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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

CONTRATO No 2019.0321-0001 

Contratacão de servicos de engenharia para execuçâo das 
obras de construção de quadra poliesportiva no parque de 
vaquejada do MunicIpio de Farias Brfto/CE, nos moldes do 
Piano de Trabaiho no 1037815-85, celebrado corn a Uniâo 
Federal, por intermédio do Ministério do Esporte, representado 
pela Caixa Econômica Federal, conforme projetos e 
orçamentos apresentados junto ao Edital Convocatôrio, que 
entre si fazem de urn lado, o MunicIplo de Farias Brito/CE, e 
de outro CONSTRUTORA CONCRESA LTDA. 

0 MUNICIPIO DE Farias Brito, Estado do Ceará, pessoa jurIdica de direito pUblico interno, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 07.595.572/0001-00, através do(a) Secretaria Municipal de Cultura, 
Esporte e Juventude, neste ato representada por seu(sua) Ordenador(a) de Despesas, 0(a) Sr(a). 
Ygor de Menezes e Bezerra, residente e domiciiiado(a) nesta Cidade, apenas denominado 
CONTRATANTE, e de outro lado CONSTRUTORA CONCRESA LTDA, estabelecida na Rua da 
Teleceará, n° 05, Distrito de Cariutaba, Farias Brito/CE, inscrita no CNPJ/MF sob 0 

30.145.997/0001-39, neste ato representada por DeinaIdo de Moraes Alves, portador(a) do CPF 
n° 838.465.303-87, apenas denorninada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, 
tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade Tomada de Precos no 2019.01.17.1, tudo 
de acordo corn as normas gerais da Lei no 8.666/93, e suas alteraçöes posteriores, na forma das 
seguintes cláusulas e condiçoes. 

CLAUSULA la - DA coNvENcAo 
1.1 - Ficam convencionadas as designaçoes de CONTRATANTE para 0(a) Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e Juventude, e de CONTRATADA para CONSTRUTORA CONCRESA LTDA, 
e de FISCALIZADOR para representante da Prefeitura Municipal de Farias Brito, designado para 

companhar a execucão da Obra e o cumprimento das Cláusulas Contratuals. 

CLAUSULA 2 - DO OBJETO E DO REGIME DE ExECUcAO 
-- 	2.1 - 0 presente Instrumento tern por objeto a contratacâo de serviços de engenharia para 

execucäo das obras de construção de quadra poliesportiva no parque de vaquejada do Municipio 
de Farias Brito/CE, nos moldes do Piano de Trabaiho n° 1037815-85, celebrado corn a União 
Federal, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal, 
conforme projetos e orcamentos anxados junto ao Edital ConvocatOrio, bern corno pela proposta 
comercial apresentada pela empresa contratada. 
2.2 - 0 regime de execução será o indireto, na modalidade de ernpreitada por preco global. 

CLAUSULA 3 - DO VALOR CONTRATUAL 
3.1 - A CONTRATANTE se obriga a pagar a CONTRATADA para realizar os serviços objeto do 
presente Contrato, o preço global de R$ 249.956,50 (duzentos e quarenta e nove mil novecentos 
e cinquenta e seis reals e cinqUenta centavos), a ser pago segundo o cronograma de pagamento 
e conforrne os servicos executados e rnediçães apresentadas e visadas pelo Orgâo fiscalizador. 

CLAUSULA 4a - DAS cONDIcOEs DE PAGAMENTO 
4.1 - A fatura relativa aos serviços executados no periodo de cada mês civil, cujo valor será 
apurado através de rnediçao, deverá ser apresentada a Secretaria Municipal de Infraestjutura de 
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Farias Brito, ate o 50  (quinto) dia Util do rnês subseqUente a realizaçâo dos servicos, para fins de 
conferência e atestacão. 
4.2 - A CONTRATADA se obriga a apresentar junto a fatura dos servicos prestados, cópia da 
quitacao das seguintes obrigacaes patronais referente ao rnês anterior ao do pagamento: 
a) recoihirnento das contribuiçães devidas ao INSS (parte do empregador e parte do empregado), 
relativas aos empregados envolvidos na execucâo do objeto deste instrumento; 
b) recoihirnento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alInea superior; 
c) comprovante de recoihimento do PIS e 1SS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir 
do recolhimento deste encargos. 
4.3 - Os pagamentos serâo efetuados, mediante a apresentacâo da fatura, nota fiscal de servicos 
e recibo, ate 30 (trinta) dias após a sua certificacâo pela Secretaria Municipal de lnfraestrutura. 
4.4 - Nenhurn pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nern 
implicará na aprovaçào definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente. 
4.5 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagarnento, a 
(ONTRATADA será cientificada, a fim de que tome providências. 
4.6 - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos: 
a) quando a CONTRATADA deixar de recoiher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo 
fixado; 
b) quando a CONTRATADA assumir obrigacôes em geral para corn terceiros, que possarn de 
qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE; 
c) inadimplência da CONTRATADA na execuçào dos serviços. 

