42010612017

A

DE

.OCÂL E DATA a6como Drclsro como vêidid€lras aa intormâçóaa âclmo

DÀ SILVA DEMERVALRES PRÊFEITURA

asanola o os o

LOBÃO, 6 da
ds 2017

@pormanecer
nte instrumento de r.aloíizaÇão proÍissional e

ÍiscalizaÇáo do exeÍcicio ilegal.
(7) Ao encêríar as atividarles e/ou contÍalo, iníoímâÍ a Baixa de§la ART

iunto ao CREA-Pl.
(3) Declaro atendimeolo às ísgÍas de acessibilidade previslas na§ noÍrnas
técnicas da ABNT, na têgislaÇáo espêcÍlica e no Decrelo no 5.296, dê 2 dê
dezembío de 2004.

\$"rt ou obra"/serviço Para
Íins de ,iscalizaçáo.
(6) ABT ê um impoÍta

(1) O bolelo Bancâíio reÍaÍenle a esta Art ê 820076t135
(2) A AHT é válida somente quando quitada, mediante apresentaÇão do
compÍovantê do pagamento ou conÍerência no sile do Crea.
(3) Â via assinada da ABT íegistrada elelronicamente a paÍlií de A1lOBl2O14
nâo será aíquivada no Crea.
(4) A guarda da via assinada da ART regislrada elettoílcamente será de
Íesponsabilidade do proíissional e do contÍatanlê. cotn o objolivo de
doüumentai o. vÍncu,o contratual.

ANíEI [s'via:

(www.crea-pi.o

A autenticldade da A

confirmada no svia, emitida a partir da áÍêa restrita do proíissional no Síslema de

CBEA-Pl(SIGEC). Íaz píova do Registío desta ART peranle teÍceiros, sem

da apresentaÇão da rria origlnal, ou cÔpia autêntica, no prazo

de Eng€nhaíia e Agíonomia
Rêsponsabilidade Tácnica -

Regior.al
deAnolaÇão

pela legislaçáo vigenle.

do Piaui
Lei Federal N'6.496/77

Total do Ato: R§ 4.23

ato om: hltpsJle€lodlgital.tipbJE.bÍ

f{ormal C: 4HE3780rcG32:Selo Tipodê Fis€lizaÉoDiglial
Valor

dadoso9 do

&dffib.c#e



Pírl' 'FOLHA NO

aÉniçiiüa,t
.l:i.'.'.i-1li!;.-.-...- LO ts A O

PROCF-SSO

VISTO

CoNTRATO N' 78/ 16 DE PRESTAÇÀO DE §ERVIÇOS
DE REcupenaçÃo DE coBERTURA DÂ u. E. ?IÂ
MARcARTDA Ho MurilcÍpro DE DEMERvaL l,ogÃo
- PI E A EMPRESÂ ARÂUJO & ARÂUJO
CONSTRUTORâ LTDA . ME, NA FORMA ABAIXO.

CoNTRÂTANTE: O UUXlCiptO DE DEMERVeL r,OSÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.'
06.554.885/0001-57, com sede na Âvenida Padre Joaquim Nonato, 132

- Bairro: Centro, representado neste ato pelo Prefeito Municipal.

COIiITRÂ?ADA: ARAUJO & ÂRÂUJO COIISTRUTORÂ L?DA - ME, empresa inscrita no
CNJP/MP sob o no 25.186.16210001-97, com sede na Rua Francisco
José Pereira, n" 293, centro, Coivaras-Pl

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especiÍicados, têm entre si ajustado
o presente PRESTÂçÃO DE SERVIçOS DE RECUPERAçÃO DE COBERTURÂ DA U. E. TIÂ
M.ÀRGARIDA No MUNICÍPIo DE DEMERVAL LoBÃO - PI, conforme Dispensa n" O2Ol2A16,
regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela [,ei no 8.666/93 e alterações
posteriores, Lei Federal n" 10.520 de 17lO'712002, pelo Dec. Federal no 3.555/2000 de
0B/08/2000, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e

disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condiçôes:

CLÁUSULA PRIMEIRÂ - Do oBJE?o

o presente contrato tem por objeto a PRESTAÇÃ,o DE SERVIÇoS DE RECUPERAÇÃO DE
COBERTURA DA U. E. TIA MARGARIDA NO MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBÃO - PI,
conforme especificaçÕes e quantidades constantes na Dispensan" O2O/2O16.

ctÁusuLÂ sEcuNDA - DA LrcrrAçÃo
0 fornecimento dos itens, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no
Capítulo II da Lei n." 8.666/93, sob a modalidade Pregào.

cLÂu§üLA TERCETRA - DA vrNcuLAÇÃo

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, Dispensa
n'A2012076, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam
do Processo Licitatório e são partes integrantes e complementares deste Contrato,
independentemente de transcriçáo.

cLÁusuLA QUÂRTA - DÂS OBRIGÀÇOES DO CONTRÂTANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

I * emitir a ordem de fornecimento dos itens objeto de contrato, assínada pela
autoridade competente (diretor(a) do Setor Financeiro);

II - efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com
Contrato;

III - Íiscalizar o Íiel curnprimento deste contrato atra' Administrativo
Financeiro;

CLÁUSI,LA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

I - executar o presente contrato em estrita consonância com
com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta;

II - entregar no pràzÕ máximo de 05 (cinc
com a ordem de fornecimel-lto, na sede da Prefeitu
12:00hs;

AVENIDA PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - BAI

'r)

MODATIOÀDE---

.belecido neste

do Seto

DÀ§ P€SSAS

Sêlo Digltal de
Valor Total6e8oním or dados do ato

CNPJ:06.554.885100

seus dispositivos,
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pnocgsso 0 § sSn 'S
MODATIDADT

É-

VISTO

III - fornecer o objeto do contrato em estrita concordância com as especificaçôes
constantes do Processo de Despensa n" O2Ol2016;

IV - substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os itens
fornecidos em que se verificarem r,ícios destoantes do padrão normal;

V - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administraçáo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçào do contrato, nâo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à Íiscalizaçáo ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

VI - assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execuçáo
do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majoraçóes incidentes ou que
vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabaihistas,
previdenciários e securitários do seu pessoal;

VII * utilizar na execução do presente contrato somer-lte pessoal em situaçáo
trabalhista e securitária regulares;

VIU - manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as
obrigaçÕes assumidas, todas as condiçoes de habilitaçâo e qualificação exigidas na licitaçáo.

IX - fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto
deste contrato;

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO

No ato da construçâo, será emitido recibo das construções devidamente realizadas,

CLÁUSULA sÉtrue - DA vIGÊNcI.A.

Este contrato vigorará até 31 de clezembro de 2016 a partir de sua assinatura, ou ao término
do fornecimento total dos itens cotados, prevaiecendo o que ocorrer primeiro, podendo, ainda,
ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei n' 8.666/93, por interesse público, ou até
conclusão de novo procedimento licitatório.

