
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATO Nº 000002/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JAGUARÉ-ES, POR INTERMÉDIO DO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA RLV CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME, 

NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM 

EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.

O MUNICÍPIO DE JAGUARÉ-ES, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa 

jurídica de direito público, com sede na Avenida Nove de Agosto, 2.326 - Centro, inscrito no CNPJ 

sob o nº 27.744.184/0001-50, neste ato representado pelo Secretário Municipal e Gestor do Fundo o

(a) Senhor(a) JAIR SANDRINI, inscrito no CPF-MF sob o nº 948.434.657-04 e CI nº 882.952-SSP-

ES, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa RLV CONSTRUCOES E LOCACOES 

LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 14.012.216/0001-81, estabelecida(o) na Rua Olinda Martins, 

Centro, no Município de Jaguaré, Estado do Espírito Santo - CEP: 29.950-000, doravante 

denominada CONTRATADA, neste ato representada(o) pelo Senhor RENILSON ANASTACIO, 

brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 2.024.714-ES e CPF nº 020.301.747-18, 

resolvem firmar este CONTRATO, nos termos do procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 

000001/2018, Processo nº 000339/2018, conforme a Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02, proposta julgada e 

aceita pela Comissão Permanente de Licitação, resolvem assinar o presente contrato que reger-se-á 

pelas

cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1 - Constitui o objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de execução de obras, com fornecimento de material e mão de obra para construção da 

Unidade Básica de Saúde, do Palmital, visando atender, por demanda, as necessidades da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em conformidade com as especificações e condições 

constantes do Projeto Básico.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

1 - Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos e instruções que compõe o 

Processo nº 000339/2018, completando para todos os fins de direito, independentemente de sua 

transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA, REGIME DE EXECUÇÃO E DA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

1 - Fica estabelecido o regime de execução indireta, sob a forma de empreitada por preço unitário, 

nos termos do art. 10, II, "b" da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 

2 - A CONTRATADA deverá cumprir fielmente o cronograma físico e financeiro previsto, 

disponibilizando-se, se for o caso, a estender o horário dos serviços além do expediente normal. 

3 - A execução deverá seguir os projetos, memorial técnico e memorial descritivo, bem como as 

normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e outras aplicáveis. 

4 - Os materiais deverão ter qualidade igual ou superior aos apresentados no Projeto Básico e 

documentos de suporte para a contratação; 

4.1 - As eventuais modificações no projeto poderão ser aceitas desde que solicitadas por escrito, 

com explicações muito bem embasadas pela CONTRATADA, cuja aprovação dependerá de análise 

do CONTRATANTE; 

4.2 - Todos os equipamentos e materiais citados nas especificações técnicas e na planilha 

orçamentária, quando não empregados nas marcas sugeridas, poderão ser substituídos por 

similares, assim entendidos equipamentos e materiais de mesmas características e nível de 

qualidade. Para tanto, a comprovação da similaridade deverá ser feita pela CONTRATADA e 

submetida ao CONTRATANTE que, após analisar o caso irá se posicionar a respeito da possível 

similaridade, liberando ou não o seu emprego nos serviços contratados. 

5 - A Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (e/ou RRT) referente à execução da obra deverá 

ser emitida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a publicação do resumo do contrato no 

Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, ficando a emissão da Ordem de Serviço condicionada à 

apresentação da ART. 

6 - Antes de iniciar os serviços, a empresa deverá apresentar à fiscalização do Contrato a 

documentação dos funcionários comprovando vínculo empregatício. Sempre que um novo 

funcionário iniciar a prestação de serviços na obra do CONTRATANTE deverá ser apresentada nova 

documentação; 

7 - Após a conclusão de cada serviço haverá a conferência pela fiscalização do CONTRATANTE, 

sendo que novo serviço só poderá ser iniciado após a liberação pela fiscalização, sob pena de, caso 

não haja tal conferência e liberação, a CONTRATADA ser obrigada a refazer o serviço; 

8 - A necessidade de realização de qualquer serviço que não conste no Projeto Básico e documentos 

de suporte para a contratação deverá ser informada ao CONTRATANTE para análise e deliberação; 
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9 - A SUBCONTRATAÇÃO será admitida, desde que se refira a parcelas pequenas da contratação, 

para itens não relevantes, devendo ser submetida previamente ao CONTRATANTE para análise e 

deliberação; 

