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CONTRATO N.º 022/2018 

 

TOMADA DE PREÇO 006/2018 

CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA 

CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SÃO JOSÉ DO XINGU/MT E A EMPRESA LIRA & 

COSTA –ME, 

 

 

Por este instrumento de Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, que fazem as  partes, de um 

lado,  como  CONTRATANTE,  a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 

inscrita  no CNPJ/MF sob o n.º 37.465.317./0001-03, com sede na Avenida Mauro Pires Gomes, n.º 195 - 

Buritis, na Cidade de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso,  neste  ato representada pelo seu Prefeito, 

Sr. LUIZ CARLOS NUNES CASTELO, brasileiro, portador da cédula de Identidade RG 4245309 SSP/SP e 

o CPF nº 534.469.258.72 residente e domiciliado no município de São José do Xingu-MT doravante 

denominada CONTRATANTE;  e de outro lado, como  CONTRATADA, a Empresa LIRA & COSTA -ME, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.642.203/0001-35 e Inscrição Estadual sob nº13368115-7, representada  neste  

ato pelo Sr. Gezi Pereira de Lira brasileiro, solteiro portador  do RG nº 127.9657 SSP/GO e do CPF nº 

330.673.411-04, residente à Rua Dez S/N,  Bairro Vila União, no município de SANTA CRUZ DO XINGU-

MT, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato nos termos do Edital de 

Tomada de Preço nº 006/2018, sendo que as partes se sujeitarão à legislação pertinente, em especial a Lei 

Federal Nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações,  

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

Têm por objeto do presente procedimento licitatório a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONCLUSÃO DA 

“CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO – 980,40 M², CONFORME 

PROJETO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAL DESCRITIVO, em conformidade com 

as disposições no Edital e seus Anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO  
 

2.1 -  A OBRA contratada será executada sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, de 

acordo com o Projeto e o Quadro de Quantidades, atendidas as especificações fornecidas pela PREFEITURA, 

devendo a Contratada alocar todos os equipamentos, pessoal e materiais necessários e que tomará todas as 

medidas para assegurar um controle de qualidade adequado.  

 

3.  CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DA OBRA: 

 

3.1.  Localizada na Av Mauro Pires Gomes, Nº 41, Centro do Município São José do Xingu/MT. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO: 

 

4.1 - A CONTRATADA executará a obra objeto do presente Contrato pelo valor de R$ R$ 506.770,03 

(Quinhentos e Seis Mil Setecentos e Setenta Reais e Três Centavos). 

4.2 - O preço proposto indicado no item 4.1, inclui todos os ônus e custos de materiais, encargos trabalhistas e 

sociais com a mão-de-obra e equipamentos necessários à perfeita conclusão da obra. 
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5. CLÁUSULA QUINTA– DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS E DOS RECURSOS 

ORÇAMENTARIOS E FINANCEIROS 

 

5.1. As despesas decorrentes da execução dos serviços, objetos desta Licitação correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária:  

071 – 04.001.12.361.0040.1011.44.90.51.00.00.00 (Obras e Instalações) 

351 – 04.001.12.361.0040.1563.44.90.51.00.00.00 (Obras e Instalações) 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA: 

 

6.1 - O prazo de vigência do contrato será de 180 (Cento e Oitenta) dias, com início a partir da assinatura do 

instrumento contratual, conforme estabelecido no Edital; 

6.2 - A vigência do contrato, prevista no caput desta cláusula fica condicionada à existência de créditos 

orçamentários para o exercício em que ocorrerão as despesas. 

 

7. CLÁUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 

7.1 - O prazo previsto para execução e entrega da obra é de: é de 180 (Cento Dias) dias corridos contados do 

recebimento da Ordem de Serviço. 