CLÁU§I,LA oITAvA - Dos REcURsoS

As despesas com a execuçáo do presente Contrato correrão à conta dos recursos do
Orçamento Geral do MunicÍpio de Demerval Lobão de 2016.

CLÁÜSI,LA NONA _ Do vALoR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R$ 9,706,45 (nove mil
setecentos e seis reais e quarenta e cinco centavos), conforme os preços unitários
constantes da tabela a seguir:

cLÁusIrLA DÉcIMA - Do EeuÍLrBRro EcoNôMrco-Frr{ÂNcErRo

A recomposiçáo dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter o

equilÍbrio econômico Íinanceiro da CONTR-ê.TADA, ou seja, mantendo-se o mesmo
percentual entre o preço dos itens adquiridos por ela no distribuidor e o ofertado ao

COI'{TRATANTE em sua proposta na época da licitaçáo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O restabelecimento do equilibrio sera
solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fa fornecimento e

das notas fiscais de aquisição dos produtosjunto ao fornecedor, que
Financeiro do CONTRATANTE.

pelo

PARÁGRAFO SEGUNDO - Náo seráo considerados pedidos
relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que e
quitadas.

de

PARÁGRAFO TERCEIRO - O preço cobrado não pod era
praticado pela CONTRATADA ao púrblico em geral,
os descontos promocionais praticados pela CONTRAT

AVENIDA PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - BAI

de

CNPJ:

em se ma ser su ao

nao



Pl/I .FOLHANO

PROCES§O

MODALIDANE

VISTO:

crÁuswa nÉcrue-pRruErn.À - Do pacÀMENTo

O pagamento será efetuado rnensalmente, em moeda nacional e por meio de cheque nominal
a firma contratada.

PARÁCRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da apresentaçâo
da nota Íiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá,
dentro deste prazo, isto é, da apresentação cla cobrança à data do efetivo pagamento sem
atrasos, nenhuma forma de atualizaçáo do valor devido.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento será efetuaclo à CONTRATADA enquanto for
pendente de liquidaçào qualquer obrigaçào financeira que lhe for imposta, em virtude de
penaliclade ou inadimplência contratual.

cLÁüsuLA DÉcrMA-sEGUNDÂ - DA FrscAr,rzuçiro
A execuçáo do presente Contrato será Íiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo
Financeiro da CONTRATANTE,

PARÁGRAFO UNICO - O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências
reiacionadas com a execuçáo do contrato, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSI,LA DECIMA.TERCEIRÂ - DÀs PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRÂTANTE poderá aplicar á
CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensáo da falta ensejada, as
penalidades previstas no art. 87 da Lei n.o 8.666193.

PARÁGRAFO PRTMEIRO - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o
percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por
descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Pregáo.

PARÁGRÂFO SEGUNDO - As multas poderào deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou
motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo
CONTRATAT{TE.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura
devidos ou cobradas judicialmente.

cLÁusuLA nÉcrnal-quARTA - Dos cAsos DE REScISÃo

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos
no art. 78 da Lei n.o 8.666193, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma
lei.

PARÁGRAFO UNICO - Em caso de rescisáo aclministrativa decorrente da inexecuçáo total ou
parcia-| do contrato, a CONTRATADA náo terá direito a espécie alguma de indenização,
sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da
Aclministraçáo, assegurada a ampla clefesa.

cLÁusul,Â DÉCrMÂ-QUINTA - DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicaçâo da Lei n." 3, cabem os
rlispostos no seu art. 109.

cLÁusuLA DÉciMÂ-sExrA - DÀ PUELICAÇÃo

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário OÍicial
previsto no parágrafo único do art. 61 cla Lei n.o 8.666/93.

CLÁU§I,LA DÉCIMA.SÉTNAE- D§§ CÀ§O§ OMISSO§

Os casos omissos serão decididos pela Administração
a Lei no 8.666193, suas alterações e demais p

os princípios da teoria geral dos contratos e as dis

AVENIDA PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - BAI

DÉíviÉiiVa,t
.?,'1',': :.1' :7 ;,... ^. - L O B A O

de FlsÉlizaçáo Tipo Normal Cr 4HE37824-QOSJ;

Valo. Total do Ato: R$ 4,23

dâdos do âto em: http3:íselodlgltâl.tJpbJur.br

Sêlo Digital

CNPJ: 06.554.885/0
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PROCESSO

MOOÂLIDÂDE

VISTO;

clÁuswe »Écr*ra-orrÂvA - Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca da Contratante, Estado do Piauí, da Justiça Comum, para dirimir
as questÕes derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achaclo conforme o presente contrato lavrado em três
vias assinam as partes abaixo.

Demerval Lobão {PI),24 de agosto de 2016.

CONTRA

Prefeito Lobão

CONTRATADA

ARAUJO & A-ME

AVENIDA PADRE JOAQUIM NONATO, 132 -

orruiriiüÁr
*,"!i'!t;.^"- L(:) ts,Ã,O

CNPJ:06,554

I
I



D&ACON§TRU?ORAtTÜA.-

-._-:-..--..:.A.RAUJO & ARI\UJO CONSTRUTORA LTDA - ME
Rua Francrsco Jo.se Pereira. 293. Centro

CEp 0,:.335-ú00, Fane. i§6) I 9425-9221. Coryaras - Piaui
CNPJ:25.186.1621O001-97 C.M.C.:

I r,.,lPOSIC SíJBRE SERVIÇOS
DE OTJALQUER NATUREZA

N OrÂ F t-§!,LL -p§. §E Brlt Ç Q_s
SERIE ''A"

--i#/I,E

rROCE§§O

Í\400F.l..lDADE^"

VI§Tü

llenre r:j;r Frrrna: Ê§"€f'.ú i'ir") {l-rr .l.5o,it{.j (,.!.ç}-&\"" " ."li.t !:r(. §L( fi.s"tiL l._:}'{r
\tJ

lq -- .Lv-,:,,,{ i.-1 r Í\ {t .::, r i í- -*. .' .'..tii l-t. 1Lr §" \ 1'.

;r" . ,

? ...---.eurrro: Lq. p;"rQ,t

CEP: 1)I, H:,i

Natureza cia O6:eração: PRESTAÇÃO DE SERVTÇO

Condicáo cie Paganrento- . . . Data cla Emissào da Notar ã,'i , ,;* ;:'; !4.

PRE

I'O'llir-
UIIID

UNIl'ARIO
..,, l

ESPECTFTCAÇÃO DOS S[ RVt(]O§ FXECUTADOS

{r§ 1': !çq1 t.., r .i {íj": c,q:-1iç11 .,'r{.., _ry {.s 1uç1\i\-
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.,, ". 1

C,tL ::' ir:"&d*.'r ,..Ç*íi t.l. i). {: . -'n ,l, rÀi\'Ê.íi r. {s.r.§À
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Í

CONTRATO DI] PRESTAÇÃO DE SEI1VIÇO QUE ENTRE A
EMPRESÂ IlICÀNTO DOS ÀLTO§ SPE LTDA-BPP E

ARÂUJO & ÂRÂUJO CONSTRUTCIRA LTDÀ. ME.