10 - Caso a SUBCONTRATADA seja Pessoa Jurídica, será exigida a mesma documentação que fora 

requerida da CONTRATADA; 

11 - Caso a SUBCONTRATADA seja Pessoa Física, a documentação exigida será: 

11.1 - RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo, descrevendo adequadamente os serviços 

prestados, todos os dados cadastrais do prestador dos serviços, incluindo RG, CPF, PIS ou inscrição 

no INSS; 

11.2 - GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à 

Previdência Social, contendo as informações de todos os segurados autônomos; 

11.3 - Demais documentos de natureza tributária, trabalhista e previdenciária.

12 - A SUBCONTRATAÇÃO não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da 

CONTRATADA em decorrência deste Contrato, nem importará em estabelecer qualquer vínculo 

entre o CONTRATANTE e a SUBCONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

1 - O valor global estimado para execução das obras e serviços objeto do presente Contrato e de R$ 

353.320,80 (trezentos e cinquenta e três mil, trezentos e vinte reais e oitenta centavos).

2 - No preço já estão incluídos os custos de fornecimento de material, mão de obra, ferramentas, 

equipamentos, despesas gerais, taxas, impostos, encargos sociais, seguros, licenças, despesa de 

frete, que incidam ou venham a incidir, relacionados com prestação de serviços e a perfeita 

conclusão do objeto. 

3 - O valor contratual é fixo e irreajustável, pelo período de 12 (doze) meses, contados da data base 

da Planilha Orçamentária, de acordo com o art. 28 da Lei nº 9.069/1995. 

3.1 - Após o prazo acima referenciado, será utilizado para reajuste do valor do Contrato o índice 

Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas - Edificações (Coluna 35-FGV) adotando-se a 

fórmula a seguir: 

R = Vf x (in - i0)/i0 em que: 

R = Valor do Reajustamento; 

Vf = Valor da nota fiscal a preços iniciais do contrato; 

- Índice do Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas 
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- Edificações (Coluna 35-FGV); 

Índice "I" com indicador "n" = Relativo ao mês anterior ao da concessão do reajustamento; 

Índice "I" com indicador "0" = Relativo ao mês anterior à elaboração do orçamento; 

Data-base do orçamento = Fevereiro/2017. 

3.2 - O reajuste será efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65, parágrafo 

8º, da Lei Federal nº 8.666/93, dispensada a análise prévia pela Procuradoria Geral do Municipio. 

4 - DA REVISÃO ECONOMICO-FINANCEIRA - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, 

além de obedecer aos requisitos referidos no art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93, deverá ocorrer de 

forma proporcional a modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória 

de cálculo a ser apresentada pela parte interessada. 

4.1 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 

previsibilidade, cujo caráter possibilite a parte interessada a sua aferição ao tempo da 

formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 

inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento. 

4.2 - Não será concedida a revisão quando:

a) ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada; 

b) o evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta 

definitiva ou após a finalização do prazo de execução do contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos a 

parte interessada; 

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, 

incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento; 

e) houver alteração do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipótese de 

superveniente determinação legal; 

f) divergência entre a composição de custos unitários da proposta da CONTRATADA com a 

referencial da Licitação do Municipio de Jaguaré, prevalecendo está em qualquer hipótese; 

4.3 - A revisão será formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de análise do Setor de 

Engenharia e da Procuradoria Geral do Municipio de Jaguaré.

CLÁUSULA QUINTA - DAS MEDIÇÕES, ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS 

1 - As medições serão sempre efetuadas sobre o total realizado no período, sendo que os eventos 

impugnados pela fiscalização não serão considerados até a sua correção total. 

2 - Esta medição será feita após a apresentação de relatório por parte da CONTRATADA, em duas 
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vias, contendo, no mínimo: 

2.1 - Descrição detalhada das atividades realizadas no período, mencionando e justificando as 

eventuais causas de atraso no andamento dos serviços; 

2.2 - Relação da equipe utilizada no período (nominando o pessoal, a sua função e a sua relação 

com a empresa por atividade) e dos técnicos do Municipio de Jaguaré, no acompanhamento dos 

serviços; 

2.3 - Programação para o próximo período; 

2.4 - Correspondências expedidas e recebidas, bem como cópias das ordens de serviços expedidas 

pelo Fundo Municipal de Saúde; 

2.5 - Por ocasião do pagamento de qualquer medição, o Fundo Municipal de Saúde descontará o 

valor correspondente aos encargos de INSS, relativos ao objeto contratual. 

