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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MuNrcipto DE pAJEú Do ptAUi-Pt, E A PRoJEcotrl
PRoJEToS E GoNTRUçÃO EIRELE.

Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, de um lado, Municipio de
Pajeú do Piaui-Pl, pessoa jurídica de direito público intemo, com sede na Av. Maria Ribeiro
Antunes, ín, Centro, Pajeú do Piauí-Pl, C.N.P.J no 0'1.612.602y'0001-62, neste ato Íepresenlado
pelo Exmo. Cláudio Pereira dos Santos, Prefeito Municipal, no uso da competência que lhe foi
atribuída regimentalmente, e, ern sequência, des(rnado simpêsmente CONTRATANTE e' de outro
lado a empresa PROJECON PROJETOS E COiITRUÇÕES EIRELE, inscrita no C.N-P.J N'
33.261.896/0001-1í, sediada na Jesuíno José Rodrigues, M:282 Baino centro, cep.64898-000
Pajeú do Piauí-Pl, neste ato designada CONTRATADA, representada pelo Sr. sendo o seu

representante legal Sr. Erivaldo Paraguai da Silva, portador do C.P.F No:025.795.823-12 e R.G

N;:2.290.41SSSP/Pl.que apresentou os documentos exigidos por lei, CELEBRAM ENTRE Sl o
presente CoNTRATO, objeüvando a elaboraçáo do contrataÉo contrataÉo dos seÍviços
iécnicos especializados para elaboraçáo dos seguintes p@etos básicos de engenhaÍia, 1-

Reforma da Escola Joana VieiÍa de Miranda; 2- Coleta de lixo doméstico; 3-Abertura de Rua

Cristiniano José Rodrigues Município de Piauí-P|., confoÍme despdto exarado no Processo

Administrativo N": OOi .OOOOO37 t2021 , @filendo o ato de autorizaÉo_ e homologa@ do
pÍocedimer o licitáório realizado na modalidade DISPENSA DE LICITAÇAO No 003/2021; cujo

contrato se regeÉ pelas normas da Lei n.8-666/93 e suas atterdes posleriores e de acordo com

as dáusubs e condiçóes a sêguir enumeradas:

1 .lcontÍáaÉo dos serviços técnicos especializados para elaboraçáo dos seguintes projetos

básicos de engenharia, i- Reforma da Escola Joana Vieira de Miranda; 2- coleta de lixo

domésüco; $Abertura de Rua Cristiniano José Rodrigues Município de Pajeú do PiauÊPl.

1.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceilar, nas mesmas condiçôes contratuais os acréscimos

ou supressóe que se Íizerem no objeto contratual dé 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado, nos termos do artigo 65, § 10, da Lei Federal n.o 8.666/93 e suas alterações
posteriores.-
Êarágrafo Único - A CONTRATADA executará os seruiços rigorosamente de acordo com os

termos deíe contrato e documenlos dele integrantes.

2.1 A CONTRATADA executará o objeto do presênte contrato, pelo valor de R$ 12.dfid) (Doze
mil ruis).

2.2 O pagamento seÉ realizado na Secrctaria Municipal de Finanças de Pajeú do Piauí-Pl, até
:O diaà apos a solicitaÉo que deveÉ ser protocolada até o 5" (quinto) dia do mês subseqüente

ao do fomecimento, acompanhado da notia fiscallfatura devidamente ateslada, emitida -l
juntamente com recibo em tN lquatro) vias de igual valor, ópia do contrato e/ou nota de q

âmpenho, cópia das certidÕes de regularidade junto ao INSS é FGTS, certidão conjunta de §-