RECÁNT0 DO§ ÁLTO§ SPE LTIIÂ-EPP. pcssoa jwídico de direito privado corn CNPJ

24.89ü.537i0001-00 corn sede e foro na cidade de Altos, Estado do Piauí" estabelecida à Rua

Curralinho no 180. Bairro São Luiz, doravante chamado abreviadarnente CONTRÂTÁNTE.
e de ourro lado, a emprcsa ÀRAÚJO & ARÁÚJO CONSTRUTORÂ LTDA - 1\ÍE,. CNPJ

No 25.186.162100ü1-97,cam sede e fbro na cidade de Coivaras, Estado de Piaui, estabelecida

à Rua Francisco José Pereíra, 293, Centro doravante chamada CONTRÁ,TÀ§A:

ü,ÁUSULÀ TRIM§IRA- Do oBJETo Do CoNTRATo

A CONTRÂTADA execurará para a CONTRATANTE, a PAVIMENTAÇÃO DE 6.00ü,00
METROS QUADRADOS DE CALÇAMEN'IOS E CONSTRUÇÃO DAS SÀzuETAS EM
TODAS AS RUAS DO LOTEAMENI"O Ii"ECANTO DOS AI.TOS em ALTOS - PI.
executando os serviços de acordo com os elenrentos técnicos constantes do projeto e planilha
repassados -i unto ao contrato.

CLÁTí§ULA §EGUNDA. I}A APAR§LHÂÇBM E Do MATERíÀL NECE§§ÁruO ,t,

EXECUÇÃO DO§ §ERVrÇO§

A aparelhagem e o material necessários à execução dos trabalhos serão cle responsabilidade e

ônus exclusivamente da CONTRÂI'ADA. ficnndo estabelecido que a CIONTRATANTE não

emprestaní nem forneceú quaisquer í'brramentas. aparelhos ou veículos durante a execuçân

deste contrato.

cLÁu§uLA TtrRCErRÀ - DA ApROvÂÇÃO nOS SERYIÇOS

A CONTRA'|ADA declara conhecer pert'eita e integralmente, áts

elementos técnicos referentes à execuçâo dos serviços. Declara,
perfeitamente todas as condições e locais de execução dos serviços, o que

previamente considerado quando da elaboração da proposta que decorre este contrato, cm

razão do que declara que nos preços prr:postos estão incluídos todos os custos, despesas e

encargos que terá que suportâr representando aqueles

será devida pela CONTRA'|ANTE pela realização do
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Parágrafo Único - O representante da CONTRATADA,
penas da lei que dispõe de poderes suficientcs à celebração deste contrato e para obrigar de
pleno direito à mesma CONTRATADA. Assim sendo, os terrnos deste contrato obrigam as
partes de pleno direito.

cLÁusuLA eUARTA - Do vALoR Do coN'rRATo

O valor deste Contrato é de RS 761.160,00 (setecentos e sessenta e um mil e cento e
sessenta reais) que representa o mc,ntante da proposta da CONTRz\TADA, baseada nas
planilhas de quantitativos que acompanham o contrato e multiplicado pelos respectivcls
preços unitários.

§1" - Nos preços unitários estão incluídos todos os custos de transportc, carga e descarga de
materiais, despesas de materiais. despesas de execução. mão-de-obra [eis, encargos sociais.
tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir .sobre os serviços, ben:
como despesas de conservação até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CtÁusuLA eurNTA - DAS oBRtGAÇÕrs oa coNTRATADA

A CONTRATADA se obriga a;

1. Executar os serviços segundo as especificações aprovadas e de acordo com a rnelhor
técnica cuidando, ainda, em adotar soluções técnicas que conduz-am a economicidade
dos serviços e a funcionalidacle de seu resultado;

2. Eleger e prever técnicas Ê metodos construtivos dos serviços tiro econômicos quanto
possíveis, sem descuidar cm neúunia hipótese da segurança e qualidade da obra;

3, Manter, durante todo o período de realização dos serviços objeto do contrato, as

mesmas condições de capacitação técnica que apresentou ao participar da licitação de

que resulta este contrato, bem como as mesmas condições de habilitação;

4. Administrar com zelo e probidade a execução dos serviços, respcitando com absoluto

rigor o orçamento aprovado e evitando a prática de atos e a atloção de medidas que

resultem em elevação de custos dos serviços, inclusive no que respeita à
arregimentação, seleção. contratação e administração de mão-de-obra necessaria à

realização dos serviços;

§ ln - A CONTRATADA estará, durante todo o perÍodo de execução dcste contrato. sujeita à

fiscalização da CONTRATANTE.

cLÁusuLA scxrA - DAS oBRIGAÇÔns oa co

A CONTR.ATANTE se obriga a:

1. Disponibilizar o local das obras;

2. Efetuar os pagamentos devidos à CON

#
E )

Selo Digltsl de Fls6llzâção'npo Norul C: AHE378014K5x:
Valor Total do Âto: R$ '1.23a'Éeonf,o or drd6 do sto êm: htb3;//sqlodlgltal,gpbJur.bÍ

rslclooE

rgdú.6|ffi

851227071

Contrato;
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3. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a

4. Notificar a CONTRATADA, imediatamente. sobre as faltas e deÍ"eitos observados na

execução do contrato.

tlÁtnla SETIMA- Dm RECURSG

Os recursos financeiros para a despesa decorrente desta contratação correm por conta do
CONTRATANTE.

CLÁUSULA oITAvA - DoS PRAzoS

I. O prazo para execução das obras e serviços de que trata este Contrato é de 01 (hum)
ano, contados a partir da data de assinatura pela CONT'RÁTADA.

§ 2'- O corürato se extinguira 5 (cinco) dias após o recebimento definitivo da obra.

CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A contratada obriga-se a adotar todas as nredidas preventivas necessárias para evitar danos a
terceiros em consequências da execução dos trabalhos. Será de exclusiva responsabilidade da
contratada a obrigação de reparar os prejuízos que vier a causar quaisquer que tenham sido as

medidas preventivas adotadas.

§ l'A contratada seú única, integral e exclusivo responsável em qualquer caso por todos os
prejuízos, de qualquer natureza, que causar ou, ainda, a terceiros, e deconência da execuçâo
das obras e serviços objeto do C«:ntrato. respondendo por si e por seus sucessores.

§ 2o A contratada será. também, responsável por todos os ônus ou obrigações concernentes à

legislação social, trabalhista {iscal, securitária ou previdenciária, bem como todas as despesas

decorrentes da execução de evenÍuais trabalhos em horiírios exÍaordinários (diumo ou
noturno), inclusive despesas com instalações e equipamento necessários iis obras e serviços e,

em resumo, todos os gastos e encargos de material e mão-de-obra necessários à completa
realizaçâo do objeto do Conhato e sua entrega perfeitamente concluida.