CLAUSULA 5 - DAS DESPESAS CONTRATUAIS 
5.1 - Serão da exciusiva responsabilidade da CONTRATADA, todas as despesas e providéncias 
necessárias a reguiarizaçao do presente Contrato, inclusive sua publicaçao, registro e aprovacão 
dos projetos nos Orgãos cornpetentes. 

CLAUSULA 6 - DOS RECURSOS ORçAMENTARIOS 
6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrâo a conta de recursos oriundos do(e) Piano 
de Trabaiho n° 1037815-85, ceiebrado corn a União Federal, por interrnedio do Ministério do 
Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal e Tesouro Municipal, previstos na seguinte 
dotaçao orçamentária: 

Orgão 	Unid. Orç. 	 Projeto/Atividade 	 Elemento de Despesa 
01 	07 	 27.812.0087.1.020.0000 	 4.4.90.51.00 

(PLAUSULA 7 - DOS PRAZOS 
- 0 presente Contrato terá vigéncia ate 31/12/2019, sendo que os serviços deverão ser 

executados e conciuldos dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de 
recebimento da 1a  ordem de servicos, podendo ser prorrogado nos terrnos da Lei n° 8.666/93, e 
suas alteraçôes. 
7.2 - Os pedidos de prorrogaçâo deverâo se fazer acompanhar de urn reiatOrio circunstanciado e 
do novo cronograma fIsico-financeiro adaptado as novas condiçöes propostas. Esses pedidos 
serão anaiisados e juigados pela fiscalizaçao da Secretaria Municipal de infraestrutura. 
7.3 - Os pedidos de prorrogacao de prazos serão dirigidos a Secretaria Municipal de 
lnfraestrutura, ate 30 (trinta) dias antes da data do terrnino do prazo contratual. 
7.4 - Os atrasos ocasionados por rnotivo de força rnaior ou caso fortuito, desde que notificados no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria Municipal de lnfraestrutura, nâo 
serão considerados corno inadimpiernento contratual. 
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CLAUSULA 8 - DAS OBRIGAçOES DA CONTRATADA 
8.1 - A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências 
e condiçães a seguir estabelecidas: 
a) Recrutar elementos habilitados e corn experiência comprovada, fornecendo a CONTRATANTE 
relacâo nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuição/especificaçâo técnica. 
b) Executar os servicos através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por 
quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funcães, podendo a 
CONTRATANTE solicitar a substituicao daqueles, cuja conduta seja julgada inconveniente. 
c) Substituir Os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nâo se 
prejudiquem o born andamento e a boa prestacão dos serviços. 
d) Facilitar a açâo da FISCALIZAAO na inspeçâo da obra, prestando, prontamente, Os 

esciarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE. 
e) Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissâo da 
FISCALIZAçAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus 
interesses, que possam interferir na execucão do contrato, quer sejam eles praticados por 

mpregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados 
a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, corn fiel 
observância das norrnas emanadas das autoridades competentes e das disposicoes legais 
vigentes. 
f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a 
CONTRATADA nâo deverá, mesmo apOs o término do CONTRATO, sem consentimento prévio 
por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informacöes relativas ao 
serviço, a nâo ser para fins de execução do CONTRATO. 
g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade 0 
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestaçao dos 
servicos contratados inclusive as contribuiçöes previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, 
emolumentos, seguros de acidentes de trabaiho, etc., ficando exciulda qualquer solidariedade da 
CONTRATANTE, por eventuais autuaçOes administrativas e/ou judiciais uma vez que a 
inadimpléncia da CONTRATADA corn referenda as süas obrigaçães não se transfere a 
CONTRATANTE. 
h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentaçao referente ao pagamento dos tributos, 
seguros, encargos sociais, trabaihistas e previdenciários relacionados corn o objeto do 
CONTRATO. 
i) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuIzos que forem causados a Uniâo, 
Estado, MunicIpio ou terceiros, decorrentes da prestacâo dos serviços. 
j) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabaiho, previstas na Consolidacão das Leis 

