PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMIISTRAÇAO E GESTÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÂO

CONTRATO

CONTRATO N° 051/2018
PROCESSO ADM. N'019/2018
DISPENSA N.« 001/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,

PB E DSG - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA,
CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA RITA,ente de Direito Público Interno,sediado à Rua Juarez Távora,
n' 93, Centro, CEP: 58.300-410, Santa Rita, Estado da Paraiba. CEP 58.300-410, inscrito no Cadasbo Geral do Contribuinte do

Ministério da Fazenda sob o n° 09.159.686/0001-81, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA,inscrito no CPF/MF sob o n." 827.071.464-04, doravante denominado CONTRATANTE,

e do outro lado. a DSG -CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA,inscrita no CNPJ/MF sob o n.'13.551.842/000183, com sede à Rua Horàcio Almeida, n.® 629, Baimo Cruzeiro, CEP.:58.415-479,Cidade de Campina Grande-PB, neste ato
representada por Dimas &Dares Gondim, inscrito no CPF/MF sob o n.° 042.624.884-89. doravante denominada CONTRATADA,
resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as seguintes cláusulas e condições:

^ CLÁUSULA PRIMEIRA - DO SUPORTE LEGAL
1.1 O presente contrato reger-se-á pelos seguintes diplomas legais:
a) ArL 24, inciso IV, Lei Federal n® 8.668/93 e suas alterações posteriores;
b) Lei Orgânica para o Municipio de Santa Rita.
CLÁUSULA SEGUNDA -DOS RECURSOS FINANCEIROS
2.1 Os recursos financeiros necessários ao custeio do Contíato, sâo oriundos:
02.120
15.451.1809.2086
3390.39

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERVIÇOS PÜBUCOS

Conservação e Adequação de Vias Públicas
Elementos de Despesas
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juiidica
Fontes de Recursos

001

Recursos Próprios
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CLAUSUU terceira - OBJETO

3.1 O presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada para serviços emergenciais de infraestrutura
urbana, atendendo a demanda da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos do Município de Santa Rita/PB,
conforme o Termo de Referência da Solicitação.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
4.1 O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas avançadas, e em obediência aos diplomas
legais mencionados na Cláusula Primeira do presente insbumento, demais legislações pertinentes e pelas condições constantes no
ato convocatório.

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5-1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:

5.1.1 Prestar as informações e os esciarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
5.1.2 Pagar no prazo contratado, a importância correspondente ao fornecimento do objeto;
5.1.3 Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93.
5.2 Constituem obrigações da CONTRATADA:
5.2.1 Fornecer o objeto constante no Termo de Referência;

5.2.2 Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter em dia as obrigações sociais e
salariais dos empregados;

5.2.3 Assegurar durante a execução, a proteção e conservação dos serviços prestados;
5.2.4 Os serviços terão sua execução em pontos alternados, e os locais de serviço dependerão das Ordens de Serviços emitidas
pela Fiscalização;

5.2.5 Os serviços deverão ser realizados com a devida sinalização necessária a execução dos mesmos com placas de
identificação, cones, cavaletes colocados de forma visível;

5.2.6 Permitir e facilitar à Fiscalização ou Supervisão da SEINFRA a inspeção da obra,em qualquerdia e horário, devendo prestar
todos os esciarecimentos solicitados;

5.2.7 Manter no local da realização dos serviços o seu responsável técnico sempre que requisitado pela fiscalização;
5.2.8 Participar à Fiscalização ou Supervisão do Municipio a occvrência de qualquer fato ou condição que possa ^asar ou impedir
a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para comgir a situação;

5.2.9 Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, bem como as instruções, especificações e detalhes
fornecidos ou ditados pelo Secretaria;

5.2.10 Reparar e corrigir, remover, reconstituir, ou substituir, em até 10 (dez) dias, ou no prazo estipulado pela fiscatização, de
comum acordo com a SEINFRA, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vidos,
defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados

5.2.11 Responsabilizar-se pelo translado, alojamento, alimentação dos operadores e motoristas, combustível e a perfeita
manutenção das máquinas, caminhões e equipamentos;

5.2.12 Todo e qualquer custo para a execução do objeto desta licitação, fica acargo da proponente vencedora,como por exemplo:
ferramentas, materiais e equipamentos de proteção individual e coletivo de segurança necessários e adequados à execução de
cada tipo de serviço, encargos sociais e trabalhistas, etc.