§ 3o A conhatada deverá:

a- Providenciar, às suas expensas. cópias dos elementos que venham a ser

necessários à assinatura do Contrato, como tambénr no decorrer
execução das obras e serviços:

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar,
comprovante de pagamento da "Anotação de

c. Responsabilizar-se pela efetivação de segurôs parâ

bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras furmas de

divulgação das fontes de financiamento e de coordenação das obras e

LIDADE

fOFICIOOE R€GISTRO

Íipo Noml C:Selo Digilal de

serviços, conforme modelos estabelecidos
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e, Manter petmanentemente no local das obras equpe
composta de proÍissionais habilitados e de capacidade comprovada, que

assuma perante a FISCALIZAÇÃO a Responsabilidade Técnica pelas

obras e sen'iços, até a entrega delinitiva do objeto do Contrato, inclusive
com poderes para deliberar detenninações de emergência caso se tornem
necessárias:

f. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, tolal ou parcialmente. os

defeitos ou incorreções verifrcadas nas obms ou serviços. resultantes de execução
irregular, do emprego de materiais inadequados ou niio correspondentes às

especificações.

CLÁU§ULA DECIMA - DO FOITO

Fica eleito o foro da cidade de ALTOS (PI), como o único competente para dirimir
quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste Contraio.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente
instrumento, em 02 (duas) vias. que depois de lido e aohado confornre, r,ai assinado pelas
partes. a tudo presentes.

Altos (PI),25 de Janeiro de2017

REC DO§ LTDA-BPF
T

CNPJ 24.890.532/000r -00

ARA & ARA CONSTRUTORA L A.
CONTITA'I'ÂDA

cN PJ 7,3,186.1 62 I t)00 1 -97

Valor Total
dados do ato
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COMISSÃO PERMANENTE DE LI

CONTRATO N." 16.08.16.01- PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁXINGO

CARTÀ CONVITE N."00712016 - PREFEITURAIVÍUNICIPAL DE CAXINGO

CONTRÂTO QUE ENTRE SI CELEBRAIV1

PREFEITURÂ IVÍUNICTPÀL DE CAXINGO(PI), E

A EMPRESÀ ARAUJO & AF"AIUO
CoNSTRUTORÂ LTDA., PARA e eVnlnçÃO
DA UNIDADE ESCOLAR LUZLÀ DE SOUSÂ

AGUIÂR, NÀ LOC,\LIDADE TABOQUINHÀ
OBJETIVANDO ÀTENDER AS NECESSIDADES DÀ

SECRETÀRrÂ MUNrcrpAL DE eouceçÃo Do
rruurcipro DE cÁxrNco(Pr).

Pelo presente insrmmcnt«.r. o N{UNICIPIO DE CAXINGO(PI), irrsclrro no t-\I'}_l rr." 01.(r13.(11tt1{10()1-75.

c<tm secle aciministrirriva na Itua Joào Szurtos, 133. Ccnrro. (laxineó-Pl, CEP: 64.225-(){,)0, replescntâ nesrc aro pcla

Sra. RITA DE REZENDE SOBRINHO, brrsür:irrr. cirsrrdl. corncrciante, Prefeire \,Íunicipd, inscrim no CPF n."
+73.995.303-30, residente c domiciliada crn {.)nxing<i(PI), clc;ravante denomirr:rdo abrer'iada.rnenre dc

CONTRATÂNTE e, cie ourro la(lo ir crrrprcsl ARALUO & ÂRAUJO CONSTRUTORA LTDA, inscrita no C\P.l
sol: o n.o b.186.162/(lL)(11-97, cort scdc à Rut Frnncisco.losé I)crtinl r'r." 293, btino cerrrro, nr'r n'rurúcípio de Coivaraspl), OiP:
6-1.335{)00. rteste âto rcprcscuracla pclo scu sócjo Âclrninistratlor', «r Sr. DAYID ÀLVES DE AII{,UJO. l'rrasileiro. «lir.orciaclo.

cnrpresário, inscrito no Cllli n.'992.798.193-72 e portador tlci ll.(l n." 2.i)3U.799 SSP-CE. rcsiclcntc c clomiciliado à Rrra Padrt'

Cirilo Char,es, n.o 1515, tpto l.i0-1, Brürro Noivos. ern'Icresinl(l)l). (,I:iP: (:4.045-31(), dorar,antc denominnda CONTR{.TADÁ.
flmirrn este contrnto, que se r:egerii pelas cl:itr-sulas e concliçircs scnrintcs:

CúUSUfa PRIMEIRA: O objcro ck> presenre corlrraro ct a CoNTRÁTAçÃO oE EI{PRESÀ ESPECIÂLIZADÂ
PANá. AMPLI.AÇÃO DÀ UNIDÂDE ESCOL{R LIJZÍA DE SOU§A AGULAR, NÂ LOCÂLIDADE TÂBOQLITNH,\
OBJETTVÂNDO ÂTENDER AS NECESSIDÁDES DÂ SECRETAR1À ITTUNICIPAL DE EDUCÀÇÃO DO
]lruNrcÍPro DE cÂxrNcÓ rpu.

Ct-ÁUSUle SEGUNDA: lntcgranr e complerrrcntan'r o [)rcs(:r'rrc Conrnaro, inde;lcnclcntcrnerrre cle trarrscrição o

Conüte n." 007 /?CILG - PREFEITURA MUNICIPÂL, DE CAXINGO (PI), e a proposta cla CONTRÀTADA.

CIÁUSUIá. TERCEIRÀ: 1-oclas as clespesas <lecorrcnrcs da c()Í]trâração cr.rrrcrãr: por conra da dotacào

orcarnentiiria prevista nr: ORÇÂMENTO ÀNUAL 2016, clo \lL:NICÍPIO DE C-\\l\GO(l,l), scndo oritrnclos clo

li:\[8, l';Ptr[, iCi\,[S, RI]CURSOS pROPlilOS. Projeto/Atividade:1200(Secretaria de Educação); Elemento de

Despesa: 4.4.90.51.00; Fontc de Recursos: I e 8.

CúUSUIÁ QUARTÀ: :\ CONTRATADAsc obriguri a:

Parágrafo Primeiro: Enregâr os proclutos, de acortlo c()í» suâ pruposta, dc

CONTRATANTE, rro prazo mírxirno tlc tl3 (trt$ cliâs, cont:rckrs do recebirnento da

Parágraío Segundo: ltesg:nsatlilizar-sc p()r rodos i.rs cxlcrr!'llos sociais e tratrzrlhisns. I

espécie e dernais despcsas cluc incidrrnr r)u vcnhiun i.r irrciclir sr.lbre ol:leto deste contratr

1l exigências dr

gualclur:r

Valor Total do
dado! do ato êm:

I

@/
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PREI]EITURA MUNICIPAL DE CAXI
CNPJ: 01.612.618 / 0001-7 s

COMISSÃO PERMANEI{TE DE LICI

Parágrafo Terceiro: .§olicitar, por escriÍo à CONTRÀTÀNTE, rncclizurrc prcvia iu.srrficativa, cvenruais prr:rrogrsôes
clo pnrzo de r,igência do irrstnrmento cr;rrrranral;

Parágrafo Quarta: Pnrceder ?r entreg.l dos proclrrtos rros loctis inclicados no ancxo JL

CIÁUSUU. QUINTA: O prazo irrícic» cla plcsração clc scrvicos scrír, clc nr:iximo, r)J (c{uarnr) clias, apris a clirr..r clc

ass iqafu r.I clo presente irts ütunent«: contraruÍil.