7.1.1 - Os prazos a que se refere no item 7.1 serão contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, 

podendo o prazo ser prorrogado mediante solicitação expressa, devidamente justificado e aceito pela 

CONTRATANTE, nos termos do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

7.2 – A CONTRATANTE emitirá a Ordem de Serviço em até 02 (Dois) dias úteis, contados da assinatura do 

Contrato; 

7.3- Após a ORDEM DE SERVIÇO a CONTRATADA terá um prazo de até 02 (Dois) dias para apresentar à 

fiscalização o Plano de Execução e Cronograma detalhado dos serviços e obras, bem como a ART do 

responsável técnico pela obra e também o Alvará de Construção obtido na Prefeitura Municipal. 

7.4 Depois de comunicada, a CONTRATADA, terá ate 01 (um) dias e iniciar as obras, objeto do Contrato. 

7.5. Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a CONTRATANTE, até 30 (Trinta) dias antes da 

data do término do prazo contratual. 

7.6 - Toda alteração do contrato deverá ser através de Termo aditivo, em conformidade com a Lei 8.666/93, 

respeitadas as determinações do artigo 57 e artigo 65 da lei 8.666/93 

7.7 - A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de 05 (Cinco) anos, contados a partir do recebimento  da  

obra,  a reparar,  às  suas  custas,  qualquer  defeito,  quando decorrente  de  falha técnica devidamente 

comprovada  na execução  da  obra, sendo responsável  pela segurança  e solidez  dos  trabalhos executados, 

conforme preceitua o Código Civil Brasileiro. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO: 

 

8.1 - O pagamento, pelos serviços efetivamente executados será feita após cada medição, devidamente atestada 

pela responsável da CONTRATANTE, mediante Nota Fiscal ou documento similar a ser emitido. 

8.2. Todas as deduções legais permitidas deverão ser devidamente comprovadas e estar consignadas na Nota 

Fiscal, fatura ou Recibo de forma discriminada. 

8.3 - O pagamento da última fatura não será considerado como aceitação definitiva do serviço ou obra e não 

isentará a Contratada das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam. 

8.4 – A medição final, bem como o Termo de Recebimento Definitivo da Obra serão elaborados pela 

Comissão de Vistoria designada pela Prefeitura, quando concluída toda a obra.  

8.4 - Não haverá pagamento antecipado, em hipótese alguma e nem tampouco a título de mobilização. 
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8.5 - As despesas do próximo exercício serão pagos no orçamento vigente. 

8.6 - Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas no Edital e 

seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a aplicação das penalidades 

Contratuais; 

8.7 - Caso a Contratada se recuse a executar os serviços propostos ou venha a fazê-lo fora das especificações 

estabelecidas, a Contratante, poderá, independentemente de qualquer aviso ou notificação, rescindir o Contrato 

e optar pela convocação dos demais Licitantes na ordem de classificação. 

8.8. O pagamento das medições fica condicionado à apresentação pela Contratada, dos seguintes documentos:  

a) Apresentação da ART de execução devidamente paga e registrada no CREA;  

b) Registro da Obra no INSS - CEI;  

c) CRF – Certidão de regularidade do FGTS;  

d) CND – Certidão Negativa de Débitos, expedida pelo INSS; 

e) Quitação dos débitos trabalhistas, previdenciários e tributários referentes aos funcionários integrantes do seu 

corpo funcional, apresentação à regularização de todo período compreendido entre a última medição e a nova a 

ser realizada ou entre o início da execução da obra e sua primeira medição 

 

9. CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE DE PREÇO: 

 

9.1 - Os preços do Contrato serão irreajustáveis no período de um ano a partir da data de apresentação das 

propostas, ressalvado o disposto na alínea ‘d’ do inciso II do artigo 65 da Lei nº. 8666/93. 

9.2 - Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Edital e 

seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a aplicação das penalidades 

Contratuais; 

9.3 - Caso a Licitante se recuse a executar os serviços propostos ou venha a fazê-lo fora das especificações 

estabelecidas, a Contratante, poderá, independentemente de qualquer aviso ou notificação, rescindir o Contrato 

e optar pela convocação dos demais Licitantes na ordem de classificação. 