o Trabaiho e legislaçao pertinente. 
k) Responsabilizar-se pela adoçao das medidas necessárias a proteção ambiental e as 
precaucOes para evitar a ocorrência de danos ao melo ambiente e a terceiros, observando 0 
disposto na Iegislacâo federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605, publicada 
no D.O.0 de 13/02/98. 
I) Responsabilizar-se perante os Orgâos e representantes do Poder PUblico e terceiros por 
eventuais danos ao meio ambiente causados por acão ou omissäo sua, de seus empregados, 
prepostos ou contratados. 
m) Manter durante toda a execuçâo dos servicos, em compatibilidade corn as obrigaçôes por ele 
assumidas, todas as condiçaes de habilitaçâo e qualificaçâo exigidas na Iicitaçao. 
n) Prestar os serviços de acordo corn os Projetos elaborados pela Secretaria MunicipI de 
lnfraestrutura. 	 /1 
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o) Responsabihzar-se pela conformicIade adequação, desempenho e qualidade dos serviços e 
bens. bern como çle cada material, matena-prima ou componente individualmente consider-ado, 
mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perferto desempectho 
p) Registrar 0 Contrato decorrente desta licitaçáo no CREA-CE (Consetho Regional de 
Engenhana e Arquitetura do Ceara), na forma da Lei, e apresentar a comprovante de ART 
(Anotaçâo de Responsabilidade Tecnica) correspondente antes da apresentacâo da prinietra 
fattira, perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento 
q) Acettar nas mesnias condiçâes contratuais. acréscimos ov supressôes que se fizerem 
necessanos na forma estabelecida no Art 65, § 10  cia Let n° 8.666/93, alterada e consolidada 
r) Permitir aos servidores dos orgAos e entidades publicas concedentes, bern como dos orgâos de 
controle, durante a execução do contrato, o bvre acesso aos documentos de registros contábeis 
da CONTRATADA. 	 . 	. 

. - CLAUSULA r - DAS OBRIGAçOES DACONTRATANTE 
9.1 - A Contratante obriga-se a:  
a) Exigir o fiel cumpnmento do Edital e Contrato. bern como zelu no prestacâo dos servsços e Q.  
cumpnmento dos prazos 
b) Faz.er o acompanhamento da execuçao dos serviços objeto do presente contrato, através da 
Secretaria Municipal competente 
c) EfetUar o pagamento conforme previsto neste Instrumento. 
9.2 - A Contratante reserva-se 0 direito de, a qualquer tempo, introduztr modificaçôes ou 
afteraçöes no projeto, ptantas e especificaçôes. 
9.3 - Caso as alteraçöes ou modificaçöes impliquem aumento ow diminuição dos serviços que 
tenham precos unitanos cotados na proposta, valor respectivo, para efeito de pagamento ou 
abatjmento,, serà apurado corn base nas cotaçôes apresentadas no orcarnento 
9.4 - Caso as afteraçôes e ott modificaçes nâo tenharn no orçarnento da hcitante os itens 
orrespondentes corn os seus respectivos preços unitarios, seräo utilizados os precos urntarios 

constantes da tabela de preços utihzada pela Prefeitura Municipal de Farias Bnto 
9.5 - A Prefeitura Municipal de fanas Bnto caberá o direito de promo ver acrescimos ou supresses 
,Pas obras ou servtços, que Se fizerern necessénos, ate o hrnite correspondente a 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial do contrato, cnantendo-se as demais condiçöes do contrato nos temios do 
art 65, parágrafo l,  da Let n-° 8.6'W/93.  

CLAUSULA ioa - DAS PENALIDADES E SAN( 
10.1 - A empresa Contratada pela CONTRATANTE para execuçâo dos serviços objeto deste, no caso 
de unadimplemento, flcará sujeita as seguintes sançöes 
a)Advertêneia; 
b) Multas pecuniánas, cppfcrmeegue; 
bA).Q prwp de entrega deverá ser rigGnsamente obseivado, ficando clesde jâ estabeiecido a multa 
de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso, ate o unite cle 10% (dez por cento) sobre a valor 
total cia operacão, caso o atraso sea inferior 30 (trinta) dias 
b-2) Mvlta de 20% (vinte por cento) sobre a valor cia etapa do cronograma fisico-flnancewo não 
reahzado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias 
c) Suspens&o temporána do direito do paiticipar em licitaçOes e impedimenta de contratar corn a 
Prefeitura Municipal de Fa- nas Bnto, por prazo não superior a 02 (dots) a- nos, 
d) Declaraçao de inidoneidade para licitar ou contratar corn Admintstraçao Municipal, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da puniçâo, ou ate que seja promovida reabihtacão, perarite a 
própria autondade que apltcou a penalidade 
1,0.2 A Contratarite, sem prejuizo das sançOes aplicaveis, poderé reter credito, promover cobranca 