Parágrafo Primeiro: :\ r'igôrtciu clcstc contrâto, scrá dc (){ (c;uatro) urcses. iniciirrriio-sc rra cliirir cle 16.08.2016. c
firrcl:urclr:-sc n'l dara de 37.L2.2A16;

Parágrafo Segundo: () prazo corrtrenl;ll prxlcrá s(rr pr()rrogl(lo, uruit ou rnais r.crzcs. rnecli:urtc: acorclo cnrrc ,rs l)artcs
e fomralizacir: de 'l ernro ;\tlirivo.

CúUSUla SEXTA: -{ CONTRÂTADA ó rcspr:ns;ivcl por rodos os cÍrc?rrsos sociais, rrrrballrisras r sirrclicais

tcrccirris, a quem responderí ciire ramenrt:.

CúUSULA SETIMA: À CONTRATADA scr;i o rcsçrr:rrs:iyel pcla corrduçiro cle rocjr:s os rrabalho-< mcrrcionaclos
rleste (lontr:tto c tlit Prclposfa. cabenclo-lhc Íl1atller os t:ntenclinrc:Íltos neccss:'rrios conr a CONTRÁTANTE, nrr

decorrcr do li:rnecimeitro dos prr:citrtos,

CLÁUSUIÁ OITAYA: O valor glot:al prcvisro do obiero serii de R$ 18.592,86(dezoito mil, quinhentos e

novfnta e dois reais e oitena e seis centtos), tlur scri p;rgcr nrctlia:rtc co,lrr?t-entl'ctrJ e aceite da municipalidacle c

enc*minharrrcnto da íanrra c rccibos pilla a tesouraria cla t']ltl:lri-il'fUIt-,\ \{U^vICIP..\|. Dl: CÂ\iNCtiPI).

CúUSUfa NONÂ: .'\ critédo e\clusiv(.r cla CONTRATAIVTE ou por rnúnro ãcordo, o prcscrtre Conrrar.r

poderii n <lrritlquer ternpo srrr rtscirrclitlo, nr: toclo ou cÍ.r-l lrarrc, indcpcrrdcntenrcnte tlc inrcrpcluc:io iudicird ou

exrraiuclicirü, cal:enclo à CONTRÃTÂDd lecebcr () (prc lhri tbr deviclo íltó a (lilr:l dir rcscisãr-r, ou ;tintl;r, se rr

CONTRATADÀ:

a) i)eixar de cr.rnrprir os plil:r()s estipulados no [::dirrrl;

b) íie<icr or.r fr'.rrtsferir:, rx) toclo ou crn pirrtc, ()s:iur1,iÇos contratrldr:s, s('rn íl pr'óvil autrlrizaç:io c1a

CONTRATANTE.

CfrfUSUle DECIMA: Â CONTRÀTANTE eshtrclccerá rrrulrit a CONTRATADA, n«r se.gnrinte câso:

a) l)e 3'70 (clois por cento) do r.alor global da contrataç;io por diir de :rrraso ncl início drr crrtrega cl«rs n'rateriais.

Parágrafo Primeiro: ;\ rnrilra serii disprrrrsadl nr) caso clc ocr.rrr'ôrrciir de circurrsrância enr lei rlr"r foça mair:r

CúUSUIÀ DECIMA PRIMEIRÀ: No decorr:el clo prazo contrrrnral l

ct»rrunicaç«ics çerbais. 'li:das as c()r.nur1:ic;rÇÕes c;uc entr;lr':un a execuçilo clestc

cr]niiclcrr.tdas conr0 suficient(r.s se ttitas pr.rr escr:ito c: erltÍcrlllcs sob protocolo <:

o recebinrenro,

rlilo s

coltr[it t()! ll'a !

W

u qrralcl

V
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PREFEITURA IVIUNI CIPAL D E

CNPJ: 01.612.618 / 0A0L7 S

COMISSÃO PERMANENTE DE LI

CLÁUSU[-A. DECIMA SEGUNDA: :\s J.larrcs clcgcrn cle plcn«r c c()mu,rl acordo. o fi>ro cla ciclacle clc lluriri 6qs
I-opes(PI), para dirimir dúr'idrrs r)u rcs«-llvcr clucs«)es onuncl;rs cio prcserrrr c()nrr?rr(), descle clue 1ig sej;r p6ssir.il
resoh,ê-las prór,ia c runigavelnrertte.

ll, por irssirt.t cstarcm itrstos e corlfratados, Frurunr o l)lcscntc conlr.,ttÍ) cn.r 03 (clulrs) r.ias clc ig"ral tegr c firrr-r:a,

(-asrrigri (Pl), 16 dc aqrrsn r.le 2tll(,

DE SOBRINHO
PREFEI'IA I\,ÍUNICIPÀL

COI\TTRÁTANTE

RG N."
CPF N."

qr=_l *§.-.-* L N-_:\-
oiruoru@

ARÀUJO & ARÀriJO CONSTRUTORA LTDÂ
CONTRÂTANTE

TESTE}ÍUNHAS:

RG N."
CPF N.'

4__)

PESSO^I XATJUS

i

i

I
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]ONFEA/CREA-PI
:onselho Regional de Êngenhâria e A0ronomia do Piaul
IFT - Anolaçio dê Reponrbilidoda Trâcnlc8 - Lol Foderôl N' 6496n7

1792

CON§TRUTOHA LTDA

5.000

B

CONTR
MPI 1

Civil. Táenico êm

NEY DA SILVA SOARES

ATLETÂ 61

62013
CREA

MUNICIPAL OE CA r 61 261 80001 75
ENDEBEçO PARA COBRESPONDENCTÂ
tuA JoÃo sANTos. 133

FONE

NOME DO pROpFtETARtO DÂ OBHA/SEBVtÇO
>REFEITURA IüUNICIPAI- DE CAXINGO 161 2ô1 8/0001 75
Er.loEBEçO DA 08RA/SERVIÇO
.OCALIDADE TABOOUINHA, OOO RURAL

NIVEL UNIDÂOE
JACAO JNIDADE

BESUI,IO OO CONTRATO
qMPLIAÇAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA LOCÂLIDADE TAEOOUINHA,

6 A 1ô/1212016 . CEPI

E

18.592,86
rAXA
rs 195.96

DsclôÍo como vordadolros ss lntorm!çô6s âclmt Qêclâro como verdadolros sg iníoÍmaÇóoB aclmo

CAXINGO, 15 de Sslembío cie
2016

SOARES
01 9461 27329

NEY DA

úç* »-b;
PREFEITURA IPÂL OE CAX

01 61 261 8000r 75

ES
(1) O boleto Bancário relerentê a esta AÍt ê 8200ô94455
(2) A ÂRT é válida somentê quando quitada, mediante apíesentaÇáo do
comprovanle do pagamento ou coníêíência no sítê do crea.
(3) Â via assinada da ÂRT íegistrada elelíonicamente a parlir de 01/08/2014
não será aíquivada no Crêa.
(4) A guâÍda da via assinada da ART Íêgislrada eletronicamente soíâ de
responsabilidade do proÍissional e do conlÍalarrle, com o objetivo da
documêntaÍ o vÍnculo con!íaÍual-

(5) Uma via desta ART deverá pernrane:sÍ no local da obíâ/serviÇo paía
lins de liscalizaçâo. 

