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ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 189/2020 

 

Processo Adm. n°. 6932/2020. 

TOMADA DE PREÇOS nº. 006/2020. 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICIPIO DE VIANA ATRAVÉS DO FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A EMPRESA START 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP. 

 

O MUNICÍPIO DE VIANA, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com sede na Avenida Florentino 

Ávidos, 01, Centro, Viana/ES – CEP: 29.130-065, inscrita no CNPJ sob o nº 14.144.296/0001-29, com sede com sede na 

Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana, ES, representado neste ato pela Secretária Municipal de Trabalho e 

Assistência Social em exercício, Srª. PRISCILLA ESPÍNDULA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº 097.192.507-

04 e RG nº 1892970 SSP/ES, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

EIRELI, vencedora da TOMADA DE PREÇOS nº. 006/2020, doravante denominada CONTRATADA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o número 10.888.227/0001-79, com sede na Av. Mario Gurgel, Shopping Moxuara, 5353, sala 913, 

Torre 3, São Francisco, Cariacica/ES, Cep: 29.145-910, representada pelo Sr. WEDERSON VINICIOS DOS SANTOS 

BARCELLO, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF n.º 058.536.457-57, Carteira de Identidade n.º 

2.040.281 SSP/ES, celebram o presente instrumento de acordo com a Lei 8.666/1.993 e suas alterações, em 

conformidade com o Proc. Adm. nº. 6932/2020 tem entre si, justos e contratados, a contratação de empresa em 

conformidade com ao Projeto Básico, Planilhas Orçamentárias e também o Cronograma Físico-Financeiro, com 

contratação sob a forma de Menor Preço Global, em regime de execução indireta por preço global, nos termos 

da Lei 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 O presente instrumento tem por objeto Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura 

especializada para o serviço de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA 

ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), NO 

BAIRRO VALE DO SOL NO MUNICÍPIO DE VIANA – ES. 

1.2. Este instrumento contratual está de acordo com as especificações contidas no Anexo I do Edital, os quais 

deverão ser anexados a este Contrato para a efetivação do mesmo e a pronta verificação das especificações 

técnicas. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

2.1. Integram o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos, naquilo que não o contrariem: O 

edital de TOMADA DE PREÇOS nº. 006/2020 e a proposta apresentada pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

3.1. A prestação dos serviços será iniciada após a realização da Nota de Empenho, do recebimento da Ordem de 

Serviço e da assinatura com Contrato de prestação de Serviços que terá a o prazo de vigência a contar do dia 

subsequente à data de publicação no Diário Oficial e se estenderá pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias.  
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3.1.1. Do prazo de execução da obra: o prazo de execução da obra é de 120 (cento e vinte) dias, a contar do dia 

subseqüente à data de emissão da ordem de serviços pela contratante. 

 

Obs.: A diferença dos prazos de vigência do contrato para o prazo de execução da obra é para que possam ser 

emitidas prorrogações de prazo de execução da obra sem que prejudique a vigência do contrato, tem a 

contratada a possibilidade de estender este prazo para mais 12 (doze) meses. Ademais, sendo concluídos os 

serviços dentro da vigência de execução da obra, pode ser utilizada a diferença de prazo para a verificação da 

entrega dos serviços. O prazo para a entrega da obra fica estabelecido no Cronograma Físico/Financeiro. 

3.1.2 - O reajuste será adotado, obrigatoriamente, como forma de compensação dos efeitos das variações 

inflacionárias, devendo ocorrer depois de decorrido 12 (doze) meses da assinatura do contrato, de acordo com a 

Lei 10.192, de 14 de janeiro de 2001, pelo Índice Nacional da Construção Civil INCC - ou outro índice que vier 

substituí-lo; 

3.1.3 - O reajuste do preço contratado levará em consideração o Índice Nacional da Construção Civil-INCC, 

divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que vier a substituí-lo. 