3 - As alterações quantitativas e qualitativas do Projeto deverão ser formalizadas por meio de Termo 

Aditivo, no qual deverão ser indicados com precisão os quantitativos ou especificações alteradas e a 

variação percentual do valor inicial correspondente, observadas as condições e os limites de 25% 

(vinte e cinco por cento) nos acréscimos e decréscimos, nas obras e serviços, e até 50% (cinquenta 

por cento) no caso particular de reforma na forma da Lei Federal no 8.666/93. Não sendo admitida 

qualquer espécie de compensação entre acréscimos e supressões. 

4 - ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS: Os acréscimos que se fizerem necessários serão 

circunstanciadamente justificados e autorizados pelo Setor de Engenharia e desde que comprovada 

a disponibilidade de recursos para cobertura dos correspondentes acréscimos, adotando os 

seguintes critérios para fixação dos preços: 

a) Quando os serviços a serem executados constarem da Planilha orçamentária apresentada pela 

CONTRATADA na proposta, os preços a serem seguidos serão aqueles nela previstos; 

b) Quando os serviços a serem executados não constarem da Planilha orçamentária apresentada 

pela CONTRATADA na proposta, mas tiverem referência na Tabela de Preços utilizada pelo IOPES, 

os preços a serem seguidos serão determinados pela aplicação da seguinte formula:

PREÇO DO SERVIÇO NOVO = (PRECO DA TABELA DO IOPES) X VALOR CONTRATUAL/VALOR 

ORÇAMENTO DA LICITAÇÃO;

c) Quando os serviços a serem executados não constarem da Planilha orçamentária apresentada 

pela CONTRATADA na proposta, nem tiverem referência na Tabela de Preços utiliza pelo IOPES, os 

preços a serem seguidos serão ajustados entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, 

considerando-se outras tabelas de referência de órgãos públicos ou ampla pesquisa de mercado; 

c.1) Caso não haja acordo entre as partes, a CONTRATANTE poderá contratar com terceiros sem 

que caiba a CONTRATADA qualquer direito a indenização ou reclamação. 
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5 - DECRÉSCIMO DE SERVIÇOS 

a) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, as supressões que se 

fizerem nas obras e serviços até 25% (vinte e cinco por cento) nas obras e serviços, e até 50% 

(cinquenta por cento) no caso particular de reforma, do valor inicial atualizado do contrato, 

circunstanciadamente justificadas e autorizadas pelo Setor de Engenharia, enquanto que supressões 

maiores dependerão de acordo formal entre os contratantes.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1 - Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

1.1 - A Contratada deverá apresentar junto com a Nota Fiscal/Fatura: 

1.1.1 - Fatura discriminada, devidamente atestada pelo(s) fiscal(ais) designado(s) pela 

Administração. 

1.1.2 - Cópia do comprovante de recolhimento de INSS da Nota Fiscal, se houver; 

1.1.3 - Extrato de Optante ou de Não Optante pelo Simples. Deverá ser informado na Nota Fiscal, as 

empresas que são optantes pelo simples nacional, assim como as alíquotas constantes nos anexos; 

1.1.4 - Recolhimento do INSS relativo aos funcionários (Guia da Previdência Social - GPS); 

1.1.5 - Recolhimento do FGTS relativo aos funcionários (Guia de Recolhimento do FGTS - GRF); 

1.1.6 - Certidões de regularidade fiscal das Fazendas Públicas da União, Estado e Município. 

1.2 - A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Rua Ângelo 

Brioschi, 35 - Centro - Jaguaré - ES, inscrita no CNPJ 11.822.633/0001-00.

2 - Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o disposto no § 3º do artigo 5º, da lei nº 

8.666/93, os pagamentos decorrentes de contratação cujo valor total não ultrapasse o limite de que 

trata o inciso II do art. 24, da lei 8.666/93, serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis e os 

demais 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota fiscal e/ou fatura correspondente 

ao serviço prestado e aceito. 

