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ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL -DE CRUZ
CONTRATO N° 2020.07.20.01

CONTRATO DE EMPREITADA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE CRÜZ
E A
EMPRESA VIRGILIO
&
JACIRA
CONSTRUÇÕES LTDA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ. pessoa jurídica de direito público interno. doravante
denominado CONTRATANTE. inscrita no C.N.P.J. sob o no 23.717.796/0001-01, com
sede à Av. Deputado Amadeu Filomeno. s/n°- Bairro Aningas. C EP: 62.595-000- Cruz,
Estado do Ceará. através da Presidência da Câmara. neste ato representada pelo Sr.
Lindomar Brandão Silveira. brasileiro, casada. inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
sob o n° 283.854.383-00 e a empresa VIRGILIO & JACIRA CONSTRUÇ ÕES LTDA, inscrita
no C.N.P.J. sob o no 01.992.393/0001 -20. com sede à Rua Francisco Eudes, n° 111,
Bairro Nova Betânia. na Cidade de Reriutaba . Estado do Ceará. doravante
denominada CCNTRATADA, neste ato representada pelo seu sócio administrador Sr.
Virgílio Rodrigues Ximenes Melo. brasileiro. casado. engenheiro civil. inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 003.798.737-29, resolvem celebrar o presente
contrato com as cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO

0 1.01. O presente contrato fundamenta-se nas disposições da Lei Federal n° 8.666/93,
de 21 de junho de 1993, demais a lterações e atualizada pela Lei n° 9.648/98, de 27
de maio de 1998. nos termos da Tomada de Preços no 001 /2020-CMC, e resultad o da
licitação, devidamente homologada pela Presidente da Câmara Municipal, com
base na proposta da CONTRATA DA. todos partes integrantes deste contrato
independente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

02.01. O objeto do presente termo é a CO NTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CRUZ-CE. conforme projeto e especificações.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇ ÃO

03.01. O objeto deste contrato será executado em regime d e empreitada por preço
global.
CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES

1- DA CONTRATADA:
Visando a execução dos serviços objeto deste contrato. a CONTRATADA se obriga a:
a) Apresentar a CONTRATANTE até o pagamento da primeira medição a ART dos
serviços devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo- CAU;
b) Arcar com todas a s despesas de fornecimento de materiais e mão de obra,
máquinas e equipamentos. encargos sociais. taxas. impostos e seguros. incidentes e
necessários para a execução total dos serviços;
c ) Executar os serviços p elo preço global estipulado neste contrato e entregá-los
totalmente concluídos, de acordo com os projetos executivos e especifica ões
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téc nicas, forn ecid as pe la CONTRATANTE, em p erfeito e to t al funcio namen o, e
observadas as normas técnicas d e segura nça;
d ) Manter preposto no local dos serviços, que deverá ser um engen heiro civil ou
arquitet o e m te mpo integra L para representá-la na execução do contra to;
e ) Manter um diá rio d e obra , atu a lizado d ia ria me nte, onde conste todas as
a no tações pertinentes ao a nda mento d as obras e serviços;
f) Reparar, corrig ir, re mover, reconstruir ou substituir, às suas expensas. no to t al ou em
p arte. o o bjeto do Contra to e m qu e se verific are m vícios , defeitos ou incorreções
resulta ntes de má execução ou de materia is empregados indevidamente;
g) Obedecer a todas as leis, códigos e regul a me ntos federa is, estaduais ou
municip a is, relacio nados com os serviços em execuç ão e todas as norma s de
segura nça a plicáveis;
h) Resp o nsabilizar-se pelas o brigações previdenciárias , trabalhistas, fiscais e
com e rciais inciden tes sobre o contra to;
i) Aceit ar. nas mesmas condições contra tuais, os acréscimos ou d imin uições
efetuadas até o limite de 25% (vinte e cinco p or cento ) do valor inicial do contrato;
j) Manter. d ura nte toda a execução d o contra to, em com pa tibilidad e com as
o brigações assumidas. todas as co nd ições de habilitação e qualificação exig idas na
licitação.
11 - DA CONTRATANTE
Para garantir o fiel c umprimento do objeto d este Co ntra to , a CONTRATANTE se
comprome te a:
a) Efetua r o pagamento na forma convenc ionada na Cláusula Sexta d est e
instru m ento. d esde que preenc hidas as formalidades e exigências da referida
C lá usula;
b) Fiscalizar e acomp anhar os serviços objeto d este Contrato, através de servidor
designad o especialmente para este fim;
c ) Atesta r a medição dos serviços efetiva mente executados, para efeito de
p a g a mento;
d) Comu nic ar a Contrata d a q ua lqu er falh a ou pro blema que ocorra na execução
do con trato.
CLÁUSULA QUINTA- DO PREÇO DOS SERVIÇOS, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DO
REAJUSTE E DA INADIMPLÊNCIA