O valor do reajustamento será determinado por intermédio da seguinte fórmula:    

R = V x (I1 / I0 -1)                                                                                                      

Em que:               

 

Po=P1 x {(Io/I1)-1} 

Po= Preço do mês e ano do julgamento da licitação. 

P1= Preço da tabela de preços da PM Viana, vigente na data da autorização. 

Io= Índice Nacional da Construção Civil – INCC, Edificações, relativo ao mês e ano BASE da proposta da empresa 

do certame. 

I1= Índice Nacional da Construção Civil – INCC, Edificações, relativo ao mês e ano da execução dos serviços. 

 

3.2. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidos as 

demais cláusulas do Contrato e assegurada à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que 

ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, parágrafo 1º e incisos da Lei Nº. 8.666/93, com suas 

respectivas alterações.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. A despesa decorrente do presente Contrato correrá à conta de recurso específico consignado no orçamento 

municipal de 2020: 

 

UG: 007- FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Programa/Atividade: 007001.0824400101.405 – AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS CENTROS DE 

REFERÊNCIA 

Elemento de despesa: 44905100000 – OBRAS E INSTALAÇÕES 

Fonte de Recurso: 152000000010 – CONVÊNIO DO ESTADO 

Ficha: 140 
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Programa/Atividade: 007001.0824400101.405 – AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS CENTROS DE 

REFERÊNCIA 

Elemento de despesa: 44905100000 – OBRAS E INSTALAÇÕES 

Fonte de Recurso: 10010000010 – RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRAPARTIDA CONV. ESTADO 

Ficha: 135 

 

4.2. No interesse da Prefeitura Municipal de VIANA a prestação dos serviços poderá ser suprimida ou aumentada 

até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do seu valor inicial, facultada a supressão além desse limite, por 

acordo entre as partes, conforme disposto no Artigo 65, § 1º da Lei nº 8.666/1.993 e suas alterações, e 

devidamente justificado por escrito. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

5.1 - O presente contrato reger-se-á pelas disposições contidas na Lei 8.666/1.993 e suas alterações, assim como 

pela Lei Orgânica do Município de Viana em seu artigo 64 inciso XXI e demais leis municipais, demais legislações 

aplicáveis ao tema. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Além das descritas no Edital e no Projeto Básico (Anexo I), são obrigações do MUNICÍPIO: 

6.2. Prestar os serviços contratados e fornecer os materiais/equipamentos licitados, estritamente de acordo com 

as especificações descritas no Anexo I - Projeto Básico. 

6.3. Cumprir os prazos estabelecidos no Contrato.  

6.4. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Prefeitura Municipal de 

Viana/Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Econômico e Urbano - SEMOD, a qualquer tempo. 

6.5. Comunicar a Prefeitura Municipal de Viana, através da Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento 

Econômico e Urbano - SEMOD, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede ao 

vencimento da execução do serviço, informando os motivos que impossibilitam o cumprimento do previsto no 

Projeto Básico. 

6.6. Manter durante a execução deste Instrumento, todas as condições de habilitação e qualificação, estipuladas 

no processo licitatório original deste edital, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas;  

6.7. Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes aos encargos trabalhistas previdenciários, fiscais e 

comerciais em relação a seus empregados que forem colocados à disposição da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

VIANA por conta deste edital;  

6.8. No ato da assinatura do contrato, apresentar os documentos comprobatórios de propriedade, e/ou de 

posse, relativos aos equipamentos objeto desta contratação. 

6.9. Apresentar durante a execução do Contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo 

com a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas, em especial: encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

6.10. Responsabilizar-se civil e/ou criminalmente por todos os danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, face ao não cumprimento do que aqui foi estabelecido;  

6.11. Cumprir fielmente as obrigações do Projeto Básico, constantes do Anexo I (das obrigações da 

CONTRATADA).  
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6.12. Outras obrigações do Projeto Básico constantes do Anexo I deste Edital como entregar, obrigatoriamente, 

para a comprovação da prestação dos serviços: entrega das planilhas orçamentárias, cronograma de desembolso 

e físico financeiro e demais documentos necessários à comprovação de execução dos serviços devidamente 

atestados pela fiscalização do contrato.  