,t
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CONTRATO No:005/202'l

1. PRIMEIRA. DO OBJETO

2. SEGUNOA. DOVALOR E DO PAGAÜIENTO
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6.1 Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste procedimento licitatório, bem
como das obrigaçôes deconentes deste CONTRATO, cabe à CONTRATADA:

a) Executãr os serviços discriminados na CLAUSULA PRIMEIRA, devendo os demais
poetos, planilhas, especiÍicaçóes técnicas, memoriais, etc, recebeÍ prévia aprovaçáo da
Secretaria de lnfra-Estrutura, que se Íeserva no direito de rejeitá-los caso náo saüsfaçam
aos padrôes especificados;

b) FoÍnecêr todo o material e equipamentos necesúrios à períeita execuÉo dos serviços
ora contÍatados;

c) ApÍesentar seus funcionários, na execuÉo dos serviços ora contratados, devidamente
identificados;

d) Responder por quaisquer danos pessoais ou máeriais ocasionados por seus empregados
nos locais dê trabalho, durante a execuçáo dos serviços;

e) Substituir, sempÍe que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de justificativa
poÍ parte deía, qualqueÍ empregado cuja áuaçáo, permanência e/ou comportamento
sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfalórios à disciplina da repartiçáo ou
ao interesse do Serviço Público;

0 Fomecer todos os serviços elencados no Anexo lll do Convite, para os quais tenha sido
considerada vencedora, no preço e prazo estipulados na proposta, que náo poderá ser
supeÍior ao limite determinado neste instrumento licitdóÍio;

g) Garantir a viabilidade técnica de execuçáo dos Projetos, promovendo revisáo, antes ou
durante o serviço, se necessário;

h) Garantir a aprovação dos projetos nos órgáos fiscalizadores, assumindo o pagamento de
taxas e/ou despesas necessárias;

i) Prestar os esdarecimer os necessários em relaÉo ao entendimento dos projetos durante
as fasês de LICITAÇÃO e EXECUÇÃO do seÍviço;

j) Náo transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa
anuência desta CONTRATANTE;

k) Obriga-se, ainda, a CONTRATADA, na forma do § 3o do art. 13 da Lei 8.666/93' à
prestaçáo pessoâl e direta do serviço técnico especializado exdusivamente pelos
profissionais especializados aprcsentados pela CONTRATADA em sua proposta.

8.1 A Contratada fica obrigada, se do interesse do Contratante, a aceitar, nas mesmas condiÉes
contráuais, os acÉscimos ou supressôes previías no art.65, paÉgrafo 1o e 20, da Lei no

8.666/93, e ainda a dendeÍ de pronto, a coneção de falhas, eÍros, ou omissões que lhe foÍem
apontados por órgâo fiscalizador, responsabilizandGse por indenizaçóes deconentes de danos,
porventura, causados por seus empregados na execuçáo do serviço. cr-)

.=

@

7.1 Sem prejuízo do integral ormprimento de todas as demais obrigaçóes deconentes deste
CONTRATO, cabe à CONTRATANTE:

a) Efetuar os pagamentos dos valores solicitados de acordo com o arl. 40, inciso XlV, alínea
"a'da Lei 8.666/93;

b) PreslaÍ os esclarecimenlos nec€ssários à execuçáo do Contrato.

8. USULA OITAVA - DOS ou

DA CONTRATANTE7 - DAS

9. NONA - DA COT{TRATUAL
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débitos fiscais junto á uniáo, certidáo negativa de débitos junto à SEFAZ, certidáo negativa de
débitos junto à prefeitura municipal, Ordem de Fomecimento do objeto, firmado pela autoridade
competente, e em confoÍmidade com o disposto no art.40, inciso XlV, alínea "a'da Lei 8.666/93.

2.3 A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os seNiços executados a que
se referir.

2.4 As notas fiscais/fáuras que apÍeseniarem inconeções serão devolvidas à CONTRATADA e
neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentaçáo da
documentaçâo devidamente conigida e válida, não oconendo neste caso, quaisquer ônus por
parte da Administração.

2.5 Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatáÍios enquanto pendente de liquidaçáo ou
qualquer obÍigaçáo tinanceira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de execuçáo
do seNiço.