9.4- Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n. 8.666/93, serão concedidos após decorrido 12 (doze) 

meses da vigência do contrato, com anuência da contratante, para cobrir flutuações de custos dos insumos na 

mesma proporção e periodicidade da variação verificada no índice especificado. Os montantes dos pagamentos 

serão reajustados na forma da lei com a aplicação da seguinte fórmula de reajuste: 

I1 - I0 

R = ---------- x VI0 

Onde: 

R = Reajuste 

I1 = índice do mês do fato gerador do evento do faturamento 

I0 = índice do mês da apresentação da proposta 

V = Valor da fatura a ser reajustada 

I1 e I0 = fornecidos pelo INCC da Fundação Getúlio Vargas, Coluna 35 (trinta e cinco). 

 

9.5- Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, será utilizado o índice que 

estiver disponível e o cálculo do reajuste será corrigido no pagamento seguinte. 

9.6- No caso de existirem eventuais atrasos por responsabilidade da Contratada, os reajustes serão calculados 

somente até as datas contratuais do evento gerador do faturamento. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXECUÇÃO DA OBRA: 

 

10.1. Os serviços serão efetuados conforme condições e especificações constantes no Processo Licitatório n. 

006/2018.  
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10.2. O objeto deste Contrato deverá ser executado em estrita observância ao Edital de Licitação Tomada de 

Preços n. 006/2018 e seus anexos. 

10.2.1. A contrapartida (atualização de planilha) já engloba todos os serviços a serem executados e os preços 

defasados.  

10.3. A execução da obra deverá ser acompanhada e fiscalizada por um engenheiro civil designado pela 

CONTRATANTE; 

10.4. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 

a execução da obra, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. 

10.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização, por parte do representante 

da CONTRATANTE, deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas 

convenientes. 

 

10.6.1. A contra Partida ( atualização de planilha)  

 

11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA  

 

11.1 – Garantia de Execução da Obra 

11.1.1 – Como garantia de execução da obra a licitante vencedora do certame deverá recolher junto à 

Tesouraria da Prefeitura Municipal, no ato da assinatura do contrato, a quantia equivalente a 5% (cinco por 

cento) do valor contratual numa das seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro; 

b) Fiança bancária com validade de 180 (Cento e oitenta) dias; 

c) Segura garantia com validade de 180 (Cento e Oitenta) dias; 

11.2.2 – A garantia prestada responderá pelo inadimplemento das obrigações assumidas, sem prejuízo das 

multas legais aplicadas à Contratada em razão da execução do contrato. 

11.2.3 – A garantia será liberada após o cumprimento total do contrato e emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo pelo órgão competente. 

11.2.4 – A Caução Garantia quando prestada em dinheiro deverá ser devolvida atualizada monetariamente, 

conforme prevê o § 4º do art. 56 do citado diploma legal. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DA OBRA: 

 

12.1 - A fiscalização receberá os serviços após a constatação de que a obra está de acordo com o Contratado: 

 

a). Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado; 

b). Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no Artigo 69, da Lei nº 8.666/93. 

12.2 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da 

obra objeto da Licitação que originou o presente Contrato, e nem ético profissional pela perfeita execução do 

mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

 

13.1 - Compete à CONTRATANTE:  

 

a) proceder às vistorias técnicas e de medições dos serviços;  

b) efetuar os pagamentos dos valores solicitados de acordo com as informações da medição;  
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c) prestar os esclarecimentos necessários à execução do Contrato. 

d) -Aplicar à empresa vencedora penalidades, quando for o caso; 

e) O contrato poderá ser rescindido, pela contratante, unilateralmente nos termos da Lei 8.666/93, por justa 

causa, quando a contratada deixar de cumprir obrigações trabalhistas previstas em lei, inclusive àquelas 

atinentes à segurança e saúde do trabalho. 

f). Efetuar o pagamento a CONTRATADA na data estabelecida; 

f.1- O pagamento a ser efetuado ficará condicionado à verificação on line, pela Diretoria de Finanças de 

certidões válidas das obrigações para com o INSS e FGTS. 

g). Após a conclusão da obra A CONTRATANTE expedirá Termo de Recebimento Provisório da Obra, e após 

expedirá Termo de Recebimento Definitivo da Obra;  

h) A Contratante é responsável pelos riscos, excluídos os que: 

h.1 - Na medida em que afetarem direta ou indiretamente a execução da Obra, forem riscos atribuíveis a casos 

fortuitos ou força maior previsto na Legislação Brasileira. 

h.2 - Se constituam em causa atribuível exclusivamente ao projeto da Obra. 