6.13. A CONTRATADA não será responsável:  

6.13.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;  

6.13.2. Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste edital.  

6.13.3. A Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Econômico e Urbano – SEMOD não aceitará, sob 

nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam 

fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

6.14. A contratada a obrigação do contrato de efetivar a contratação de mão-de-obra necessária à execução 

dos serviços ou serviço advinda do PROGRAMA GERAR, no percentual de 30% (trinta por cento) da mão-de-

obra total para a execução do objeto contratual, nos termos da Lei Municipal nº 2838/2017. 

6.14.1 Para tanto, deverá o CONTRATADO, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da 

assinatura do contrato, formular pedido por escrito a CONTRATANTE, onde especificara a quantidade e os 

serviços que serão prestados pelos trabalhos a serem contratados. 

6.14.2 No prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do requerimento formulado pelo 

CONTRATADO, onde especificara a quantidade e os serviços que serão prestados pelos trabalhadores a serem 

contratados, a CONTRATANTE se obriga a apresentar a relação dos trabalhadores aptos à contratação. 

6.14.3 Visando o cumprimento da obrigação acima mencionada, a CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 

(dois) dias corridos, contados do requerimento formulado pelo CONTRATADO, solicitara à SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA GERAR - a relação dos trabalhadores aptos à contratação, 

considerando a quantidade e os serviços que serão prestados pelos trabalhadores a serem contratados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1. Além das descritas no Edital e no Projeto Básico (Anexo I), são obrigações do MUNICÍPIO: 

7.1.1. Pagar à CONTRATADA o preço estabelecido na Cláusula Nona, nos termos ajustados neste contrato; 

7.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, designando os servidor(es) responsável(is) para 

o acompanhamento do contrato  

7.1.3. Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONTRATADA aos locais que estiverem sob o 

controle do MUNICÍPIO, onde se encontrem instalados os equipamentos destinados à execução dos serviços 

previstos neste Contrato; 

7.1.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de utilizar todos os serviços contratados e licitados, assim como parte 

deles, desde que informe à CONTRATADA os quantitativos em tempo hábil à sua entrega e execução, sempre 

que, dentro do prazo do contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS GARANTIAS E DAS ALTERAÇÕES 

8.1. A empresa declarada VENCEDORA deverá oferecer, a título de caução para garantia de execução do 

contrato, a importância correspondente a 1% (um por cento) do valor do contrato, em uma das modalidades 

previstas no parágrafo 1º do artigo 56 da lei nº 8.666/93 e suas alterações (caução em dinheiro, seguro garantia 

e fiança bancária). O prazo de validade da garantia será igual ao prazo contratual. 
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8.2. A garantia de execução do contrato deverá ser apresentada pela contratada em até 15 (quinze) dias após a 

emissão da ordem de serviço. A liberação da primeira medição fica condicionada à prestação da referida 

garantia. 

8.3. O valor ou o prazo de validade de garantia de execução do contrato deverá ser aumentado na mesma 

proporção sempre que houver aditamentos de acréscimo de valor ou de prazo contratual, ou ainda por ocasião 

do reajustamento dos preços contratuais. 

8.4. A caução de garantia de execução do contrato tem por objetivo oferecer garantia à Municipalidade quanto 

ao fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigações direta ou indiretamente vinculadas ao contrato. 

8.5. A CONTRATANTE restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o 

término do Contrato, conforme § 4º do art. 56, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA - DO VALOR 

9.1. O Preço total do presente é de R$ 262.512,78 (duzentos e sessenta e dois mil quinhentos e doze reais e 

setenta e oito centavos), valor este dividido em parcelas mensais, de acordo com Planilhas Orçamentárias, 

Cronograma Físico/Financeiro, medições e especificações contidas na proposta de preços da CONTRATADA, já 

devendo estar acrescidos de todas as despesas, como: taxas, seguros, salários, impostos, encargos sociais e 

demais ônus. 