3.1 As despesas decoÍrentês da exeorçáo rlo serviço, obj€{os desta licitaçáo, coÍÍeÉo conforme
segue:

ELEMEI{TO DE DESPESA PROJETO/ATIVIDADE FONTE DE RECURSOS

3.3.90.39.00 2010

4.1 O presenÍe ContÍato terá ügência a partiÍ de sua assinatura e plena eficácia a partir da
publicaçáo de seu extralo no DiáÍio O{iciâl dos Municípios, com duraçáo de 120 (cento e vinte)
dias coÍidos, podendo ser proÍrogado a critéÍio do Municipio e de acordo com o art. 57, § 1' da
Lei Federal 8.666/93 e suas alteraçôes posteriores dias conidos;

4.2 O Departamento Competente emitirá a Ordem de Serviço em 05 (cinco) dias uteis, contados
do recebimento do Contrato assinado;
4.3 Depois de comunicada, a CONTRATADA, teÉ 03 (três) dias úteis para Íeceber a Ordem de
Serviço e iniciar os serviços, do objeto do Contrato.

5.1 Fica dispensada a prestaÉo de garantia contratual, nos termos do artigo 56 da Lei Federal no

8.666/93 e suas respectivas âlteraçóes.

#
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3. TERCEIRA- DA FONTE DE RECURSO

4. QUARTA - DA E PRAZO

5. OUINTA - DAS GARAT{TIAS

/

SEXTA- DAS6. DA CONTRATADA



EU ol \,o\{(
PÃJEÜ

..,.-
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEÚ DO P!

GABINETE DO PREFEITO tfl 064 c,

7IH

9.1 A CONTRATANTE cabe rescindir o presente Termo Contratual, independentemente de
interpelaÉo judicial ou extrajudicial se a Íirma CONTRATADA inexecutar total ou parcialmente o
que foi contratado, com o advento das consequências contráuais e as previstas em Lei.

9.2 Constituem motivos para a rescisáo do Contrato:
a) O não cumpÍimento ou o cumprimento inegular de Cláusulas Contratuais com relaçáo às

espêciÍicaçóes, projetos, normas técnicas ou prazos estipulados;
b) O atraso injustificado em iniciar o serviço;
c) A cessão ou trânsferência do serviço ContÍatado, total ou parcialmente, náo admitido no

Contrato e sem prévia autorizaçáo da CONTRATANTE;
d) A reincidência nas muttas previstas na Cláusula Décima do presente Termo;
e) A decretaçáo de falência ou concordata decretada, ainda que preventiva;

0 O desáendimento das deteÍminações regulaÍes da fiscalização designada pela

CONTRATANTE para acompanhar a execução do serviço, objeto do pÍesente Contrato;

9.3 Oconendo à rescisáo Contratual, a firma contratada receberá somente os pagamentos
devidos pela execuÉo dos serviços áé a data da referida rescisáo, descontadas as multas por
acaso aplicadas.

í0. CúUSULA - oAs SANçÔES ADMINSTRATIVAS

10.1 O descumprimento das obriga@s e demais condiçóes do Edilal sujeitará a Licitante às
seguintes sanções:

l) Pela inexecução total ou parcial do Contrato, podeÉ a CONTRATANTE, garantida a
pÉvia defesa da CONTRATADA, aplicar as seguintes sançôes, sem exclusáo das demais
penalidades previstas no art. 87, da Lei n.o 8.666/93 e suas altera@s;

a) Advertência;
b) Muha;
c) Rescisáo;
d) Suspensáo temporária do direito de participar em licitaçóes e impedimento de contratar

com a Administraçao Pública, por prazo náo supeÍior a 02 (dois) anos;
e) DeclaraÉo de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÉo Pública,

enquanto perduraÍem os motivos determinantes da puniçáo ou até que seja promovida a
reebilitaçáo, perenle e pópria autoridade que aplicou a penalidade, que seÍá concedida
sempre que a contratada ressarcir a AdministraÉo pelos prejuízos resuhantês e depois
de decorÍido o prazo da -nçáo aPlicada com base no inciso anlerior.

0 As sanÉes previstas nos itens "a" e "C poderáo seÍ âplicadas, concomitantemente com a
do item "b', facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis.

DAS i'IULTAS11.

