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                                  CONTRATO  Nº 162/2018. 
 

QUE ENTRE SI FAZEM: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE 
DO NORTE/ES, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PÚBLICO INTERNO, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 
31.796.626/0001-80, COM SEDE NA AV. SEBASTIÃO 
COELHO DE SOUZA, N° 081, CENTRO DE ÁGUA DOCE 
DO NORTE – ES, DORAVANTE DENOMINADO 
CONTRATANTE, NESTE ATO REPRESENTADO PELO 
SEU PREFEITO MUNICIPAL, PAULO MÁRCIO LEITE 
RIBEIRO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, COMERCIANTE, 
INSCRITO NO CPF SOB O Nº 019.866.237-85 E DA CI Nº 
756953 SSP-ES, & CAR CONSTRUTORA LTDA, 
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO INSCRITA 
NO CNPJ SOB O Nº 23.486.995/0001-48, SEDIADA NO 
CÓRREGO ÁGUA DOCE, ZONA RURAL, DISTRITO DA 
SEDE, CEP: 29.820-000, ÁGUA DOCE DO NORTE, ES, 
NESTE ATO, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO 
ADMINISTRADOR SR. CLEVERNEI DE ALMEIDA 
REZENDE, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, 
INSCRITO NO CPF SOB O Nº 710.343.587-15 E 
CARTEIRA DE IDENTIDADE RG Nº. 781.249-SSP/ES, 
RESIDENTE E DOMICILIADO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA 
DOCE DO NORTE, ES, DORAVANTE DENOMINADO 
CONTRATADO, FICA JUSTO E CONTRATADO, 
CONSOANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO 
ESTABELECIDAS, O SEGUINTE: 

 
 
Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito 

(20/08/2018), o MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE & CAR CONSTRUTORA 
LTDA ambos anteriormente qualificados, com base no Procedimento Licitatório 
Modalidade Tomada de Preços nº. 002/2018 nos termos da Lei nº Lei 8.666/93 de 
21/06/93, processo administrativo nº 001708/2018, resolvem celebrar o presente 
CONTRATO, observadas para tanto, as cláusulas e condições seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO. Constitui objeto do presente Contrato, a 
contratação de uma empresa de Construção Civil para a realizar a construção da 
Praça Pública no Distrito de Vila Nelita, prevista para ser executada em doze (12) 
meses, conforme Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Critério de Medições, 
Projetos e demais anexos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS E MEDIÇÕES:  
2.1. O prazo para execução da obra fica fixado em doze (doze) meses, contado a 
partir da emissão da “Ordem de Serviço” expedida pelo Contratante, excluindo-se o 
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dia do início e incluindo-se o do vencimento, podendo ser prorrogado, nos termos do 
art. 57 da Lei 8.666/93; 
2.2. Os prazos de inicio de execução, de conclusão e de entrega da obra, admitem 
prorrogações, mantidas as demais cláusulas do Contrato, assegurada a manutenção 
de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos 
enumerados no Art. 57, parágrafo 1º da lei 8.666/93. 
2.3. Qualquer motivo de paralisação dos serviços deverá ser comunicado por escrito 
ao Contratante, através de carta/memorando endereçado à Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos, ou através de anotações  no Diário de Obras, com 
paralisação que poderão ou não ser aceitos pelo Contratante. 
2.4. Serão elaborados pela Contratada, medições dos serviços executados, 
aplicando-se os preços unitários da planilha às quantidades que serão aprovadas e 
liberadas pela fiscalização do contratante.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E 
REAJUSTAMENTO 
3.1. Pela execução da obra prevista na Cláusula Primeira, o Contratante pagará à 
Contratada o valor de R$ 276.575,62 (duzentos e setenta e seis mil quinhentos e 
setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), de acordo com a proposta 
comercial; 
3.2. O pagamento será efetuado em parcelas mensais, pelos serviços efetivamente 
realizados e aceitos, de acordo com as medições efetuadas pela fiscalização da 
Contratante. 
3.3. As medições da obra serão efetuadas pela fiscalização sempre no último dia útil 
do mês. Será observado o prazo de 10 (dez) dias, contados da data de encerram 
encerramento de cada etapa de execução do Contrato (último dia útil do mês), para 
verificação, conferência e liberação da medição. 
3.4. Os pagamentos dos serviços realizados serão efetuados em até 30 (trinta) dias, 
a contar da liberação de medição resultante da etapa da etapa da obra. 
3.5. O pagamento sé será efetuado mediante apresentação dos seguintes 
documentos: 
a) Nota Fiscal dos Serviços; 
b) Certidão Negativa de Débito junto à Fazendo Pública Municipal (atualizada) – todas 
as faturas; 
c) Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA) – 1ª Fatura; 
d) Matrícula da obra junto ao INSS – 1ª Fatura; 
e) Prova da caução de garantia de execução do Contrato – 1º Fatura; 
f) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos serviços cobrados – 
todas as faturas; 
g) Prova de pagamento de pessoal referente aos serviços cobrados – todas as faturas; 
h) Certidão Negativa de Débito do INSS – todas as faturas; 
i) Certidão de Conclusão e Termo de Recebimento Provisório – ultima fatura, que 
deverá ser requerido pela Contratada ao Contratante, sendo o mesmo fornecido no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da solicitação.  
3.6. É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços. 
3.7. Os preços propostos pela Contratada poderão ser reajustados, após o transcurso 
prazo de 01 (um) ano, de acordo com os preceitos da Lei 8.880, de 27 de  maio de 
1994, através dos índices da Coluna 35 da Fundação Getúlio Vergas, ou outro índice 
indicado pelo Governo Federal como segue: 
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R = V X ( I  -  Io ) 
                  Io 
Onde: 
R= Valor do Reajustamento Procurado; 
V= Valor da Obra ou serviços medidos a serem reajustados; 
Io= Índice Nacional de Custos da Construção, 35 edificação, relativo ao mês anterior 
à formulação da proposta. 
I= Idem ao Io, porem relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação 
ao mês anterior à proposta. 
3.8. Os reajustamentos dos preços propostos estarão ainda sujeitos, a Leis 
Complementares, Medidas Provisórias e Decretos que venham regulamentar novos 
procedimentos em função das medidas econômicas de interesse do País. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA DO CONTRATO 
4.1. Na assinatura do Contrato, a Contratada se obriga a apresentar o comprovante 
da caução de garantia de execução sendo o valor da caução de garantia de 2% (dois 
por cento) do valor do contrato, representada em moeda corrente ou: 
4.1.1. Títulos da dívida pública, devendo este ter sido emitido sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido 
pelo Ministério da Fazendo (em conformidade com a Lei nº 11079 de 30/12/04); 
4.1.2. Seguro Garantia; 
4.1.3. Fiança bancária (caput e parágrafo 1º do Art. 56 da Lei de licitação); 
4.1.4. O comprovante do depósito da caução de garantia deverá ser apresentado no 
ato da assinatura do contrato; 
4.2. A liberação para pagamento da primeira e demais medições dos serviços 
executados, será pela Secretaria de Obras, fica condicionada à prestação da caução 
de garantia. 
4.3. A caução depositada será liberado até 60 (sessenta dias) após o encerramento 
do contrato.   
 
