PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
CNPJ: 18.278.069/0001-47
Rua Osório Soares, 600 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG
Tel/Fax: (34) 3813-1130/3813-1234

CONTRATO N°344/2020
Termo de Contrato que entre si fazem: de um lado como "Contratante", o Município de Vazante (MG), e
de outro, como "Contratada" a Empresa Estrela Infraestrutura Ltda ME.

Por este instrumento contratual, de um lado o MUNICÍPIO DE VAZANTE, entidade de direito público
interno, com sede na Rua Osório Soares, nº 600, Bairro Independência, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
18.278.069/0001-47, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Dr. Jacques Soares Guimarães,
CPF nº 288.605.946-34, brasileiro, casado, médico, de ora em diante denominado simplesmente
CONTRATANTE e de outro a empresa ESTRELA INFRAESTRUTURA LTDA ME, estabelecida na
Rodovia BR 365, KM 404, em Patos de Minas - MG, inscrita no CNPJ-MF sob nº.41.804.972/0001-16,
representada pelo Senhor Rodrigo Pereira Araújo Rodrigues, inscrito no CPF-MF sob nº.099.193.196-35,
de ora em diante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si, justo e contratado e celebram o
presente CONTRATO, elaborado de acordo com a minuta examinada pela Assessoria Jurídica Municipal,
atendendo ao disposto no parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, em conformidade com
o constante do Processo de Licitação nº 100/2020 - Tomada de Preços nº.13/2020, que reger-se-á pelas
disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores e Lei Complementar nº 123 de
14/12/06, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em serviços de Pavimentação
Asfáltica, para Recapeamento Asfáltico de Logradouros dos Bairros: Vazante Sul, Novo Horizonte,
Cidade Nova II, Centro, Serra Dourada e Cidade Nova I, no Município de Vazante (adjudicados à
contratada em decorrência do julgamento da licitação TP nº 13/2020.
Parágrafo único – Integram o presente contrato, independente de transcrição, com perfeito conhecimento e
aceitação das partes contratantes, o edital de Tomada de Preços nº 13/2020, seus anexos, a proposta
comercial apresentada, projetos, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo.

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO
C/ LDI

PREÇO
TOTAL

1.0

SERVIÇOS INICIAIS

1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA
DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
(3,00X1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADA
0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E
PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA
VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON
20X20,
SUPORTE
EM
EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADAS.

UN

1,00

1.110,65

1.377,21

1.377,21

1.2

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE

M2

31.720,22

0,47

0,58

18.486,54
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ALTA PRESSÃO
19.863,75
2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

PAVIMENTAÇÃO:
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM
MATERIAL
BETUMINOSO,
INCLUINDO
FORNECIMENTO
E
TRANSPORTE
DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO
M2
31.720,22
CANTEIRO
DE
OBRAS,
EXCLUSIVE
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
ATÉ A USINA.
EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO
A
QUENTE
(CBUQ)
COM
MATERIAL
BETUMINOSO,
INCLUINDO
FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E
M3
951,61
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS,
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL
BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA.
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE
TRANSPORTE
>=
50,10
KM M3XKM 123.708,86
(DENSIDADEDEMATERIAL SOLTO) (DMT =
130 KM).
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA.
DISTÂNCIA
MÉDIA
DE
M3XKM
2.061,81
TRANSPORTE >= 50,10 KM (DMT = 130 KM).
(refere ao transporte do CM-30 e ao RR-1C)

1,67

2,07

65.686,23

911,00

1.129,64

1.074.972,88

0,75

0,93

115.049,24

0,49

0,61

1.252,76
1.256.961,11

3.0
3.1

OBRAS COMPLEMENTARES:
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE
ESCAVAÇÃO E REATERRO.