I

(6) ART é um impoítante inslíumento de valoÍizaÇão pÍoÍissional el
liscalizaçào do exercício ilegal. 

I

(7) Âo enceírâí as atividadês e/ou contÍato, intoímâí a Ealxa desta ÀRÍ
junto ao CREA-Pl.
(8) Oeclaro alendimento às íegías de acessibilidade previstas nas norÍnas
técnicas da ABNT, na legislaÇáo especilica e no DecÍeto n" 5.296, de 2 dê
dezembro do 2004.

fsta via, emitida a paÍlií da âíaa Íêstrita do píoÍissional no Sistema de Gcstão

ijo CFEA-Pl(SIGEC), laz prova do RegislÍo desta ART porante tcÍcerÍos. súín
preluízo da apÍesontaÇáo da via original, ou cópia autónlicâ, no píazo
bslabsl€cido pela legislaÇão vigente.

A autentlcldade da AFIT poderá ser site do CREA-Pl

OONFEA/CBEA-PI
Consolho Begional de Engenharia e Agíonomia
ART. Anotação de Êêsponsâbilidade Tócnice -

do Piaui
Lei Federal N" 6.49617

roFlcto 0Ê REGrsÍiocv[oas mssoas xaTUurS

! lft.Xll

Sêlo Digital de Fi#lizaçáo Tipo Nóru| Cr AHE3782&J923;
valor Total do Ato: R$ 4,23

coeeonflm 
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JO & ARAUJO CON§TRUTORA LTD/{ - IVIE

Rua Frarrcisco.tosé Pereira ?.93, Cenlro

335-000. Fone: (86) I9425-922i - Coryaras - Praui

186.162/000'1-97 . C.M.C

SOBRE SERVICOS
QUER NATURÊZA

l\JOrÁ.Fl s c./\L QE Si:R\/.i ÇOS
SERIE A'

QUANT. U NID.

001 1B-5Í1i &00J
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Prll .FOLHA I.,IO

PROCESSO 5
MOOALIDADE

VISTO:

CoNTRATO DE SUB-CONTRnr"nçÀO N.o 001/2017 DE

PRESI.AÇÀo DF, SERVIÇo QUE A MC CoNSTRUÇÔES
AssESSonlA EIIr,riLI- Epp E ,\rtAUJo & rRnú;o
CONI'ITI.-JTORA LTD E . N,IE

MC CONTRUÇÔE S ASSESSORIA EIITBLI - El,P, pessoa.iurídicn cle clireito privaclo com CNPJ

07.343.582/0001-58 conr sede e fbro na cidade de Pilarrhas. Estado de Alagoas. estabelecida i\ Rua

Carnpo Grande. no C I4-4. Xingó, doravantc chamado abreviaclarnente CONTRAT.ANTE. e dLr olltro
laclo, a enrprcsa ARAÚJo & AItAU.IO CONSTITUTOIIA L'[DA. CNl,.r N" 25.186.1621000t-97,
com sede e t'oro na cidade de Coivaras, Estaclo de Piauí, estabelecida à Rua lrrancisco José Pereira. J93.

Cetttro doravante chamada CONTRATADA. tendo em vista a homologação. pela PMDL, da

Concorrência n'01/2016 - CPL/PMDI-, e o que mais consta do citado Processo Administrativo que

passa a tàzcr parte integrante destc instrurnento. inclepcndentenrerrte de lrarrscrição, err confornridade

conl as nonnas da Lei no 8.666, de 21106/9j. corn as altcrações rrela inh'oduzicias até â presente data as

quais subnretem as pârles para todos os clcitos. tôrn.justo e acordado celc[:rar o preseute Contrato,

conduzido sob o regime de EIVII'REITÀl)Â GLOllAI",, regerrdo-se a contratação pelo fixaclo nas

cláusulas seguintes:

cLÁusuLA PRIMETRA - DOS DOCITMTINTOS QUB TNTEGRAM O CONTRATO

Sâo partes complemcntâres desle Contralo. indepcndenteÍ'nente de transcriçào. o Processo da

CONCORRÊNCIA No 0l/2016, a proposiâ apresentacla pela Conlratacla. seus anexos. os cletalhes

executivos, especificações técnicâs. despachos e pareceres que o encorpam trem conro este contrato de

sr.rbem preitada de serviços.

CLÁUSULÂ SBGUNDA - DO OBJETO DO CON'I'IiÁTO

A CONTRATADA/§UBBMPRBITAI)A execurar'á para a MC CONSTRLjÇÕES E ASSESSOI{lAS
EÍRELI-EPP, 30% (trinta por cenro), da CONSTRUÇÃO DE UMA CRECIIE PROINFANCIA TIPO
- I em Dernerval Lobão - PI, executanclo os serviços de acordo conr os elerrrentos técnicos constantes

do processo cla Iicitação de que decorre este contrato.

CLÁUSULÁ TERCEIRA - DTI AP,\RTILHAGI'III E DO MATEII.I,.\L NIi
BXOCUÇÃO DOS SBRVrÇOS

o

A aparelhagern e o rnaterial necessários ii execuçào clos tratralhos serão cie responsabi

exclusivamente da CONTRATA.Dl\, ficando estabelccido que a CONTRATANTE ttão

fornecerá quaisquer ferratnentas, aparelhos ou veículos clurante a execução deste corttrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS NORMAS B ESPECIFICAÇÓES DOS BIiNS E DA EXECUÇÁO

As obras e serviços ora contrataclos obedecern às especificações as quais Íirzenr parte esle contrâto,

reservado a CONTRTV|ANTE o clireito cle tcleitar as ob

com as referidas especiticações. sern que caitra à CONT

indenização.

nem



PM .FOLHAN'

PROCESSO

CLÁUSULA QUINTA. DA APRovAÇÃo DoS SERvIÇoS

A CONTRATADA declara conlrecer perÍ-eita e irrtegralmente, as es1:ecificirções e demais elernentos
técnicos referentes à execuçâo dos serviços. f)eclara, aincla, que conhece perfeitantente todas as

condições e locais de execução clos serviços. tudo o que t'oi previnmenlc considerado quando da
elaboração da proposta que apresentou na licitação clc que decolre estc contrato. ern laziio do que cleclara
que nos preços propostos estão inclLrídos lcldos os custos. tlespesas e encargos que terá que suportar
representando aqueles preços a irnica contraprestação que llre será der,ida pc.la CONTRATAN1'II pela
realização do objeto deste contrato.
Parágrafo Único - O representante da CONI"RA'|ADA. acinra identiíjcado. cleclara sob as penas da lei
que dispôe de poderes suíicientes à celebração destc contrato e para obrigar de pleno direito à rnesma
CONTRATADA. Assirn sendo, os termos destc contrâto obrigatn as partes cle pleno direito.

cúusuur sFxrA - DAS ALTBRAÇoEs Dos DETALHEs Exncurrvos

A CONTRATANTÊ se reserva o direito de, em quakluer fase ou ocasiã0, faz.er alteraçtles nos detalhes
executivos, seja reduzindo ou aunrentando o vcllunre cle serviços das ohras, na forma prevista na lei.