2.1 - Após, será paga multa financeira nos seguintes termos: 

VM = VF x 12/100 x ND/360, 

onde: VM = Valor da multa financeira; 

VF = Valor da nota fiscal referente ao mês em atraso; 

ND = Número de dias em atraso. 

3 - A NOTA FISCAL ELETRÔNICA deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentado na 

etapa de CREDENCIAMENTO e acolhido os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
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4 - Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as 

informações registradas, deverá ser comunicada ao Município de Jaguaré, mediante documento 

próprio, para apreciação da autoridade competente. 

5 - Ocorrendo erros na apresentação do (s) documento (s) fiscal (is), ou outra circunstância 

impeditiva, o (s) mesmo (s) será (o) devolvido (s) à empresa contratada para correção, sendo que o 

recebimento definitivo será suspenso, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 

contado a partir da data de apresentação do novo documento fiscal, devidamente corrigido. 

6 - No texto da NOTA FISCAL ELETRÔNICA deverão constar, obrigatoriamente, o número do 

processo e do procedimento de licitação, o (s) objeto (s), as marcas e os modelos dos materiais, os 

valores unitários e totais e o número do processo que deu origem a contratação. 

7 - O Fundo Municipal de Saúde poderá deduzir do pagamento as importâncias que a qualquer título 

lhe forem devidos pela empresa contratada, em decorrência de descumprimento de suas obrigações. 

8 - O pagamento referente ao valor da NOTA FISCAL ELETRÔNICA será feito por ordem bancária. 

9 - Para efetivação do pagamento a licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste 

edital e que no concerne a proposta de preço e a habilitação. 

10 - Na ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, que possam retardar ou impedir o 

fornecimento, que afetem o equilíbrio econômico-financeiro inicial do fornecimento deverá a empresa 

protocolar "Pedido de Revisão", para análise da Procuradoria Jurídica Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA NATUREZA DA DESPESA 

1 - As despesas previstas para a execução do objeto, deste Edital obedecerá a seguinte distribuição, 

do exercício financeiro do ano de 2018: 

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018/2018

00017- OBRAS E INSTALAÇÕES (060001.1030100431.007.44905100000)

Fonte de Recursos - 16040000

Fonte de Recursos - 12030000

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E 

CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

1 - Contrato terá vigência de 270 (duzentos e setenta) dias, cujo início será contado do dia 

seguinte a sua assinatura.

1.1 - Qualquer prorrogação do prazo de vigência contratual deverá ser justificada por escrito e 
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aprovada pela autoridade competente. 

2 - O prazo de execução dos serviços será 180 (cento e oitenta) dias consecutivos. 

2.1 - Os serviços deverão ser iniciados no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da 

emissão da Ordem de Início de Serviço pelo CONTRATANTE, devendo a execução ocorrer 

conforme o cronograma físico e financeiro previsto. 

2.1.1 - A Ordem de Início será emitida pelo Município de Jaguaré e anuída expressamente pelo 

Contratado, registrada nos autos. 

2.2 - Os itens que estiverem em desacordo com as condições descritas no Projeto Básico deverão 

ser reformulados sem ônus para o CONTRATANTE no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, ocasião 

em que se realizará nova verificação. 

2.3 - No caso da reformulação não ocorrer no prazo previsto estará a CONTRATADA incorrendo em 

atraso na entrega, sujeitando-se à aplicação das penalidades previstas em Contrato. 

2.4 - Se a CONTRATADA se recusar a reformular os itens em desacordo, essa situação também 

será considerada quebra de contrato, sujeitando-se a mesma à aplicação das penalidades previstas 

contratualmente. 

3 - As Ordens de Paralisação, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do 

prazo de execução do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos serviços. 

4 - As prorrogações do prazo de execução, descontados os períodos de paralisação, serão 

permitidas desde que ocorrida alguma das hipóteses previstas no art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93, 

com as devidas justificativas por escrito, autorizada pelo Setor de Engenharia e formalizada mediante 

Termo Aditivo. 

5 - Na contagem do prazo de execução estabelecido neste instrumento, excluir-se-á o dia publicação 

e incluir-se-á o do vencimento, conforme disposto no Art. 110 da Lei nº 8.666/93. Só se iniciam e 

vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente no Município de Jaguaré. 