M

523,75

43,43

53,85

28.205,61
28.205,61

4.0

DRENAGEM

4.1

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU),
TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE
30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 5 CM,
PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO,
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E
TRANSPORTE
COM
RETIRADA
DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M

809,75

19,01

23,57

19.087,75

19.087,75
VALOR TOTAL....................................................................................................R$1.324.118,22 (Um milhão, trezen tos e vinte e
quatro mil, cento e dezoito reais e vinte e dois centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 - Pela execução dos serviços, a Contratante pagará à Contratada o valor total de R$1.324.118,22 (Um
milhão, trezentos e vinte e quatro mil, cento e dezoito reais e vinte e dois centavos), correspondente aos
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preços dos serviços cotados pela contratada dada a julgamento, aplicados às quantidades estimadas,
conforme ofertado na proposta da CONTRATADA.
2.2 - O valor previsto nesta cláusula contempla a execução total dos serviços de acordo com os projetos em
anexo, independente dos quantitativos unitários constantes da planilha de custos da proposta, e não será
reajustado.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA
3.1 - A CONTRATADA deverá realizar os serviços descritos na Cláusula Primeira do presente contrato, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da assinatura da ordem de serviço;
descontados tão somente os dias de chuva e os impraticáveis, registrados no diário de obra.
3.1.1 - O prazo de execução poderá ser prorrogado a critério da CONTRATANTE, nos termos do artigo 57
da Lei nº 8.666, de 1993.
3.2 - O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e vigerá até 31/12/2020.
CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado conforme medições (por item ou subitem executado, observado o
cronograma físico financeiro), expedidas pela Assessoria Técnica de Engenharia da Prefeitura Municipal de
Vazante, sendo que a primeira 30 (trinta) dias após a expedição da ordem de serviços, efetuado por Ordem
Bancária originária da instituição financeira onde os recursos financeiros do Município estiverem
depositados, e efetivado mediante apresentação de nota fiscal eletrônica que deverá ser emitida em nome
da Prefeitura Municipal de Vazante/MG, CNPJ nº 18.278.069/0001-47, ou por intermédio de cheque
nominal, mediante a apresentação de documentação fiscal com o atestado do recebimento pelo setor
competente da Prefeitura Municipal.
4.2 – Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das
contribuições, Certidão Negativa Junto à CDL de Vazante, FGTS e INSS relativo aos empregados
utilizados na obra/serviço, sob pena de retenção.
4.3 - A última parcela somente será paga após a conclusão total dos serviços, que será através do Termo de
Recebimento Definitivo, lavrado pela Assessoria Técnica e mediante apresentação, pela empresa
Contratada, da Certidão Negativa de Débito com o INSS.
4.4 - Para pagamento dos serviços contratados, através de depósito bancário, a empresa indicou na proposta
comercial: Caixa Econômica Federal, Agência nº3540, Conta Corrente:1.806-5.
Parágrafo único - Nos casos em que a CONTRATADA, para sua conveniência, informar dados bancários
para pagamento em instituição financeira diversa daquela onde os recursos financeiros do Município
CONTRATANTE estiver depositados, fica autorizada a dedução em seu crédito do valor
correspondente à tarifa bancária pela Transferência Eletrônica Disponível (TED), Documento de Ordem
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de Crédito (DOC), Transferência Eletrônica Financeira (TEF) ou qualquer outra congênere, para realização
do efetivo pagamento.
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DE PREÇO
Não se aplica ao presente instrumento contratual qualquer reajuste de preços, nos termos da Lei nº. 9.069 de
29/06/1995 e Lei nº. 10.192 de 14/02/2001, independentemente de prorrogação da vigência do contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes para a execução deste Processo licitatório, relativo ao presente Edital, serão
custeadas através de recursos consignados no Orçamento Fiscal vigente, aprovado pela Lei 1.820 de
03/12/2019, na seguinte rubrica: 02.50.00.15.452.1501.1010.44905100 (Ficha 167) - Fonte de Recursos:
1.00.00 / 1.90.00 / 1.08.00 / 2.00.00.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas,
obriga-se a:
I.
Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica-ART´s referentes ao objeto
do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496, de 1977;
II.
Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
III.
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais
empregados.
IV.
Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados no Edital,
como também de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro. Caso esta obrigação não seja cumprida
dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida na CLÁUSULA NONA deste
CONTRATO.
V.
Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
VI.
Manter no local dos serviços o “DIÁRIO DE OBRA”, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsável, as informações sobre o andamento dos serviços, tais como, número de funcionários,
de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de
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ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação dos serviços