CLÁUSULA SBTIMA. Do vAI,oR I)o CoNTITT\To

0 valor deste Contrato e cle RS 563.636,97 (quinlrentos e sessenta e três mil, sciscentos e trinta c seis

reais e noventa c sete ccntavos), que representa o rnontante de 30% da proposta da CONTRATT\DA,
baseada nas planilhas de quantitativos que aconrpanlranr o Edital e rnultiplicaclo pelos respectivos preços

unitários, confcrrme autorização da CLAUSULA VICESIIVIA SEGUNDA do contrâto 04312016 da

PMDL, Ref. CONCORRENCIT\ 00 I /20 I 6.

§1" - Nos preços unitários estão incluídos todos ôs custos de transporte, carea e descarga de rnateriais.

despesas de materiais, clespesas de execrrçâo, nrão-de-olrra leis, encargos sociais, tributos, lucros e

quaisquer encargos que incidarn r:u yenharn a inciclir sobre os serviços. [:em corno despesas de

conservação até o seu recebimenlo detjnitivo pela CONTRATANTE.

§2o - Quanto à liberação dos pagarncrrtos o CONTITATANTB será obrigarlo no prazo de l2lr (doze

horas) a efetuar o pagamentô das despesas cleste contrato, benr colrlo r.lo praz-o de 24h (vinte e quatro

horas) a repassar os valores ao CONTRATÁDO .1 que tenr direito sob pena cle ivlULTA DIARIA de

R$ 100,00 (cem reais) conr juros de 7,00% (dois por cento) por dia de atraso sob o valor ntensal

repassado pelas medições mensais na erbra,

cl,ÁusuLA oITAVA - DAs otiIlIGAÇÕBS DA coNTIIATADA

A CONTIIATADA se obriga a

l. Executar os serviços segundo as especificaçÕes aprovadas e de acot'do om a rnelhor ticnica

cuidando, ainda, em adotar soluçÕes técnicas que conduzarr a ecoÍto,llicidade dos serviços e a

funcionalidacle cie seu resultado:

2. Eleger e prever tecnicas e metoclos construtivos dos serviços lão econÔtnicos quanto possíveis,

sem descuidar cln nenhurna hipótese da segurança e qualidade da otrra;

3. Manter, durattte todo o período cle realizaS:ão

MODALIDABE

VISTO:

condiçôes de capacitação técnica que aplesentou

!



PM .FOLHAN'

PRoCEsso I CtOolÍro q
MOÜALIDADE

contrato, bem corno as ntesntas condiçÕes cle habilitaçào: VIST0;---_
4. Administrar cont zelo e probidade a execuçào dos serviços. respeitando com absoluto rigor o

orçamento aprovado e evitando a prática de atos e a adoção de nredidas que resullent em
elevação de custos dos serviços, inclusive no qLle respeita à arregimenraçào, seleção.
conl.ratação e adtninistração cle rnâo-de-obra necessária à realização dos serviços;

5. Manter pennancnternente nos locais de realiz,ação dos serviçr-rs unt representante com plenos
poderes para representar e obrigar a CONTIiATADA Íiente ri PMDI-/PI;

6, Executar o objeto destc contrato cle acordo com os projetos e especiÍicações tbrnecielos e as

normas aprovadas ou reconrendadas pela ABNT.
7. Adquirir e fornecer Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e [:quiparnentos de Proteção

Individual - EPI. a todos os enrpregados. benr conro orierrtá-los quanto a necessidade e

obrigatoriedade cle seu uso crn scrviço;

§ l" - A CONTRATADA estará, durarrte todo o período de e.recução deste contrato. su-ieita à

fiscalização da CONTRATANTE. quer seja e>rercida por servidores clo qurdro da própria PMDI./PI,
quer por terceiros especialnrente contratadr:s oara este Íinr.

§ 2'- As determinações cla f rscalização obriganr a CONI'RATADA, respeitados os lirnites deste contrato

e o orçamento aprovado, à elaboração de detalhamentos dos projetos e à rcalização de atividades

específicas. Nos casos em que a CONTRATADA não concordar com as recon'lendações ou ordens da

fiscalização, delas poderá recorrer ao titular da PlvlDL/PI. teuclo este rccurso eteito suspensivo da ordem

fiscal.

CLÁUSULA NONA - DAS OBIUGAÇÕIS DÀ CONTRATANI'E

A CONTRATANTE se obriga a:

l. Disponibilizar o Iocal das obras;

2. Efetuar os pa-qanrentos devidos à CONTRA'|AD."\, confonne estabelecido na cláusula sétirna

deste Contrato;

3. Designar um representante para acornpanhar e fiscalizar a execução deste Contratct:

4. Notificar a CONTRATADA, inrediatamente, sobre as laltas e dcfeitos observados na execução

do contrato.

5. Reter os tributos e contribuições sobre os pâgamenlos mensaltnente ef'etuados. utilizando'se as

alíquotas previstas para cada tipo de serv

7. Aplicar penalidades, conforme o caso.

iço. conforrne legislaçiro

CIÁ[§UI,A DECIMA _ DG Ir[CUTLffi

Os recursos finattceiros pâra a despesa decorl'ellte desta con

CO}'iTRATANTE.

correnr por conta do

CLÁUSULA DECIIIIA PRII\IEII{A - DÂ FORI\IA E



O pagamento do preço conlratual t'levcrá
serviços contratados r: apreseirtação de

Plúi TOLHA N'

PROCES§O

M0DA*l-IDADE

estreita re T(Lom a

cleitos o

parcrars

guardar

SC LIS nos tennos
estabelecidos nos docunretttos da licitirção crn especial no crorlograrna f'ísico-Í'inalceiro.

§ l" - Os pagamentos dos serviços serão leitos por rneclições nrcnsais. pelo lvlunicípio de DEMERVAL
LOBÀO, repassado para a coN'iltATAN"rE E IMEDIA]"AMENTE ]'RANFERIDO ITAIIA A
CONTA DO CONTRATADO.

§ 2o - Caso a execução dos serviços se estencla por mais de unr ano, os preços cla proposta venceclora
poderão ser reajr.mtados segundo índice que retlíta o incremento de custos setoriais da Contratada. a cada
período anual, conforme fixarlo tta clár"rsula referentc a reajustarrrento cle preço.