6 - A Contratada se obriga a acatar as solicitações da fiscalização do Municipio de Jaguaré para 

paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

1 - Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja 

interesse da contratante, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES
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1 - São obrigações da CONTRATADA: 

1.1 - Realizar os serviços descritos no Memorial Descritivo/Especificação Técnica, na Planilha 

Orçamentária e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência; 

1.2 - Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruídos e sinalizados de forma a não 

causar transtornos para a fiscalização da Contratante, devendo sempre retirar o entulho para locais 

externos ao terreno, após execução dos serviços, observando o disposto na legislação e nas normas 

relativas à proteção ambiental; 

1.3 - Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços 

descritos, devendo os materiais a serem empregados receberem prévia aprovação da Contratante 

que se reserva o direito de rejeitá-los caso não satisfaçam aos padrões de qualidade e quantidade 

especificados; 

1.4 - Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos serviços previstos no Projeto 

Básico, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço 

ou demissão de empregados, os quais não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego 

com a Prefeitura Municipal de Jaguaré; 

1.5 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes 

da execução do Contrato, conforme dispõe o artigo 71, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93; 

1.6 - Responsabilizar-se pelas despesas com transporte e alimentação de seus empregados, nos 

termos da legislação vigente; 

1.7 - Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, comprovantes de pagamentos aos 

empregados e dos recolhimentos dos encargos sociais/trabalhistas; 

1.8 - Apresentar a relação nominal dos empregados em atividade nas dependências da Contratante, 

comunicando qualquer alteração; 

1.9 - Providenciar para que os seus funcionários utilizem vestuário compatível com o ambiente de 

trabalho da Contratante, bem como equipamento de proteção individual previsto pelas normas de 

segurança do trabalho; 

1.10 - Manter um responsável técnico, com poderes de representante ou preposto, para tratar com a 

Fiscalização sobre assuntos relacionados à execução da obra; 

1.11 - Manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados durante a execução dos 

serviços contratados, devendo ser observadas as posturas necessárias ao relacionamento cordial e 

educado para com o pessoal da Contratante e o representante por ela designado para supervisionar 

os trabalhos; 
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1.12 - Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de justificativa por parte 

desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados 

prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do Serviço 

Público; 

1.14 - Responder por quaisquer prejuízos, mediante a devida comprovação a ser apurada por 

representantes das partes, e indenizar a Prefeitura ou a terceiros, todo e qualquer dano pessoal ou 

material que possa advir, direta ou indiretamente da execução do contrato. A indenização devida será 

procedida pela Contratada em favor da Prefeitura ou partes prejudicadas, independentemente de 

qualquer ação judicial; 

1.15 - Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança vigentes, utilizando os 

equipamentos de proteção individual e coletiva necessários, ficando sob total responsabilidade da 

Contratada a ocorrência de qualquer acidente que venha vitimar seus empregados e/ou pessoas e 

prédios vizinhos, em decorrência da execução do objeto do presente contrato; 

1.16 - Efetuar, sem ônus para a Contratante, quando solicitado, testes e demais provas exigidas por 

normas técnicas e oficiais para efetiva utilização dos materiais; 

1.17 - Comunicar à Contratante qualquer irregularidade relacionada com a execução dos serviços; 

1.18 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta Contratação; 

1.19 - Atender prontamente às determinações da fiscalização, provendo as facilidades para o pleno 

desempenho de suas atribuições; 

1.20 - Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades federais, 

estaduais e municipais em consequência de fato a ela imputável e relacionados com os serviços 

contratados; 

1.21 - Cumprir os prazos previstos no Projeto Básico; 

1.22 - Manter atualizada a documentação apresentada para contratação, devendo a Contratada 

informar a Prefeitura Municipal de Jaguaré, imediata e formalmente, caso ocorra, a impossibilidade 

de renovação ou apresentação de qualquer desses documentos; 

1.23 - Utilizar equipamentos e ferramentas, necessários à boa execução de todos os serviços e 

empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros, de acordo com as normas vigentes, e 

especificações fornecidas; 

1.24 - Responder pela existência de todo e qualquer vício, irregularidade ou simples defeito de 

execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que provenham de má execução dos 

serviços ou má qualidade do material; 
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1.25 - Responder por quaisquer danos causados por máquinas, equipamentos ou pessoal sob sua 

responsabilidade, ou a ela prestando serviços, a prédios, instalações, pavimentos, passeios ou 

jardins de propriedade da Contratante ou de terceiros; constatado o dano, deverá o mesmo ser 

prontamente reparado pela Contratada, sem ônus para a Contratante, de forma a propiciar aos 

prédios, às instalações, pavimentos, passeios e jardins danificados, a sua forma e condições 

originais; 