5.2.13 Manter, durante a vigência do contrato, as condições apresentadas quando da participação nesta licitação.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1 A Contratante pagará a Contratada, o vabr glotial de R$ 238.765,53(duzentos e trinta e oito mil, setecentos e sessenta e
dnco reais e cinqüenta e três centavos), pela execução integral deste Contrato de que trata sua Cláusula Terceira;

6.2 A Contratada deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura pata liquidação e pagamento da despesa pela Prefeitura Municipal de Santa
Rita. quando deverão comprovar que estão mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação:

a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do FORNECEDOR,
compreendendo a Certidão de Quitação de Tributos e a Certidão Quanto a Divida Ativa - ou outras equivalentes, na forma da
Lei - expedidas, em cada esfera do Governo, pelo órgão competente;

b) prova de regularidade perante o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, mediante apresentação da CND - Certidão
Negativa de Débito;

c) prova de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mediante apresentação do CRF Certificado de Regularidade de Fundo de Garantia, fornecido pela Caixa Econômica Federal.
6.3 O pagamento será efetuado de acordo com a medição apresentada pela Contratada, após supervisão da fiscalização da
Prefeitura;

6.4 O pagamenfe ficará condicionado á regularidade da Contratada, devendo a mesma apresentar cópias das Certidões Federal,
Estadual e Municipal;
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6.5 Não sendo feita a regularização no prazo estabelecido, o contrato poderá ser rescindido e a Contratada sujeita às multas
estabelecidas neste Contrato;

6.6 O pagamento somente será liberado após a dedução de eventuais muitas que lhe tenham sido impostas em decorrência de
inadimplência contratual;
6.7 Qualquer erro ou omissão tiavidos na document^ão fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá,
em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado;
6.8 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA reserva-se o direito de suspender o pagamento se a execução dos serviços
não estiverem de acordo com o ESTABELECIDO no Edital e seus anexos;

6.9 Dos pagamentos devidos à licitante vencedora serão deduzidos os impostos e contribuições em conformidade co^tè^
vigente;

6.10 O pagamento será efetuado por ordem bancária-crédito em conta corrente, informada quando da apresems^o da oro
de preços final.

yf ^

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS

7.1 O Prazo contratual será de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado em observância da previsão dispostaN
artigo 57, bem como na ocorrência de qualquer das circunstancias que disolmína de seus incisos c/c § 2", da
21/06/93;

7.2 Para Conclusão dos Serviços: O objeto contrato deverá estar executado dentro do prazo de 2(dois) meses consecutivos,contados
a partir da data fixada na primeira Ordem de Execução dos Serviços.

7.3 A inobservância do prazo estipulado neste Contrato, ocasionará a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.
7.4 Os prazos de que tratam o item 7.1 poderão ser previstos nas hipóteses e forma a que alude o arL 57, §1', da Lei n.® 8.666/93.

CLÃUSUU OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n® 8.666/93, a adjudícatária ficará sujeita, no caso de atraso injustificado assim
considerado pela Administração,de execução parcial ou inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal,
assegurada prévia e ampla defesa, ás seguintes penalidades, cumulativamente ou não:
a) advertência
b) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado contratado, no caso de inexecução parcial ou total da obrigação
assumida:

c)suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA RITA. por até 04(quatro) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

8.2 A justificativa para o não cumprimento da obrigação, não se aplicsmdo a multa referida no subitem anterior, só será considerada
em casos fortuitos ou de força maior, devendo ser apresentada por escrito.
8.3 A licitante que. convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar documentos
exigidos ou apresentar documentação falsa exigida p^a o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver
a proposta,falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ficar impedida
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05(cínco} anos,sem prejuízo das multas
previstas no edital e no contrato e das demás cominaçOes legais.
CLAUSUU nona •DA RESCISÃO

9.1 O inadimplemento de cláusula ou condição estabelecida neste Contiato, por parte da CONTFtATADA, assegurará ao
CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, mediante notificação,com prova de tBcebimenío.
9.2 Wém de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei n® 8.666/93, constituem motivos para a rescisão deste
Contrato:

a) atraso injustificado na execução do Contrato, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao
CONTRATANTE;

b)subcontratação,cessão ou transferência total ou parcial do objeto acordado, salvo por autorização expressa e devidamente

justificada pela Contratante. Bem como a associação da CONTRATADA com outrem.fusão, cisão ou incorporação;
9.3. Ao CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I da Lei n° 8.666/93,
aplicando-se. no que couber, as disposições dos p^ágrafos primeiro e segundo do mesmo ^go.bem como as do artigo 80.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pela Contratante, segundo

as disposições contidas nas legislações relacionadas na Cláusula Primeira deste Contrato ou demais legislações pertinentes,,como
também o constante no Edital;
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10.2. É vedada a Contratada ceder, subíocar ou transferir no todo ou em parte o objeto contratado, salvo por autorização expressa e
devidamente justificada pela Contratante:

10.3. Fica eleito o Foro da Cidade de João Pessoa. Estado da Paraíba, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas
da execução deste Contrato, renunciando-se desde jã, outros por mais privilegiados que seja;
10.4. E por estarem avençadas, as partes assinam o presente instrumento em quatro \ri3s de igual teor e forma, para que produza os
seus devidos e efeitos legais.

Santa Rita, 23 de fevereiro de 2018.

Ík
EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA
PREFEITO DE SANTA RITA

DS6•CONSTRUÇÃO E(t^C^RPORA^ÃO IMOBILIÁRIA LTDA
CNPJ: 13.551.842/0001-83

TESTEMUNHAS: 1).
CPF n°

2).
CPF n'
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