 

13.2 –DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA 

 

13.2.1- O Contrato do objeto desta licitação deverá ser acompanhado e fiscalizado por um representante da 

Contratante especialmente designado como FISCAL DA OBRA;  

17.2.1.1- O fiscal da OBRA deverá acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto o qual 

deverá anotar em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar por escrito a autoridade superior todas as 

ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas 

13.2.2 - O FISCAL DA OBRA anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados; 

13.2.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização por parte do fiscal da 

obra, deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

13.2.4-Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 

contratada 

 

13.3 –DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

13.3.1- O Contrato do objeto deverá ser acompanhado e fiscalizado por um representante da Contratante 

especialmente designado como FISCAL DO CONTRATO que cuidará pontualmente do contrato, onde será 

atribuído: 

a). Ler atentamente o Termo de Contrato, empenho e proposta adjudicatária vencedora, atentamente no que se 

refere  

a.1. Especificação do objeto; 

a.2. Prazo e local de execução do serviço; 

a.3. Cronograma físico-financeiro dos serviços a serem realizados; 

a.4. Prazo de vigência e de execução do contrato 

b). Arquivar cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART enviada pela Contratada, se assim o 

Contrato determinar; 

c). Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de sua habilitação e qualificação, com a 

solicitação dos documentos necessários à atualização 

d). Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas 

e). Juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao acompanhamento da execução contratual, 

arquivando, por cópia, o que se fizer necessário 

f). Receber a fatura de cobrança, conferindo: 

f.1. Se as condições de pagamento do Contrato foram obedecidas; 
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f.2. Se o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que foi fornecido; 

f.3. Se a Nota Fiscal/Fatura está corretamente preenchida; 

g). Encaminhar a fatura de cobrança devidamente atestada ao setor competente para pagamento 

h). informar o descumprimento das cláusulas contratuais, principalmente quanto ao prazo, com o fim de 

aplicação das sanções cabíveis pela autoridade competente; 

i). notificar por escrito o atraso em iniciar a obra, observando a ordem de inicio da obra ou o descumprimento 

de quaisquer cláusulas contratuais, ao setor competente, para aplicação das sanções cabíveis; 

j). manter contato com o representante da Contratada com vistas a garantir o cumprimento integral do 

Contrato. 

l). Atentar sempre para a retenção de tributos (ISS, INSS, etc.). 

m) acompanhar a elaboração e a entrega do “as built” da obra/reforma (como construído), a fim de subsidiar 

futuras intervenções a título de manutenção ou reformas; 

n) cuidar para que o projeto final conste devidamente do bojo dos autos, antes de seu arquivamento, para efeito 

de patrimoniamento e/ou contabilização. 

13.3.2 – O fiscal do contrato deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato e determinando para a autoridade competente em tempo hábil, o que será necessário para 

regular as faltas ou defeitos observados, sendo que o Gestor tomará as medidas convenientes subsidiado pelas 

anotações do fiscal do contrato. 

13.3.3-As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização por parte do fiscal do 

contrato, deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção pelo gestor das medidas 

necessárias, subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato. 