9.2. No preço já estão incluídos os custos e demais despesas, inclusive o custo, taxas, impostos, encargos sociais, 

seguros, licenças e todos os demais custos relacionados à prestação de serviços, inclusive com a sua garantia.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, através de conta corrente do contratado, no 

Banco por ele indicado na Proposta de Preços, contados da data da execução dos serviços, constantes na Nota 

Fiscal/Fatura emitida em 02 (duas) vias, juntamente com o instrumento de autorização e medição dos serviços 

realizados, com visto do funcionário competente responsável pela fiscalização, obrigatoriamente com a 

comprovação da prestação dos serviços e entrega das planilhas orçamentárias, cronograma de desembolso e 

físico financeiro e demais documentos necessários à comprovação de execução dos serviços, devidamente 

atestados pelos responsáveis pela fiscalização da execução dos serviços, em conformidade com as informações 

emitidas na Nota Fiscal de Serviços. 

10.2. A Nota Fiscal/Fatura deve conter todos os elementos exigidos em lei, tais como: 

10.2.1. Identificação completa da Contratada: CNPJ (o mesmo constante da documentação fiscal, exceto se for 

emitida por filial/matriz que contém o mesmo CNPJ base, com sequencial específico da filial/matriz) da 

contratada, endereço, inscrição estadual ou municipal, etc.; 

10.2.2. Identificação completa do contratante; 

10.2.3. Descrição de forma clara do objeto executado; 

10.2.4. Valores unitários e totais dos serviços e materiais entregues e utilizados. 

10.2.5. Número do processo que originou a licitação. 

10.3. Ocorrendo erro(s) na apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), a(s) mesma(s) será(ão) devolvida(s) 

à(s) Contratada(s) para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data 

da apresentação da(s) nova(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s). 

10.4. Os pagamentos poderão ser sustados pela Contratante nos seguintes casos: 

10.4.1. Não cumprimento das obrigações assumidas que possam, de alguma forma, prejudicar a Contratante; 
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10.4.2. Inadimplência de obrigações assumidas pela Contratada para com o Município de VIANA, por conta do 

estabelecido neste edital; 

10.4.3. Erros ou vícios na(s) Nota(s) Fiscal(is) de Serviço/Fatura(s). 

10.4.4. É vedada, terminantemente, a antecipação de pagamentos sem a contra prestação dos serviços. 

10.5. Os pagamentos serão condicionados à apresentação dos seguintes documentos, junto com a(s) Nota(s) 

Fiscal(is)/Fatura(s), em originais ou devidamente autenticados: 

 

10.5.1. Primeira Medição e Nota Fiscal: 

10.5.1.1. Nota Fiscal dos serviços devidamente atestados pelo setor competente, acompanhado de medição de 

serviços realizados.  

10.5.1.2. Anotação de Responsabilidade Técnica dos Serviços. 

10.5.1.3. Matrícula CEI da obra junto ao INSS. 

 

10.5.2. Todas as Medições Intermediárias e Notas Fiscais: 

10.5.2.1. Prova de recolhimento junto ao FGTS e ao INSS, referente ao mês anterior à execução dos serviços; 

10.5.2.2. SEGFIP/GFIP com indicação específica da matricula CEI a qual está cadastrada a Obra, folha de 

pagamento da obra, referentes ao mês anterior à execução dos serviços; 

10.5.2.3. Guias de PIS e COFINS, devidamente quitados, referentes ao mês anterior à execução dos serviços; 

10.5.2.4. Planilhas orçamentárias, cronograma de desembolso e físico financeiro e demais documentos 

necessários a comprovação de execução dos serviços, atestados pelos responsáveis pela fiscalização da execução 

dos serviços, em conformidade com as informações emitidas na Nota Fiscal de Serviços. 