em relação ao cronograma previsto.
VII.
Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
contrato.
VIII. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como
pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos
serviços ora contratados.
IX.
Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projetos (água,
esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos órgãos federais, estaduais e
municipais e concessionárias de serviços públicos, vistorias com vistas à obtenção de licenças e
regularização dos serviços e obras concluídos (Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);
X.
Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração;
XI.
Propiciar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE aos locais onde se realizarão os serviços,
para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas. A atuação da comissão fiscalizadora da
CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade
dos serviços.
XII.
Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia recente, e
provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s e Equipamento de Proteção Coletiva – EPC,
adequados à execução dos serviços e em conformidade com as normas de segurança vigentes
XIII. Manter o local de execução dos serviços perfeitamente sinalizado, conforme CTB (Código de
Trânsito Brasileiro) e seus anexos, visando a segurança de veículos e pedestres em trânsito, bem como, a
limpeza do local onde estiver efetuando os serviços, com a devida remoção de entulhos e materiais
remanescentes.
XIV. Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte dos serviços contratado e
Anotações de Responsabilidade Técnica apresentadas em processo licitatório a que este CONTRATO se
vincula.
XV. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
XVI. Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas ou
equipamentos julgados pela fiscalização da CONTRATANTE como inadequados para a execução dos
serviços.
XVII. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente contratação.
XVIII. Analisar, do ponto de vista executivo, os documentos técnicos integrantes do contrato e comunicar à
Administração Municipal, as discrepâncias, omissões ou erros, inclusive quaisquer transgressões às Normas
Técnicas, regulamentos ou leis, no prazo de 05 (cinco) dias contados da data da assinatura do Contrato,
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sendo que a comunicação não ensejará à CONTRATADA o direito de reclamar no futuro quaisquer
prejuízos que julgar haver sofrido, quer administrativa ou judicialmente.
XIX. Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de acordo
com o previsto no Edital e nos elementos técnicos.
XX. Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais industrializados e
dos de emprego especial, cabendo à CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os
ônus decorrentes de sua má aplicação.
XXI. Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso
venha, como resultado de suas operações, a danificá-los.
XXII. Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais, às suas expensas, não aprovados pela
fiscalização da CONTRATANTE, caso os mesmos não atendam às especificações técnicas constantes do
Projeto Executivo.
XXIII. Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com identificação por
meio de crachá.
XXIV. Assumir perante a CONTRATANTE a responsabilidade por todos os serviços realizados.
XXV. Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade e que obedeçam às
especificações técnicas, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da CONTRATANTE.
XXVI. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
XXVII. Dispor de máquinas e ferramentas necessários à execução satisfatória dos serviços, bem como de
equipe especializada para o cumprimento do objeto deste contrato e EPI’s necessários aos operários;
XXVIII.
Na hipótese de qualquer reclamatória trabalhista proposta contra a CONTRATANTE pelos
empregados da CONTRATADA, esta deverá comparecer espontaneamente em juízo, reconhecendo sua
verdadeira condição de empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até sentença final,
respondendo pelos ônus diretos e/ou indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa
após o término ou rescisão do presente contrato.
XXIX. Confeccionar e colocar uma placa informativa, na qual deverá conter as seguintes informações:
Órgão gestor; Nome da Contratada; Responsável Técnico; Objeto; Valor e Prazo de Execução dos serviços
(modelo padrão Prefeitura Municipal de Vazante);
XXX. Conduzir os serviços em estrita observância com as normas da Legislação Federal, Estadual e
Municipal cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo
e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
XXXI. Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livres de entulhos ou quaisquer
outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades.
XXXII. A CONTRATADA deve comunicar, por escrito, à fiscalização da CONTRATANTE, a conclusão
dos serviços, para que a mesma proceda à vistoria dos serviços com vistas à sua aceitação provisória. Todas
as superfícies deverão estar impecavelmente limpas.
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XXXIII.
Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste
instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da
CONTRATANTE.
XXXIV. A CONTRATADA deverá cumprir às exigências técnicas dos órgãos ambientais.
XXXV.
Manter atualizados, para fiscalização da Contratante, a qualquer época, o PCMSO e PPRA