05 .01 . Pe la execução dos serviços a q ue alude este CONTR ATO, fica estabelecido o
va lo r tota l de R$ 333.817,46 {trezentos e trinta e três mil oitocentos e dezessete reais e
quarenta e seis centavos) .
05.02. Os recursos financeiros para pag a mento das despesas de execução dos
serviços correrã o por co nta de rec ursos oriundos do duodécim o re passad o pelo
município de Cruz, na seg uinte dotação o rçamentária: 13 0 1.0 1 031 000 1.1.043 Eleme nto d e Desp esa: 44.90.5 1.00
05.03. Os pagamen tos serão efetuados. conforme medição de execução dos
serviços. a testada pela Fiscalização da Cãmara Municipa l de Cruz. a té o ·30°
(trigésimo) d ia do mês subsequente ao mês da execução dos serviços.
05.04. Os pagamentos serã o providenciados pelo setor de contabilidade da Cãmara
M unicipal de Cruz, a pós o e nca minha me nto dos seguintes documentos, e conta recibo:
a - Nota fisca l/fa tura emitida com base na medição d e exec uçã o;
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b - medição dos serviços executados, atestada pela Fiscalização da Câmara
Municipal de Cruz;
c - comprovação de regularidade com os Tributos Federais, emitida pela Receita
Federa l do Brasil;
d - Comprovação de regularidade com o FGTS, fornecida pela Caixa Econômica
Federa l.
e - Comprovação de regularidade com a Justiça do Tra balho, através da Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas
05.05. Os preços cotados, consta ntes da proposta da CONTRATADA, não sofrerão
nenhum reajuste sob qualquer pretexto, sendo fixos e irreajustáveis pelo período de
12 (doze) meses, após este período serão reajustados pela variação do INCC- Índice
Nacional da Construção CiviL no período.
05.06. Havendo atraso de pagamento, será procedida a título de inadimplência o
pagamento de C,5% (cinco décimos por cento} ao mês de juros de mora dos valores
a serem pagos e/ou das parcelas atrasadas, se a ocorrência for por culpa exclusiva
deste Legislativo.
·
CLÁUSULA SEXTA- DO PRAZO
06.01. O prazo de vigência do presente Contrato é de 31 de dezembro de 2020,
podendo ser prorrogado nos termos das Lei 8.666/93 e suas a lterações. E, o prazo de