10.5.2.5. Prova de Regularidade referente aos Tributos Federais e Divida Ativa da União (Certidão Conjunta PGFN 

e RFB), devidamente válida; 

10.5.2.6. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa, devidamente 

válida; 

10.5.2.7. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa, devidamente 

válida; 

10.5.2.8. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município de Viana, devidamente válida; 

10.5.2.9. Prova de Regularidade com o Projeto Gerar do Município de Viana em conformidade a lei Municipal 

nº 2838/2017, devidamente válida. (atendimento a Cláusula 6.13); 

10.5.2.10. Prova de Regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, devidamente válida; 

10.5.2.11. Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, devidamente válida; 

10.5.2.12. Prova de Regularidade junto a Justiça do Trabalho através da Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas devidamente válidas. 

 

10.5.3. Ultima Medição e Nota Fiscal: 

10.5.3.1. Documentação de aprovação de projeto pelos órgãos competentes sempre que solicitada; 

10.5.3.2. Certificado de Conclusão e Termo de Recebimento Provisório (emitido pela Prefeitura Municipal de 

Viana) – Ultima fatura, que deverá ser requerido pela CONTRATADA à Prefeitura, sendo o mesmo fornecido no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da sua solicitação. 

10.6. Caso ocorra atraso no pagamento na forma estabelecida acima, POR MOTIVO OU CULPA DO 

CONTRATANTE, incidirá sobre o valor e/ou parcela em atraso a correção monetária através dos índices oficiais de 
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remuneração básica e juros aplicados à Caderneta de Poupança, nos termos do art. 40, inciso XIV, “d” da Lei 

8.666/93 e alterações.   

10.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação ou em razão de 

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência. 

10.8. Caso a empresa vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições 

das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, 

a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em 

vigor. 

10.9. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será 

devolvida a empresa vencedora e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 

reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Viana. 

10.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento e, desde que a contratante não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, observando que o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 

proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo 

pagamento, é uma taxa prefixada ao ano ou conforme índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

Caderneta de Poupança (nos termos do art. 1º alínea F da Lei 9.494/94, alterada pelo art. 5º da Lei 11.960/09), 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = N x VP x I 

 

Onde: 

 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 

I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 

I = (TX/100) /365, sendo: 

TX - Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preço ao Consumidor Ampliado fornecido pela FGV – Fundação 

Getúlio Vargas. 

 

10.11. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída, a requerimento do interessado, na fatura 

do mês seguinte ao da ocorrência. 

 

Parágrafo Único: Para habilitar-se ao pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE a 1ª via 

da Nota Fiscal juntamente com a devida justificativa e comprovação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO 

11.1. O valor do contrato pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da Contratada, com vistas à 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do Artigo 65, inciso II, letra “d” e § 1º da 

Lei 8.666/1.993, e observado o seguinte: 
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a) As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato 

imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu 

impacto nos custos do contrato. 

 

11.2. As variações referidas no subitem anterior serão efetivadas obedecendo ainda os seguintes critérios: 

 

11.2.1. Decréscimo de Serviço: 

a) Se a contratada já houver adquirido os materiais para aplicação nas obras/serviços, antes da ordem de 

supressão, serão pagos exclusivamente os valores dos materiais pelos preços de aquisição regularmente 

comprovados, devendo os mesmos serem recolhidos ao almoxarifado da PM Viana. 

b) Se a contratada não se manifestar após a ordem de supressão, será deduzido dos pagamentos o valor dos 

serviços, conforme previsto na planilha orçamentária. 

 

11.2.2. Acréscimos de serviços: 

a) Referem-se a serviços executados a maior, porém constante da planilha orçamentária, apresentada pela 

contratada. Neste caso os preços serão aqueles previstos na mesma. 

b) A contratada durante toda a execução do contrato, deverá se submeter aos critérios de avaliação de 

desempenho da contratante.  