CLÁUSULA QUINTA –  RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos para cobrirem as 
referidas despesas, advirão da conta e dotação orçamentária fixada na Lei 
Complementar 019, de 18 de dezembro de 2017, a seguir: 
 
110001.278120046.1.033 – Const. Ref. Iluminação de Praças, Parques e Jardins; 
Natureza da Despesa – 44905100000 – Obras e Instalações; 
Reserva Orçamentária – 276.599,58 
Fonte de Recursos – 16050000 – Royalties de Petróleo Estadual – Ficha nº 0000388, 
da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer  
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA 
6.1. Para a realização dos serviços estabelecidos neste Contrato, a Contratada deverá 
utilizar pessoal próprio, mão de obra especializada, ferramentas próprias e 
adequadas, dentro dos padrões de segurança, sempre com o acompanhamento do 
Engenheiro responsável. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 
7.1. Caberá à Contratada a responsabilidade de utilizar pessoal devidamente 
registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais e outros resultantes da execução do presente contrato, sendo que 
inadimplência de tais obrigações, não transfere ao Contratante a responsabilidade por 
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização 
e o uso da obra, assim como tomar todas as medidas necessárias para a segurança 
de seus empregados e de terceiros. 
7.2. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover reconstruir ou substituir às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 
7.3. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento 
pelo Contratante. 
7.4. A Contratada deverá manter na obra, em tempo integral, um engenheiro, bem 
como, um preposto, aceito pelo Contratante, para representá-lo na execução do 
Contrato. 
7.5. A obra deverá ser entregue em perfeitas condições de utilização, sendo que todos 
o entulho e restos de materiais provenientes da obra, deverão ser retirados pela 
Contratada.  
7.6. A eventual aceitação da obra por parte do Contratante não eximirá a Contratada 
da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente 
venham as se verificar posteriormente, circunstância em que as despesas de conserto 
ou modificação correrão por conta exclusiva da Contratada. 
7.7. A Contratada será responsável pela vigilância no local da execução da obra. 
7.8. A Contratada será responsável pelo fornecimento e manutenção de um Diário de 
Obras, permanentemente disponível, para seus lançamentos e da fiscalização do 
Contratante. 
7.9. A Contratada deverá instalar a placa indicativa dos responsáveis técnicos e 
demais placas porventura exigidas. 
7.10. A Contratada deverá entregar ao Contratante todo o material retirado ou 
substituído, considerado pela fiscalização como aproveitável. 
7.11. Mediante processo devidamente instruído, o Contratante poderá acrescer ou 
diminuir o volume dos serviços, em conformidade com o § 1º, do art. 65 da Lei 
8.666/93, bem como, acrescer o prazo decorrente de alterações do projeto, inclusão 
ou exclusão de serviços. 
7.12. A Contratada deverá manter permanentemente nos serviços um Engenheiro 
responsável pela execução dos mesmos, nos termos da Lei nº 6.496, de 07/12/77.    
 
CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 
8.1. A Contratada após a entrega da obra, dará 05 (cinco) anos de garantia e 
assistência técnica gratuita para os serviços objeto deste Contrato, contra defeitos, 
erros e/ou vícios de fabricação ou instalação, salvo por uso indevido. 
 
CLÁUSULA  NONA – DAS MULTAS E PENALIDADES. 
9.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o Contratante poderá aplicar as 
seguintes sanções, garantida prévia devesa: 
a) Advertência por escrito; 
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b) Multa de mora de até 0,3% (zero vírgula três cento) por dia útil de atraso, sobre o 
valor do Contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias, se as obras não forem 
iniciadas na data prevista ou concluídas nas diversas fases fixadas, sem justificativa 
aprovada pelo Contratante; 
c) Multa cominatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, após 
esgotado o prazo fixo no subitem anterior; 
d) Suspensão temporária para participar em licitação, ou inadimplemento de contratar 
com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos ; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
9.2. As sansões previstas no subitem 9.1 poderão cumular-se e não excluem a 
possibilidade de rescisão administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias 
corridos para a letra “e”, a partir do recebimento da mesma. 
9.3. As sanções previstas no subitem 9.1 letra “d” e letra “e”, poderão também ser 
aplicadas às empresas ou profissionais que, em outras contratações com a 
Administração Pública de qualquer nível federativo, ou com autarquias, fundações, 
empresas públicas ou de sociedade de economia mista: 
a) Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos do Contrato; 
b) Tenham demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração, 
em virtude de outros atos ilícitos praticados. 
9.4. As multas previstas nesta Cláusula deverão ser recolhidas ao Município dentro 
do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificação para esse fim. 
9.5. As multas aqui referidas serão aplicadas após regular processo administrativo e 
serão exigíveis desde a data do ato, fato ou omissão que lhes tiver dado causa, 
podendo ser descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO. 
10.1. A fiscalização da execução da obra será feita pelo Contratante através da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, de forma a fazer cumprir, 
rigorosamente, os projetos, prazos e condições do Edital de Tomada de Preços n° 
001/2018, a proposta e as disposições deste contrato. 
10.2. Fica a Contratada obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização 
dos serviços objeto do presente Contrato, que será feito pelos SRA.  DANIELE LUIZA 
BRUM, Servidora pública Municipal lotada na Secretaria Municipal de Planejamento, 
facultando-lhes livre acesso aos seus escritórios, bem como todos os registros e 
documentos pertinentes com o negócio ora contratado, sem que essa fiscalização 
importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte do Contratante. 
10.3. A fiscalização verificará o cumprimento das especificações e aplicações, bem 
como, a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos serviços. 
10.4. A fiscalização poderá a qualquer tempo, solicitar a substituição de elementos da 
equipe da Contratada, mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias corridos. 
10.5. A fiscalização poderá sustar a execução de qualquer trabalho que esteja sendo 
feito em desacordo com o disposto neste Contrato. 
10.6. Fica acordado que a fiscalização não terá qualquer poder para eximir a 
Contratada de qualquer obrigação prevista neste instrumento. 
10.7. Os fiscais do contrato poderão ser substituídos mediante portaria. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DA OBRA 
11.1. Ao termino da obra, A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS emitirá o Termo de Recebimento Provisório, com prazo de doze (doze) 
meses a contar da data da emissão do mesmo.  
11.2. O Termo de Recebimento Definitivo será emitido ao final do prazo acima, desde 
que não sejam constatadas ocorrências de ordem técnicas ou construtivas da obra.  
11.3. Caso ocorram ocorrências, será de total responsabilidade da Contratada 
executar os serviços de reparos.  
11.4. Após emissão do Termo Definitivo, a responsabilidade civil por parte da 
Contratada seguirá a legislação vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
12.1. A Contratada não poderá ceder ou subcontratar em hipótese alguma, os 
serviços, objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
13.1. A rescisão do Contrato, poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração, nos casos previstos no artigo 78 da Lei 8.666/93, dentre eles: 
13.1.1. O não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos e 
prazos; 
13.1.2. O cumprimento irregular das cláusulas contratuais como: 
13.1.3. A lentidão no seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da obra no prazo estipulado; 
13.1.4. Atraso injustificado no inicio da obra; 
13.1.5. A paralisação da obra, sem justa causa, com previa comunicação à 
administração; 
13.1.6. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada 
com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como, a fusão ou 
incorporação não admitidas neste Contrato; 
13.1.7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim com as de seus superiores; 
13.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotado na forma do 
parágrafo 1º art. 67 da Lei nº 8.666/93; 
13.1.9. A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 
13.1.10. A dissolução da sociedade ou falência da Contratada; 
13.1.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 
que a juízo da Administração, prejudique a execução do Contrato; 
13.1.12. Razões de interesse do serviço público; 
13.1.13. A supressão, por parte, da Administração, de obras, serviços ou compras, 
acarretando modificações do valor inicial do contrato, além do limite permitido no 
parágrafo 1º, art. 65 da Lei 8.666/93; 
13.1.14. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou inda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e outras 
previstas, assegurando à Contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão 
do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 
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13.1.15. O atraso superior a 90 (noventa) dias, dos pagamentos devidos pela 
administração, decorrentes da obra, ou parcela destes já recebidos, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem ou guerra; 
13.1.16. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para a 
execução da obra, no prazo contratual; 
13.1.17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva do Contrato; 
13.1.18. O não cumprimento das normas relativas à saúde e a segurança no trabalho 
dos empregados da Contratada, previstos nas Legislações Federal, Estadual ou 
Municipal ou de dispositivos relativos à matéria constante no acordo, convenção ou 
dissídio coletivo; 
13.1.19. A falta de cumprimento da legislação trabalhista, relativamente a seus 
empregados; 
13.1.20. A inobservância da legislação relativa a proteção ao meio ambiente; 
13.1.21. A falta de comprovação das quitações dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, resultantes da execução do Contrato; 
Parágrafo Único. A decisão da autoridade competente relativa à rescisão do Contrato 
deverá ser procedida de justificativa, fundamentada, bem como, de notificação à 
Contratada, oferecendo prazo compatível para regularização e reparação da 
irregularidade, se for o caso. 
 