 

13.4 - Compete à CONTRATADA: 

 

a) cumprir fielmente todas as cláusulas contratuais; 

b) disponibilizar informações técnicas à contratante sempre que solicitadas; 

c) prover os custos totais da execução da obra, inclusive encargos sociais, trabalhistas e tributários; 

d) manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições exigidas para a habilitação e contratação; 

e) apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, no início da execução do Contrato; 

f) sinalizar o local das obras e/ou serviços adequadamente, tendo em vista o trânsito de veículos e pedestres 

quando necessário; 

g) providenciar a instalação de placa contendo a identificação da obra e/ou serviços, nome da empresa 

contratada e seus responsáveis técnicos; 

h) responsabilizar-se pela atuação efetiva dos profissionais, durante toda a obra e/ou serviços do objeto deste 

contrato. 

i). Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições 

previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus 

empregados, uma vez inexistir, no caso, vínculo empregatício deles com o Contratante 

j). Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros, em razão de 

ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações 

contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

l). Apresentar à fiscalização do contrato relatório de solicitação de medição com foto pelo técnico responsável 

da empresa contratada 

m) apresentar à fiscalização o Plano de Execução e Cronograma detalhado dos serviços e obras 

n) Apresentar a ART do responsável técnico pela obra e também o Alvará de Construção obtido na Prefeitura 

Municipal. 

o). Quando na medição dos serviços e obras, a mesma será baseada em relatórios periódicos, elaborados pela 

contratada, onde estarão registrados os levantamentos, cálculos e gráficos necessários à discriminação e 
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determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados. Esses relatórios deverão ser protocolados 

e encaminhados à fiscalização através de Ofício. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

14.1 - O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará a Licitante às seguintes 

sanções: 

I). Pela inexecução total ou parcial do Contrato, poderá a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa da 

CONTRATADA, aplicar as seguintes sanções, sem exclusão das demais penalidades previstas no Artigo 87, 

da Lei n.º 8.666/93; 

a) Advertência; 

 

b) Multa; 

c) Rescisão; 

d) Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS MULTAS: 

 

15.1 - Pelo atraso injustificado ou inadimplemento na execução do Contrato, fica a CONTRATADA sujeita à 

multa de 0,33 % por dia de atraso, sobre o valor total do Contrato, não ultrapassando a 20 % (vinte por cento) 

ao mês, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis, notadamente nos seguintes casos: 

a) atraso no início dos serviços; 

b) quando os serviços estiverem em desacordo com as especificações e normas técnicas; 

c) atraso na conclusão da obra. 

15.2 - Em caso de reincidência da alínea “b”, a multa será cobrada em dobro; 

15.3 - As multas serão dispensadas nos seguintes casos: 

a) Ocorrência de circunstância prevista em Lei, de caso fortuito ou força maior, nos termos da Lei Civil, 

impeditiva da execução do Contrato em tempo hábil; 

b) Ordem escrita da CONTRATANTE, para paralisar ou restringir a execução dos serviços contratados. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO: 

 

16.1 - À CONTRATANTE cabe rescindir o presente Termo Contratual, independentemente de interpelação 

judicial ou extrajudicial se a firma CONTRATADA inexecutar total ou parcialmente o que foi contratado, com 

o advento das consequências contratuais e as previstas em Lei. 

16.2 - Constituem motivos para rescisão do Contrato: 

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de Cláusulas Contratuais com relação às especificações, 

projetos, normas técnicas ou prazos estipulados; 

b) O atraso injustificado em iniciar a obra; 

c) A paralisação da obra por mais de 05 (cinco) dias, injustificadamente e sem prévia comunicação à 

CONTRATANTE; 

d) A cessão ou transferência da obra Contratada, total ou parcialmente, não admitida no Contrato e sem prévia 

autorização da CONTRATANTE; 
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e) A reincidência nas multas previstas na Cláusula Décima Terceira do presente Termo; 

f) A decretação de falência ou concordata decretada, ainda que preventiva; 

g) O desatendimento das determinações regulares da fiscalização designada pela CONTRATANTE para 

acompanhar a execução da obra objeto do presente Contrato; 

16.3 - Ocorrendo à rescisão Contratual, a firma contratada receberá somente os pagamentos devidos pela 

execução dos serviços até a data da referida rescisão, descontadas as multas por acaso aplicadas. 

16.4 - Por razões de interesses públicos, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente 

e suficiente para justificar tal conduta, a CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, mediante 

parecer por escrito e devidamente fundamentado, obedecidas todas as formalidades legais. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES E DA VINCULAÇÃO: 

 

17.1 - Este Contrato subordina-se à Lei nº 8.666/93 bem como suas alterações posteriores. 