 

11.3. Quando os serviços não constarem na planilha orçamentária apresentada pela contratante, os preços serão 

determinados pela composição de preços do novo serviço, a partir dos preços dos insumos já fornecidos pela 

licitante na licitação e, na sua falta, por preço da tabela SINAPI (COM DESONERAÇÃO) e LABOR/CT – UFES 

PADRÃO IOPES vigente na data de sua autorização, deflacionados até o mês e ano base da licitação, utilizando a 

seguinte expressão: 

Po=P1 x {(Io/I1)-1} 

Po= Preço do mês e ano do julgamento da licitação. 

P1= Preço da tabela de preços da PM Viana, vigente na data da autorização. 

Io= Índice Nacional da Construção Civil – INCC, Edificações, relativo ao mês e ano BASE da proposta da empresa 

do certame. 

I1= Índice Nacional da Construção Civil – INCC, Edificações, relativo ao mês e ano da execução dos serviços. 

 

11.4. Os reajustes serão precedidos de solicitação da CONTRATADA. 

11.5. A CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles 

praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa. 

11.6. Será considerada como data de início dos efeitos financeiros do reajuste a data da solicitação da 

CONTRATADA. 

 

11.7. Na concessão de reajuste de preços, deve atentar-se especialmente para as seguintes situações no 

cumprimento do objeto contratual: 

11.7.1. Atraso por culpa da CONTRATADA: 

a) Se houver aumento do índice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido realizado o objeto; 

b) Se houver diminuição do índice, prevalece o vigente na data em que for executado o objeto; 
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11.7.2. Antecipação: 

a) Prevalece o índice vigente na data em que for realizado o objeto; 

 

11.7.3. Prorrogação: 

a) Prevalece o índice vigente no mês previsto para cumprimento do objeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1. No caso de descumprimento das condições estabelecidas por parte da CONTRATADA, ou o fizer fora das 

especificações e/ou condições avençadas, a contratante poderá rescindir o contrato e aplicar as disposições 

contidas na seção V do capítulo III da Lei 8.666/93. 

12.2. Na hipótese de ocorrer a sua rescisão administrativa, são assegurados a Prefeitura Municipal de Viana os 

direitos previstos no artigo 80 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

13.1 - Nos termos do prescreve a Lei nº 8.666/93, os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os 

contratos celebrados com a administração pública municipal serão aplicadas advertências, multas, suspensão 

temporária, impedimento de licitar e/ou contratar e declaração de inidoneidade, sem prejuízo de outras 

providências de caráter administrativo e judicial visando reparação de eventuais danos. 

13.2 - As condutas e as sanções a que estão passíveis os contratados são as seguintes:  

 

CONDUTA SANÇÃO 

Descumprimento de normas de licitação ou de cláusulas 

contratuais e outras obrigações assumidas. 
Advertência 

Por atraso injustificado na execução dos materiais/serviços 

licitados. 

Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por 

cento) sobre o valor da nota fiscal, por dia, 

limitada a 10% (dez por cento); 

Descumprimento do Objeto. 
Multa compensatória de 10% (dez por cento) 

sobre o valor do contrato. 

Vencido o prazo da advertência e o licitante ou contratada 

permanecer inadimplente. 

Suspensão temporária do fornecedor de licitar 

e contratar com a Administração Pública 

Municipal por 3 (três) meses; 

 

Aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 

(doze) meses, sem que o fornecedor tenha adotado as 

medidas corretivas no prazo determinado pela 

Administração e alteração da quantidade ou qualidade dos 

bens entregues. 

Suspensão temporária do fornecedor de licitar 

e contratar com a Administração Pública 

Municipal por 6 (seis) meses; 

 

Retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, 

de suas parcelas ou do fornecimento de bens. 

Suspensão temporária do fornecedor de licitar 

e contratar com a Administração Pública 

Municipal por 12 (doze) meses; 
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Entregar como verdadeira mercadoria falsificada, 

adulterada, deteriorada ou danificada. 

 

 

Suspensão temporária do fornecedor de licitar 

e contratar com a Administração Pública 

Municipal por 24 (vinte e quatro) meses; 

Paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens 

sem justa fundamentação e prévia comunicação à 

Administração. 

Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação 

no âmbito da Administração Pública Municipal. 

Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, 

fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo. 

Apresentar documentação ou declaração falsa. 

Falhar ou fraudar na execução do contrato 

Comportar-se de modo inidôneo 

Cometer fraude fiscal 

Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por 

meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos;  

Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os 

objetivos da licitação; 

Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com 

a Administração em virtude de atos ilícitos privados. 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será 

concedida sempre que a contratada ressarcir os prejuízos 

resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo 

das sanções de suspensão e impedimento aplicadas, no 

caso da CONTRATADA ter sofrido condenação definitiva por 

praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento 

de quaisquer tributos; 

Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos 

da licitação; demonstrar não possuir idoneidade para 

contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

privados; 

Na hipótese da aplicação de sanção ficará assegurado ao 

fornecedor o direito à ampla defesa; 

Ocorrendo a aplicação de sanção o fornecedor será 

notificado para apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar do recebimento da notificação; 

No caso de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, o prazo para a 

defesa do fornecedor é de 10 (dez) dias, a contar do 

Declaração de inidoneidade enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a sanção, a qual será concedida sempre 

que a contratada ressarcir os prejuízos 

resultantes da sua conduta e depois de 

decorrido o prazo das sanções de suspensão e 

impedimento aplicadas.  
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recebimento da notificação; 

O desatendimento à notificação importa o reconhecimento 

da veracidade dos fatos e a preclusão do direito pelo 

fornecedor, implicando na imediata aplicação da sanção 

prevista em Lei e no edital; 

No exercício de sua defesa o fornecedor poderá juntar 

documentos e pareceres, bem como aduzir alegações 

referentes à matéria objeto do processo; 

A Contratada incumbirá provar os fatos e situações 

alegadas e, sem prejuízo da autoridade processante, 

averiguar as situações indispensáveis à elucidação dos fatos 

e imprescindíveis à formação do seu convencimento; 

A aplicação de três advertências, seguidas de justificativas 

não aceitas, é causa de rescisão contratual, ficando a cargo 

da Administração decidir sobre a oportunidade e 

conveniência de rescindir; 

Na hipótese da aplicação de multa, em havendo garantia 

prestada, o valor será descontado desta; 

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia 

prestada, além da perda desta, responderá a licitante ou 

contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo 

Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, a 

partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento, 

ao qual será descontada dos pagamentos devidos pela 

Administração ou cobrada judicialmente; 

O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em 

dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do 

prazo de entrega de material/serviços, se dia de expediente 

normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro 

dia útil seguinte; 

A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com 

as demais sanções restritivas de direitos constantes deste 

projeto básico; 

Ocorrendo atraso injustificado na entrega do 

material/serviço licitado, a ordem de fornecimento ou 

contrato poderá ser cancelada ou rescindida, exceto se 

houver justificado interesse público em manter a avença, 

hipótese em que será aplicada multa de acordo com a 

modalidade; 

Quando da aplicação de sanções em razão de apresentação 

documentação ou declaração falsa, falha ou fraude na 
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execução do contrato, inidoneidade de comportamento e 

cometimento de fraude fiscal será feita comunicação ao 

Ministério Público para adoção de providências cabíveis no 

âmbito daquela instituição; 

Independentemente das sanções administrativas cabíveis, a 

licitante ou contratada ficará, ainda, sujeita à 

responsabilização pelo pagamento das perdas e danos 

causados à Administração Municipal ou a terceiros. 

 

13.3 - Na hipótese da aplicação de sanção ficará assegurado ao fornecedor o direito à ampla defesa. 

13.3.1 - Ocorrendo a aplicação de sanção o fornecedor será notificado para apresentar defesa no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação. 

13.3.2 - No caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, o prazo 

para a defesa do fornecedor é de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação. 

13.3.3 - O desatendimento à notificação importa o reconhecimento da veracidade dos fatos e a preclusão do 

direito pelo fornecedor, implicando na imediata aplicação da sanção prevista em Lei e no edital. 