4udlclal ou extrajudicial, a fim de receber multas aphcadas e resguardar-se dos danos e perdas que 
.'bver  sofrido per culpa da emrresa CONTRATADA. 
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10.3 - 0 atraso injustificado na execucâo total ou parcial da obra, autoriza a CONTRATANTE, a 
seu critério, declarar rescindido o Contrato e punir a empresa contratada corn a suspensão do seu 
direito de licitar e contratar. 
10.4 - Requerimento de concordata preventiva, dissoluçao judicial ou amigável, decretaçâo de 
alência da empresa contratada, instauração de insolvência civil, darâo a Contratante ensejo a 
rescisão contratual e a emissâo na posse da obra, dos materiais, equipamentos e ferramentas 
existentes no canteiro de obra. 
10.5 - As multas prevista no subitem b) ailneas b.1 e b.2, serão devolvidas a empresa contratada, 
sem juros e correção monetária, desde que a conclusão da obra se verifique dentro do prazo 
contratual. 
10.6 - Ao licitante vencedor que se recusar a assinar o Contrato serão aplicadas, as penalidades 
previstas em lei. 

-m CLAUSULA11a DARESCISAO 
11.1- A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelacão judicial ou 
extrajudicial e de qualquer indenizaçào, nos seguintes casos: 
a) 0 nao cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçôes ou 
prazos, por parte da CONTRATADA; 
b) A decretaçao de falência ou a instauraçao de insolvência civil da CONTRATADA; 
c) 0 conhecimento de infraçães a Legislaçao Trabaihista por parte da CONTRATADA; 
d) Razöes de interesse püblico ou na ocorrência das hipOteses do art. 78 do Estatuto das 
Licitaçöes; 
e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execuçâo do Contrato. 

.ç.LAUSULA 12 - DA FISCALIzAçA0 
12.1 - A CONTRATANTE fiscalizará a execução da Obra/Serviços, a fim de verificar se no seu 
desenvolvimento estâo sendo observadas os Projetos, Especificaçöes e demais requisitos revistos 
neste Contrato. 
12.2 - A FISCALIZAçAO se efetivará no local da Obra/Serviços, por profissional previamente 
designado pela CONTRATANTE, que comunicará suas atribuicoes. 

CLAUSULA 13 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIOS 
13.1 - 0 recebimento da obra será feito por equipe ou comissâo técnica, constitulda pela 
Secretaria Municipal competente, para este fim. 
13.2 - 0 objeto deste contrato será recebido: 
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalizaçao, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, em ate 30 (trinta) dias da comunicaçao escrita da 
CONTRATADA; 
b) Definitivamente, pela equipe ou comissão técnica, mediante "Termo de Entrega e Recebimento 
dos Serviços", circunstanciado, assinado pelas partes, apOs o decurso do prazo de observacao, 
ou vistoria que comprove a adequaçao do objeto aos termos contratuais, observando o disposto 
no art. 69 da Lei n° 8666/93. 

CLAUSULA 14 - DAS ALTERA(;OES DO CONTRATO 
14.1 - 0 Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos: 
C unilateral mente, pela CONTRATANTE; 
.1) quando houver modificaçôes do Projeto ou das Especificaçoes para melhor adequação 

técnica aos seus objetivos; 	 . 
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a.2) quando necessária a modificaçâo do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, dentro do limite legal. 
14.2 - A CONTRATADA em caso de rescisão administrativa unilateral, reconhece Os direitos da 
CONTRATANTE, em aplicar as sançães previstas neste Contrato. 

CLAUSULA 15 - DO DOMICILIO E DO FORO 
15.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Farias Brito - CE, como o Unico competente para 
dirirnir quaisquer düvidas oriundas deste contrato, corn expressa renUncia de qualquer outro, por 
rnais privilegiado que seja. 

CLAUSULA 16 - DAS DISPOSIçOES FINAlS 
16.1 - A CONTRATADA se obriga a efetuar, caso solicitado pela CONTRATANTE testes previstos 
nas normas ABNT para definir as caracterIsticas técnicas de qualquer equipamento, material ou 
serviço a ser executado. 
16.2 - No interesse da Administracao Municipal e sem que caiba a CONTRATADA qualquer tipo 
de reclamação ou indenização, fica assegurado a autoridade competente o direito de ativar as 
condiçoes, anular ou revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte, o presente Contrato, disto 
dando ciência aos interessados. 

E, por assim haverem acordados, declaram ambas as partes aceitar todas as disposicoes 
estabelecidas nas cláusulas anteriores e, bern assim, observar fielmente as disposiçôes legais em 
vigor. 

Farias Brito/CE, 21 de Marco de 2019. 

Ygor 	nezes e Bezerra 
Ordenadc*(a) de Despesas 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude 
CONTRATANTE 
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TESTEMUNHAS: 	

. ...L....tZ) 	. CPF Mi...41  4 1 

2) 	 CPF n ° 	 1LL 
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