dos trabalhadores contratados para a execução dos serviços, conforme determinam as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (NR-07, 09 e 18).
XXXVI. Providenciar para que a obra tenha instalações necessárias (barracão para depósito de materiais,
instalações sanitárias), ferramentas e equipamentos necessários e suficientes a uma boa execução dos
serviços e obras.
XXXVII. Assegurar até o Recebimento Definitivo pelos Serviços, a proteção e conservação de tudo que já
tiver sido executado.
XXXVIII. A CONTRATADA deverá contratar mão de obra local para execução dos serviços, salvas as
localidades onde não houver mão de obra disponível.
XXXIX. Manter a frente dos trabalhos um Engenheiro Civil com total poder para representá-la junto à
fiscalização do Serviço de Obras.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 - Compete à CONTRATANTE:
I - Exercer a fiscalização dos serviços por meio de comissão especialmente designada para este fim, na
forma prevista na Lei n° 8.666/93;
I.1) A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA na execução do objeto,
nem dos custos inerentes ao refazimento dos serviços.
II - Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposições estabelecidas.
III - Efetuar os pagamentos no prazo estabelecido na Cláusula Quarta do presente contrato.
IV - Fornecer a Ordem de Serviço, para início dos trabalhos, bem como o layout das placas;
V - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações
contratuais.
VI - Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução
dos serviços, fixando prazo para a sua correção, com total ônus à CONTRATADA.
VII - Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Básico e seus anexos.
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8.2 - A Fiscalização do Município poderá determinar à contratada o reforço de equipamento ou substituição
de unidades, caso venha a constatar serem os mesmos insuficientes ou impróprios para dar aos serviços o
andamento previsto.
Parágrafo Único: O recebimento definitivo não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela
perfeição, qualidade, quantidade, durabilidade, segurança, compatibilidade com o fim a que se destina e
demais peculiaridades da obra.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTAS
À CONTRATADA, serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº. 8.666/93, nas seguintes situações, dentre
outras:
I - Pela recusa injustificada para o início dos serviços, por parte da CONTRATADA, no prazo previsto
neste contrato, contados da data de convocação, feita por escrito pela CONTRATANTE, será aplicada
multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, até 10 (dez) dias consecutivos. Após
esse prazo, poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à CONTRATADA, a pena prevista no
inciso III do artigo 87 da Lei das Licitações, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
II - Pelo atraso ou demora injustificados para o início dos serviços, para sua entrega total ou de suas etapas,
além dos prazos estipulados neste contrato, aplicação de multa na razão de 0,50% (cinquenta centésimos
por cento), por dia de atraso ou de demora, calculado sobre o valor total do contrato, até 10 (dez) dias
consecutivos de atraso ou de demora. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou
imputada à CONTRATADA, a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº. 8.666/93, pelo prazo de até 02 (dois)
anos.
III - Quando da reincidência em imperfeição já notificada pela CONTRATANTE, referente à obra,
aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento) do valor total do contrato por reincidência, sendo que a
CONTRATADA terá um prazo de até 10 (dez) dias consecutivos para a efetiva adequação dos serviços.
Após 03 (três) reincidências e/ou após o prazo, poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à
CONTRATADA, ainda, a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº. 8.666/93, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
IV – A conclusão dos serviços em desacordo com o contratado, aplicação de multa na razão de 3% (três por
cento), do valor total do contrato, por dia, limitada ao patamar de 30% (trinta por cento). A Contratada não
poderá ultrapassar 10 (dez) dias consecutivos para a efetiva adequação dos serviços. Após esse prazo,
poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à CONTRATADA, a pena prevista no art. 87, III,
da Lei nº. 8.666/93, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES E MULTAS
No caso de incidência de uma das situações previstas na Cláusula nona, a CONTRATANTE,
notificará a CONTRATADA, para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento desta,
justificar por escrito os motivos do inadimplemento.
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Parágrafo Único: Será considerado justificado o inadimplemento, nos seguintes casos:
a - acidentes que impliquem retardamento na entrega dos materiais ou na reposição dos mesmos, sem culpa
da CONTRATADA;
b - falta ou culpa da CONTRATANTE;
c- caso fortuito ou força maior, conforme art. 393 do Código Civil Brasileiro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADITAMENTO
O Município de Vazante poderá autorizar, quando reconhecer a ocorrência de força maior ou de
conveniência administrativa, alteração contratual de que decorra variação do valor do contrato ou
modificação no prazo de sua execução, bem como na forma, qualidade, redução ou acréscimo das
atividades contratadas, nos limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da lei 8.666/93, a qual se