1.26 - Empregar mão de obra habilitada e compatível com o grau de especialização de cada serviço; 

1.27 - Fornecer ao Fundo Municipal de Saúde, via da Anotação da Responsabilidade Técnica, junto 

ao CREA-ES e/ou Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU-ES, pela execução da obra e 

instalação dos equipamentos inclusos no projeto; 

1.28 - Fornecer ao Fundo Municipal de Saúde, Termo de Garantia, dando explicações de uso dos 

sistemas do prédio e explicitando os tipos de cuidado com os materiais e garantias dos mesmos, 

com prazo mínimo de 05 (cinco) anos, para os serviços executados, em papel timbrado da Empresa, 

assinado pelo Diretor ou Sócio Proprietário e o Responsável Técnico, que deverá correr a partir do 

recebimento definitivo de todos os serviços, aprovados pela fiscalização da Prefeitura. 

1.28.1 - O Termo de Garantia Contratual, complementar à garantia legal, é um termo feito por escrito 

e deve esclarecer, de maneira adequada, em que consiste a garantia, bem como a forma, o prazo e 

o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, 

devidamente preenchido pelo construtor, no ato da entrega e recebimento da obra. As garantias 

oferecidas pelo Construtor devem especificar, além de outras, as exigências quanto aos prazos de 

atendimento aos vícios da construção. 

1.28.2 - O Termo de Garantia Contratual, deverá ainda conter a descrição das garantias adicionais 

dadas pelos fornecedores de componentes, instalações e equipamentos da edificação, identificando-

se prazos de validade e responsabilidades dos usuários da edificação para a validade destas 

garantias. 

1.29 - Antes do início da construção/reforma do objeto, a Contratada deverá obter junto ao INSS/ 

Receita Federal a Matrícula da Obra; 

1.30 - Quando do término da obra a fiscalização somente liberará o Termo de Recebimento da obra 

bem como o último Boletim de Medição mediante apresentação pela Contratada: 

1.30.1 - Da Certidão Negativa de Débito - CND, junto ao INSS/Receita Federal; 

1.30.2 - Da Certidão de "Habite-se", quando julgar necessário, liberado pela Prefeitura Municipal de 

Jaguaré, para posteriores fins de registro em Cartório de Registro de Imóveis a cargo da Contratante; 

1.30.3 - Das ligações definitivas das instalações elétricas e hidro sanitárias, pelas concessionárias de 

11



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

serviços públicos; 

1.30.4 - As taxas e/ou despesas provenientes das documentações e ligações acima descritas 

correrão por conta da Contratada. 

1.31 - Fornecer e manter o "Diário de Obras" devidamente numerado e rubricado pelo(s) fiscal(is) e 

pela Contratada diariamente, que permanecerá disponível para escrituração no local da obra, 

conforme consta no ANEXO I - PROJETO BÁSICO. 

1.32 - A Contratada deverá remover, diariamente, todo o entulho da obra.

1.33 - A Contratada terá que instalar Placa de Obra, cujo modelo será fornecido pelo Município de 

Jaguaré. 

1.33.1 - A Placa de Obra deverá ser mantida no canteiro durante todo o período da obra, sendo 

requisito para a liberação da medição.

2 - São obrigações da CONTRATANTE: 

2.1 - Fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do 

objeto do presente Contrato; 

2.2 - Fornecer o modelo de placa de obras, conforme padrão do Município; 

2.3 - Fornecimento de área adequada para implantação do Canteiro de Obra da Contratada; 

2.4 - Liberação dos acessos necessários na obra para a movimentação dos funcionários e 

equipamentos da Contratada; 

2.5 - Notificar imediatamente a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na execução 

dos serviços; 

2.6 - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas; 

2.7 - Manter preposto, formalmente designado pela Administração, para fiscalizar o Contrato; 

2.8 - A Fiscalização da Contratante não poderá eximir a Contratada das responsabilidades elencadas 

nos subitens do item Obrigações da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMERA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1 - Não será exigida garantia contratual para a execução objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS SANÇÕES 