§ 3'- Todos os paganlentos devidos à CONl'RATADA consiclerar-se-ão t'eitos, de pleno direito, quando
os valores respectivos sejam clepositados rra Conta inclicada na proposta valendo à PIvíDL corno
comprovalltes de pagameltto e cotl1o ittstrutlettto de quitaçiio, os recibos dos clepósitos ou transl'er'ências
bancárias.

CLÁUSULA DBCIMA SDGUNDA. DoS PRÂzoS

l. O prazo para execução das obras e serviçcs de que trata este Contrato d cle 06 (seis) meses,
contados a partir da data de assinatura pela CON'l-RA'l'ADA,

CLÁUSULA DECIMA TITRECEIITA . DÀ REsPONSABILIDADE PRoFISSIoNAL

A CONI'RATADA/SUBEMPREITADA assume irrteíra responsabilidade profissional pela execução
das obras e serviços contratados, obrigando-se. ainda a comunicar à PMDL a designaçâo do dirigente
técnico, cabendo a esse a responsabilidacle total clc ngirenr nor)le da CONTRAI'ADA. aculnulando, se

for o caso, as responsabilidadcs aclrninistrativas decorrerrtes, bern conlo comurricar previalnente todas

as substituições que vier a operalerTl sua cquipe tecnica alocada aos trabalhos objeto do presente

Contrato.

Parágrtrfo único - A CONTRAI"AD/r sc obriga a nrÍrnter. durante tocla a execução do Contrato, enr

cornpatibilidade conr as obrigações por e la assunricla:;. toclirs as crondições de habilitação e qualificação

exigiCas na licitação.

CLÁUSULA DBCIMA QUARTA. DA RIiSPONSAI}ILIDADI CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e pre.i utzos c na exec

obras e serviços om conlratados, inclusive acidentes, mortcs, perdas ou

pessoas, nrateriais ou coisas.

cLÁusULA DECIMA QUIN'I'A - DA ItISP()NSAI]ILIDADE DA co A

r\ contmtada obriga-se a adotar todas as rledidas prer,'enti

em conseqüências da execução clos trabalhos. Será de

obrigação de reparar os preiuízos que vier a cilLlsal' quaisq

das

â
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PRCIcES$ü J-CIÀcro"{ Oo 5
adotadas.

§ l" A conlratada será única. integral e cxclusivo responsár,el cnr
de qualquer nâtureza, que callsar.

MOÜAtIDÀDT

TÜ

§ 2'A contratada será, também, lesponsiivel por todos os ônus or,r obrigaçÕes concernenies à legislação
social, trabalhista, fiscal, securitária ou previclenciária, benr corrro toclas as clespesas clecorrentes da
execução de eventuais trabalhos ern hortlrios extracrdirrár'ios (diurno ou r.roturno). inclusive despesas cont
instalaçÕes e equipamenlo necessários às obras e serviços e, ern resumo, toclos os gastos e encargos cle

material e mão-de-obra necessários ii cornpleta realização do objeto do Contrato e sua entregâ
perfeitarnente concluída.

§ 3o A contratada deverii:

a, Providenciar. às suas expensas. cópias clos elenrenttrs que venhant a ser

necessários à assinatura do Contrato. conro tanrLrém no decorrer cla

execuçâo das obras e serviços;

b, Registrar o Contrato no CREA e apresentar, à FISCALIZAÇÃO, o
comprovânte de pagamento da "Anotação cle Ilesponsabilidade Técnica";

c. Responsabilizar-se pela eletivação cle seguros para garantia de pessoas e

bens;

d. Fornecer e colocar no Canteirr"r de Obras as placas ou outras fonnas de

divulgação das Íontes de Ílnanciamento e de coorclenação das obras e

sen,iços. confornre modelos estabelecidos pela FISCALIZAÇi\Ol

e Manter pernlanentemente no local das obras e serviços. equipe técnica

composta de profissionais habilitaclos e de capacidade comprovada, QU€

assuma perante a FISCALIZAÇÃO a Responsabilidade Técnica pelas

obras e serviços, ate a entrega deÍrnitiva do objeto clo Contrato, inclusive

com poderes para deliberar determinações de emergência caso se tornenl

necessárias;

f Facilitar a ação da f ISCALIZAÇÃO na inspeção das obras e serviços e m

qualquer dia ou hora prestando todas as infcrrmaçires e esclarecimentos

sol icitados, inclusive de ordenr aclm inistrativa;

g. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, no sentido de

garantir a salubridade e segurfinÇâ no canteiro de obras e serviços;

h. Quando, por motivo de força maior. houver necessidade de aplicaçâo de material

"similar" ao especiíicado. subnreter. previamente e por escriro à FISCALIZAÇÃO, a

pretendida substit u i çào;

i. Reparar, corrigir, rentover, reconstnrir ou substituir, total ou parcialmente. os del'eitos ou

incorreções verificirclas ttas obt'as ou serviços. resullantcs de execução i clo

emprego de materiais inadequados ou trão corresponclentes às

CLÁUSULA NÉCTN,Ia SEXTA - DA IiISCALIZAÇAO

A FISCALIZAÇÃO da execução das obras e serviços será fbita por engenheiro d gnado, de forma a

fazer cumprir rigorosamente os cletalhes executivos. as especiÍ'icaçÕes, os prâzos, e as disposiçôes do
1.Ofrcro PE§$AS MruRÁS

do Fis€lizaÉo Ípo Nomal

Contrato

i

I



CLÁUSULA DECIiVIA SETIMA - DO RECII}IN,lENTO

PÍ,i . FOLI"IA N'

PR0CESS0 3OX-roroJ no 5
MODALIDADI

\ff§|6rcos

I Conclrrídos os serviços, após corn unicaçào lbrrnal por escrito clcl adimplentento
total da conclusão pelo contrataclo. a Secretaria cla InÍl'aestrutura procederá ao

recebintento provisorio do objeto, pela flSCAl-IZAÇÃO. rnecliante tenTlo

circunstanciado, assinado pelas partes enl até l5 (cluirrze) dias da conrunicação escrita
ao contratado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA oIlAvA - Do FOIto

Fica eleito o foro da cidade de 'IIIRESINA (l']l). conro o único conrpetenle para clirirnir quaisquer

dúvidns ou questões oriundas deste Contraio.

E, para finneza e validade de tuclo o que licou dito e aqui estipulaclo. lavrou-se o presente instrumerrto,
em 02 (duas) vias, que depois de lido e achado conlirrme. r,ai assinado pelas panes. il tudo presentes.

Teresina (Pl), 0l dc abril de 2017

MC ONTRU S ASSESSORIA EIRELI - EPI'
CON'fltATANTE

cN PJ 07.3.13.582/0001 -58
. tr

ARA .IO & AIIA JO ON'TRUTORA L -MB
CONTRi\TADA

CNPJ 25. I Í16. I (r2l000 l -97

lil(1.. I 7 l!,,' 2C! : 1i.

cÉisviiiÊ, Ê-'
i -: ' ;'ir ?J. r .t"r lic'c; T:'!it ! 1r ;r,,61tr,r'ii:rirrz;r:

*^Í,

r#l