17.2 - Os contratos oriundos deste Edital poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 

casos: 

 

I – Unilateralmente pela PREFEITURA: 

a) Quando houver modificação do projeto ou especificações, para melhor adequação técnica aos seus 

objetivos; 

 

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por este Edital e pela Lei nº 8666/93 e suas 

alterações posteriores; 

II – Por acordo das partes: 

a) Quando conveniente à substituição da garantia de execução; 

b) Quando necessária à modificação do regime de execução das obras, bem como do modo de 

fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais 

originários; 

 

c) Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

superveniente mantida o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação 

ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação da execução das obras; 

d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e 

a retribuição da PREFEITURA para a justa remuneração das obras, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, 

ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis ou impeditivos da execução do ajustado, ou 

ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica 

extraordinária e extracontratual. 

17.3- O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
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17.4- Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos na Lei 8.666/93, salvo as 

supressões resultantes de acordo celebrados entre os contratantes. 

17.5-No caso de supressão de obras, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos 

trabalhos, estes deverão ser pagos pela PREFEITURA pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 

monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da 

supressão, desde que regularmente comprovados. 

17.6- Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem com a superveniência de 

disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 

preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

17.7- Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contrato, a PREFEITURA 

deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

17.8- A variação do valor contratual face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, 

compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como 

o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam 

alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. 

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

18.1 - A CONTRATADA é obrigada a remover, após a conclusão dos serviços, restos de materiais de 

qualquer natureza, provenientes da execução da obra; 

18.2 - 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 insubordinação má conduta 

ou desídia, seja inconveniente ao bom desempenho dos serviços; 

18.3 - Ficarão a cargo da CONTRATADA todas as despesas legais, junto ao CREA, Prefeitura, INSS e demais 

órgãos, que se fizerem necessários à perfeita execução da obra; 

18.4-A Contratada deverá manter a Regularidade Fiscal conforme exigido neste edital, inclusive do 

recolhimento do ISSQN ao município do local da Prestação do Serviço durante toda execução do contrato. 

18.5 - O inadimplemento de quaisquer das obrigações Contratuais poderá importar na declaração expressa de 

Inidoneidade da CONTRATADA para pactuar com a CONTRATANTE, sem prejuízo de quaisquer outras 

sanções previstas no presente Termo Contratuais; 

18.6 - A Contratada manterá, obrigatoriamente em toda a EXECUÇÃO DO CONTRATO, sua 

compatibilidade com as obrigações por elas assumidas, e exigidas na Licitação como Habilitação e 

Qualificação; 

18.7 - A Contratada será a única responsável por danos e prejuízos que venha a causar à Contratante ou a 

terceiros, em decorrência da execução do serviço referente ao Contrato; 

18.8 - A CONTRATANTE fará publicar extrato deste Contrato, na imprensa oficial, até o 5º (quinto) dia do 

mês subseqüente ao de sua assinatura, para que possa surtir os efeitos legais previstos. 

 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - SUCESSÃO E FORO: 

 

19.1 - As partes Contratantes aceitam este instrumento na sua totalidade e se obrigam, por si e seus sucessores, 

ao fiel cumprimento do mesmo, e elegem o foro da cidade de Porto Alegre do Norte/MT, Estado de Mato 

Grosso, para dirimir as dúvidas e controvérsias do presente Termo Contratual. E, por estarem justos e 

contratados, assinam o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 

abaixo. 
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SÃO JOSÉ DO XINGU – MT 17 DE AGOSTO DE 2018. 

 

 

 

LUIZ CARLOS NUNES CASTELO                                                          LIRA & COSTA -ME 
   PREFEITO MUNICIPAL                                                                                 CONTRATADA  
           CONTRATANTE                                                         

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

Nome: AGEU OLIVEIRA BRAGA                                   Nome: LUCIANA MARIA LEANDRO 

C.P.F.  618.418.891.72                                                          C.P.F. 555.162.461.72 
 