conclusão de todos os serviços é 04 (quatro} meses, a partir da data de recebimento
da orde m de início dos serviços.
06.02. O prazo para início dos serviços pela Contratada é de 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.
06.03.
Quando todos os serviços estiverem concluídos, e a requerimento da
CONTRATADA, dar-se-á o recebimento provisório dos mesmos, que se tornará
definitivo 60 (sessenta) dias após, a través de Termo de Recebimento Definitivo,
assinado pelas partes, desde que todos os serviços estejam em perfeitas condições
de funcionamento e uso, e executadas de a c ordo com os projetos e especificações
técnicas. Se, neste período, for constatada a existência de qualquer defeito,
imperfeição ou vício na execução dos serviços, a CONTRATADA é obrigada a
promover a sua reparação, para obter o Termo de Recebimento Definitivo dos
serviços.
CLÁUSULA SÉTIMA- DAS PENALIDADES
07.01. O não cumprimento total ou parciaL de qualquer das obrigações ora
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas em Lei, garantida prévia
e ampla defesa em processo administrativo.
07.02. As penalidades são:
a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor g lobal do contrato, c aso ocorra
desistê ncia total ou parcial de executar os serviç os;
b} multa de 0,05% (cinco centésimos por cento} sobre o valor de cada parcela,
por dia de atraso na sua conclusão, conforme previsão no cronograma físicofinanceiro.
c) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do contrato, por
dia que exceder o prazo de conc lusão total previsto no cronograma físico-financeiro .
d) suspensão temporária de participar em licitação ou contratar com a
Administração pelo prazo de 0 1 (um} ano.
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e) declaração de inidoneidade para licitar ou con tra t ar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinan tes da punição ou a té que seja
promovida a reabilitação perante a Admin istração, que será concedid a após o
contratado ressarcir à Administraçã o pelos prejuízos causados e após decorrido o
prazo da suspensão aplicada no item anterior.
07.03.0 descumprimento das con dições estipuladas neste Contra to e que sejam
determinantes de rescisão contratual, implicará a imposição de multa a
CONTRATADA. até o máximo d e 20% (vinte por cento) do valor dos serviços não
executados;
07 .04. As multas previstas nesta Cláusula não têm c aráter compensatório e o seu
pagame nto não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade sobre perdas e danos
decorrent es das infrações cometidas.

CLÁUSULA OITAVA- DA RESCISÃO
08.01 . A inexecuçã o total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão com as
consequê nc ias con tra tuais e as previstas em Lei.
08.02.A rescisão do presente contrato poderá ser determinada por ato unilateral e
restrito da CO NTRATANTE.
08.03. O contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acord o entre as partes,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.
08.04. Fica ainda assegurado a CO NTR ATANTE o direito de rescisão deste contrato,
independentemente de aviso extrajudicial ou de interpelação judicial, n os seg uintes
casos:
a ) Atraso injustificado por mais de 15 (quinze ) dias co nsecutivos do início da
execução dos serviços;
b) Interrupção dos serviços sem justa causa e prévia comu nicação a CONTRATA NTE;
c) Desatendimento das d e term inações regulares de representantes q ue forem
designados pela CO NTRATA NTE, para acompanhar, na q ualidade de fiscal, a
execução dos serviços;
d ) Descumprimento de qualquer determ inação da CONTRATANTE, feita em base
contra t ual;
e) Transferência dos serviços, objeto do presente contrato a terceiros, no todo o u em
parte, sem a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;
f) Cometimento reiterado de falhas c ausadas na execução dos serviços;
g) A lentid ão na execução das obras e serviços, levand o a fiscalização a co mprovar
a impossibilidade da conclusão das obras e serviços n os prazos estipulados;
h) Para atender o interesse e conveniê ncia administrativa, m ediante comunicação a
CONTR/>.TADA. com a ntecedência mínima de 30 (trinta) d ias, desde que seja
efet uado o pagamento dos serviços efetivamente prestados, e devidamente
aprovados até a data da rescisão contra tua l.
CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
09.01. A CONTRATADA. responderá por perdas e danos, que vier a sofrer a
CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa o u c ul posa da
CONTRATA DA. ou de seus prepost os, independente m e nte de outras com inações
contratuais ou legais, a que estiver sujeita.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.01. Fica eleito o íoro da Comarca de Cruz, com renúncia expressa d e qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, paro d irimir quaisquer dúvidas ou litígios oriu ndos
da execução deste contra to.
E, para firm eza e como prova de assim haverem, e ntre si. ajustado e contratado, é
lavrado o presente in strumento e m 03 (três) vias d e igual teor, que depois de lido e
achado conforme é assinado pelas partes con trata ntes e pelas testemunhas abaixo
nomeadas.
Cru z/Ceará, 20 de Julho de 2020.

CONTR ATANTELindomar Bra ndão Silveira
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ
CONTRATANTE

CONTRATADA ).
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Virgílio Rodrigues Ximenes Melo
VIRGILIO & JACIRA CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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