1 - A empresa licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no edital, 

sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, conforme o 

disposto: 
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a) Advertência, no caso de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que não gerem 

prejuízo ao Município de Jaguaré. 

b) 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, limitado a 10% (dez por cento), incidente sobre 

o valor da proposta apresentada, nos casos de descumprimento do prazo estipulado no edital para a 

retirada da Ordem de Serviço, atraso quanto a prestação do(s) serviço(s) licitados ou pela recusa em 

prestá-los, calculada pela fórmula M = 0,0033 x C x D. Tendo como correspondente: M = valor da 

multa, C = valor da obrigação e D = número de dias em atraso; 

c) impedimento do direito de licitar e contratar com o Município de Jaguaré por um período de até 2 

(anos) anos, no caso de apresentação de declaração, documento ou produto falso ou serviço em 

desacordo. 

2 - A aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade de impedimento de 

licitar ou contratar. 

3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo Município de Jaguaré após a devida 

notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. 

4 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 

onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção 

administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa. 

5 - O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, 

onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 

8.666/1993.

6 - A aplicação da sanção de inidoneidade compete exclusivamente a Autoridade Superior, do 

Município de Jaguaré, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 

(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua 

aplicação.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA RESCISÃO 

1 - A inexecução, total ou parcial do contrato, enseja a sua rescisão nos termos dos artigos 77 e 

seguintes da lei 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

1 - Mediante análise técnica, o Municipio de Jaguaré, por meio da Autoridade Competente, poderá 

autorizar, prévia e expressamente, por escrito, a subcontratação de parte do objeto desta licitação, 

nos termos do Art. 72 da Lei Federal nº 8.666/93, observado o limite de 30% (trinta por cento) do 

valor 
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total do objeto contratado. 

2 - Não serão indenizados pelo Fundo Municipal de Saúde, quaisquer despesas decorrentes de 

mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos, bem como de instalações e retirada de 

canteiros e equipamentos, mesmo na ocorrência de qualquer tipo de rescisão contratual. 

3 - O Fundo Municipal de Saúde poderá a seu critério, mediante justificativa técnica, determinar a 

complementação ou substituição de qualquer dos equipamentos disponibilizados, a fim de melhorar a 

eficiência da execução contratual, sem que isso implique em reequilíbrio de custos. 

4 - A CONTRATADA estará obrigada a destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos 

trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI (equipamento de proteção individual) 

e com uniformes, figurando nas costas dos mesmos a inscrição: "A SERVICO DO MUNICIPIO DE 

JAGUARÉ". 

5 - A CONTRATADA é vedado prestar informações a terceiros sobre a natureza ou andamento dos 

trabalhos, objeto deste Contrato, divulgá-los através da imprensa escrita e falada e/ou por outro meio 

qualquer de divulgação pública, salvo quando autorizado por escrito pelo Municipio de Jaguaré. 

6 - Fica a contratada ciente de que deverá ser dada especial atenção aos aspectos do meio ambiente 

durante a execução da obra de que se trata o presente Contrato, a fim de minimizar os efeitos 

negativos de impacto ambiental que por ventura sejam causados. 

7 - Fica CONTRATADA ciente de que, nos casos em que houver necessidade, deverá providenciar, 

em nome da empresa, as licenças de exploração de lavras, bem como o cumprimento das 

condicionantes ambientais, especialmente sua recuperação. Semelhantemente, obter de quem de 

direito a competente outorga para utilização, ficando responsável perante a legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

1 - Aplica-se à execução deste Termo Contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DOS ADITAMENTOS 

1 - A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste Contrato somente se reputará 

válida se tomada nos termos da lei e expressamente em termo aditivo, que a este contrato se 

aderirá. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 

1 - A eficácia deste Contrato fica condicionada à publicação resumida no Diário Oficial do Estado do 

Espírito Santo, dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, 

correndo a despesa por conta da CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO 

1 - Fica eleito o foro da Comarca de Jaguaré Estado do Espirito Santo para dirimir qualquer dúvida 

ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem justos e contratados, assinam o 

presente em duas vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos 

legais.

Jaguaré (ES), 09 de março de 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JAIR SANDRINI - Secretário Municipal e Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 

RLV CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME

RENILSON ANASTACIO

CONTRATADA
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