13.3.4 - No exercício de sua defesa o fornecedor poderá juntar documentos e pareceres, bem como aduzir 

alegações referentes à matéria objeto do processo. 

13.3.5 - Ao Contratado incumbirá provar os fatos e situações alegadas e, sem prejuízo da autoridade 

processante, averiguar as situações indispensáveis à elucidação dos fatos e imprescindíveis à formação do seu 

convencimento. 

13.4 - A aplicação de três advertências, seguidas de justificativas não aceitas, é causa de rescisão contratual, 

ficando a cargo de a Administração decidir sobre a oportunidade e conveniência de rescindir. 

13.5 - Na hipótese da aplicação de multa, em havendo garantia prestada, o valor será descontado desta. 

13.5.1 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 

licitante ou contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-

M) ou equivalente, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento, ao qual será descontada dos 

pagamentos devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

13.5.2 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 

vencimento do prazo de entrega de material ou execução de serviços, se dia de expediente normal no órgão ou 

entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte. 

13.5.3 - A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de direitos 

constantes deste Contrato. 

13.6 - Ocorrendo atraso injustificado na execução de serviços, a ordem de serviço ou contrato poderá ser 

cancelada ou rescindida, exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que 

será aplicada multa de acordo com a modalidade. 

13.7 - Quando da aplicação de sanções em razão de apresentação documentação ou declaração falsa, falha ou 

fraude na execução do contrato, inidoneidade de comportamento e cometimento de fraude fiscal será feita 

comunicação ao Ministério Público para adoção de providências cabíveis no âmbito daquela instituição. 

13.8 - Independentemente das sanções administrativas cabíveis, a licitante ou contratada ficará, ainda, sujeita à 

responsabilização pelo pagamento das perdas e danos causados à Administração Municipal. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 

14.1. Em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666/1.993, o presente contrato 

será publicado, na forma de extrato, na imprensa oficial ou local. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

15.1. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor do órgão, especialmente designado 

pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social da Prefeitura Municipal de VIANA. 

15.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui e nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica 

corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

15.3 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui e nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica 

corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

15.4 Determinar que o(a) fiscal ora designado(a), ou na ausência desta, o fiscal substituto, deverá: 

I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos 

seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos 

termos da lei; 

II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 

ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor à autoridade superior a 

aplicação das penalidades legalmente estabelecidas; 

III – atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 

encaminhamento ao Depto. De Finanças para pagamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ENTREGA DA OBRA 

16.1.  A obra será recebida PROVISORIAMENTE pela contratante através do responsável pelo acompanhamento 

e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 dias da comunicação escrita do 

contratado. 

16.2.  A obra será recebida DEFINITIVAMENTE pela contratante através do responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização ou por 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, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93. 

16.3.  Antes da entrega da obra, deverá ser feita a limpeza e lavagem geral, devendo o local ficar livre de 

qualquer entulho de material de construção e outros. 

No caso de serem constatadas imperfeições, por ocasião do recebimento da obra, a empresa contratada deverá 

corrigi-las, correndo por conta da mesma todo ônus decorrente. 

16.4.  A obra será recebida e aceita quando estiver completamente concluída e verificada pela Fiscalização da 

contratante, o fiel cumprimento dos projetos, especificações e normas de serviço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

17.1. Será eleito o Foro da Comarca de VIANA, para dirimir as questões derivadas do presente contrato. 
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17.2. E por estarem assim ajustadas, foi lavrado o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, o 

qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes CONTRATANTES e pelas testemunhas abaixo 

firmadas. 

 

Viana/ES, 13 de novembro de  2020. 
 
 
 
 

PRISCILLA ESPÍNDULA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (EM EXERCÍCIO) 

CONTRATANTE 
 
 
 

WEDERSON VINICIOS DOS SANTOS BARCELLO 
 START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  

CONTRATADA 
 
 
 

GABRIELA SIQUEIRA DE SOUZA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO 

 
 
 

Testemunhas: 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
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