11.1 Pelo atraso injustiÍicado ou inadimplemento na execuçáo do Contrato, Íica a CONTRATADA
sujeita à mutla de 0,33 % por dia de atraso, sobre o valor total do Contrato, náo ultrapâssando a
20 % (vinte por cênto) ao mês, sem p§uízo das demais sanções aplicáveis, notadamente nos
seguintes casos:

a) Atraso no início dos serviços;
{ R st
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a) Oconência de circunstância prevista em Lei, de caso fortuito ou força maior, nos
termos da Lei Civil, impeditiva da execuçáo do Contrato em tempo hábil;

b) Ordem escÍita da CONTRATANTE, para paralisar ou reslringir a execu@ dos
serviços contratados.

12.1 Fica designado a servidor Paulo Cesar Mesquita CatÉdo, inscrito no CPF: 955.215.503-72
como o geíor do presente Contrato, o qual acompanhaÉ a execuçâo do seNiço.

13.1 Esle contrato está vinculado à DISPENSA DE LICITAÇÃO N". 003/2021 e aos seus anexos,
bem como à pÍoposta do licitanle vencedor.

14.1 A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir a exclusão do Quadro de Empregados da
CONTRATADA, de elemento subordinado à mesma, que por ato inequívoco de insuboÍdinaçáo
mau condúa ou desídia, seja inconveniente ao bom desempenho dos seÍviços;

14.2 Fianáo a cargo da CONTRATADA todas as despêsas legais, junto ao CREA, Prefeitura,
INSS e demais órgáos, que se fizerem necessários à perfeita execuçáo do objeto do presente

contrato;

1 1.3 O inadimplemento de quaisquer das obrigaçóes Contratuais poderá importar na ddaração
express€r de lnidoneidade da CONTRATADA para pac{uar clm a CONTRATANTE, sem prejuízo

dê quaisqueÍ outras sanções previstas no prêsenle TeÍmo Contratual;

14.4 A Contráada manteÍá, obrigatoriamente em toda a EXECUÇÃO DO CONTRATO, sua
compáibilidade com as obrigaçôes por elas assumidas, e exigidas na Licitaçâo como HabilitaÉo
e Qualmc4ão:

14.5 A Contrâtada seÉ a única responsável por danos e prejuízos que venha a causar à
Contratante ou a lerceiros, em deconência da execuçáo do serviço referente ao Contrato;
14.6 A CONTRATANTE fará publicar extrato deste Contrato, no Diário Oficial dos Municípios, no
prazo de 20 (vinte) dias ao de sua assinalura, por extrato, para que possa surtir os efeitos legais
previstos.

'a
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b) Quando os serviços estiverem em desacordo com as especificaçóes
técnicas;
c) Atraso na conclusáo do objeto deste contrato.
11.2E.m caso de reincidência da alínea b, a multa será cobrada em dobro;
11.3 As multas seráo dispensadas nos seguintes casos:

12. SEGUNDA- DA

TERCEIRA- DAí3.

FINAISQUARTA-14.

QUINTA- E FOROí5.
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15.1 As paÍtes Contratantes aceitam este instrumento na sua totalidade e se brigam, por si e
seus su@ssoÍes, ao fiel cumprimento do mesmo, e elegem o foÍo da cidâde e Comarca de
Floriano, para dirimir as dúvidas e controvérsias do presente Termo Contratual.

í5.2 E por assim estarem justos e contratados, assinam o presente Termo Contratual em 04
(quatro) vias de igual teor e forma, paEt um só efeito que, juntamente com duas testemunhas
idôneas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Pajeú do Piauí-Pl, 13 de janeiro de 2021.

gcHarÁnros

PELA EMPRESA DETENTORA
DOS PREÇOS REGISTRADOS

E CONTRUçÔES
EIRELE, .J N' 33.261.896/0001-1 1

Representante legal o Sr- Erivaldo Paraguai
da Silva, portador do C.P.F No:025.795.82$
12 e R.G N':2.290.415SSP/P|
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ctauaioP#aos Santos
Prefeito de Pajeú, do Piauí-Pl
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