13.2. A RESCISÃO DO CONTRATO PODERÁ SER: 
13.2.1. Determinado por unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 
itens 13.1.1 até “13.1.13” e “13.1.19” até “13.1.21” do capítulo; 
13.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo do 
Contrato, desde que haja conveniência administrativa; 
13.2.3. Judicial, nos termos da legislação. 
Parágrafo 1º. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser procedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
Parágrafo 2º. Nos casos do subitem 13.1 “13.1.11” até “13.1.13”, sem que haja culpa 
da Contratada, será ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver 
sofrido, tendo o direito a devolução da garantia caso haja prestado. 
13.3. Declarada a rescisão do Contrato, a Contratada receberá do Contratante apenas 
o pagamento da obra realizada, depois de medidos e aprovados pela fiscalização. 

 
CLÁUSULA   DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
14.1. Havendo necessidade de modificação do(s) projeto(s) ou da(s) 
especificação(ões) constante(s) da(s) planilha(s) integrante(s) do Contrato, poderá a 
Administração efetuar o replanilhamento, tendo como base para efeito de calculo de 
valores as tabelas do IOPES, na forma preconizada pelo artigo 65, inciso I e alíneas 
“a” e “b” da Lei 8.666/93   e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICIDADE DO CONTRATO 
15.1. A Administração Municipal deverá publicar o resumo deste Instrumento de 
Contrato até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês de assinatura, na impressa 
Oficial, em conformidade com o parágrafo único do art. 61 da lei 8.666/93. 
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Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte 
Estado do Espírito Santo 

Av. Sebastião Coelho de Souza, 576, Centro, Água Doce do Norte, ES, CEP 29.820-000, Telefax (027) 3759-1122 E-mail: 
pmadn@uol.com.br.  - CNPJ 31.796.626/0001-80 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO.  
16.1. Fica eleito pelas partes, o foro da Comarca de Água Doce do Norte, ES, para 
dirimir qualquer dúvida oriunda do presente contrato, renunciando-se a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 

E, por estarem assim, juntos e acordados, assinam o presente instrumento em 
04(quatro) vias de igual teor na presença das testemunhas abaixo assinadas.  

 
 
 

                    PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO 
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

DANIELLE LUIZA BRUM 
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES 

FISCAL DO CONTRATO 
  

 
 
 
 

CLEVERNEI DE ALMEIDA REZENDE  
CAR CONSTRUTORA LTDA  

CONTRATADO 
 
 
1ª TESTEMUNHA: 
 
 
2ª TESTEMUNHA: 
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