formalizará através de Termo Aditivo e incorporado ao contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
12.1 - Não obstante o fato de a Contratada ser a única e exclusiva responsável pela realização dos serviços,
objeto deste contrato, a Prefeitura, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla
e completa fiscalização, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as
disposições a elas relativas, podendo para isso:
I. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionários da contratada que estiver
sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu
exclusivo critério, julgar inconveniente;
II. Examinar, esporadicamente, as Carteiras Profissionais dos funcionários colocados a seu serviço, para
comprovar o registro de função profissional.
12.2 - O Contrato oriundo desta contratação terão como responsáveis:
12.2.1. GESTOR DO CONTRATO: José Humberto Alves Borges, Secretário Municipal de Infraestrutura,
Obras
e
Serviços
Urbanos,
Portaria
nº
88/2020,
Telefone:034-3813-1013,
e-mail:
semobvazante@gmail.com
12.2.2. FISCAIS DO CONTRATO - Assessoria Técnica:
- Célio Sebastião Franco, Assessor de Projetos de Engenharia e Segurança do Trabalho - CREA: 1493/DDF, Portaria nº 156/2019;
12.3 - Compete ao Gestor do Contrato acima identificado exercer a administração do contrato, com
atribuições voltadas para o controle das questões documentais da contratação, quais sejam, verificar se os
recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias, acompanhar o prazo de
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vigência do contrato, verificar a necessidade e possibilidade da renovação/prorrogação, bem como estudar a
viabilidade de realização de reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração dos respectivos termos
aditivos, etc.
12.4 - Compete aos Fiscais do Contrato acima identificados exercer a verificação concreta do objeto,
devendo o servidor designado (Fiscal da Obra) verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto
respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o
relacionamento necessário com a Contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do
contrato, etc.
12.5 - O fiscal DOS SERVIÇOS anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
12.6 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do prestador de
serviços, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência
desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.7 - As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do
objeto da licitação, farão parte do processo licitatório, constituindo tais registros, documentos legais, em
cumprimento ao artigo 67 § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO
13.1 - São motivos de rescisão do contrato, independente de procedimento judicial, aqueles inscritos no
artigo 78 da lei regente, acrescidos do seguinte:
I-A reiteração de impugnação dos serviços evidenciando a incapacidade da CONTRATADA no
cumprimento satisfatório do contrato.
II- Recusa injustificada para o início dos serviços; atraso ou demora injustificados para o início dos serviços
ou para a entrega total dessas ou de suas etapas; reincidência em imperfeição já notificada pela
CONTRATANTE; entrega em desacordo com o contratado; atraso no atendimento às impugnações da
CONTRATANTE; bem como, quaisquer das situações previstas na Cláusula nona deste contrato.
- Quando ocorrerem razões de interesse público justificado.
IV - No caso de falência da Contratada.
13.2 - A CONTRATADA, em caso de rescisão administrativa, reconhece todos os direitos da
Administração, consoante prevê o artigo 77 da lei vigente.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS
A execução do presente Contrato bem como os casos omissos regular-se-ão pelas Cláusulas Contratuais e
pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhes, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do Artigo 54, da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores, combinado com Inciso XII, do Artigo 55, do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – GARANTIA
15.1 - A CONTRATADA prestou garantia na modalidade SEGURO Valor R$66.205,91 (sessenta e
seis mil, duzentos e cinco reais e noventa e um centavos), consoante artigo 56 “caput”, § 1º, 2º e 4º da
lei regradora.
15.2 - A garantia a que se refere o item 15.1, quando prestada na forma de caução em dinheiro, será
restituída, atualizada monetariamente, após a verificação que os serviços foram plenamente executados
conforme PROJETO BÁSICO. Ocorrendo a rescisão motivada pela contratada a garantia não será restituída
e constituirá receita da PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PERDAS E DANOS
A parte que der causa à rescisão do contrato por dolo ou culpa, ficará obrigada a indenizar a outra
por todos os prejuízos sofridos em decorrência da sua conduta.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
17.1 - Sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA poderá, durante a
execução do contrato, com a concordância expressa da Administração, subcontratar partes do objeto, sendo
vedada a subcontratação total.
17.2 - A CONTRATANTE, a qualquer tempo e sem qualquer ônus ou responsabilidade para si,
independente de ação, notificação judicial ou extrajudicial, poderá sem prejuízo das demais penalidades
aplicáveis à Contratada, rescindir o contrato, com base e na forma das disposições do artigo 77 e seguintes
da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO
Em conformidade com o disposto no parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93, o presente contrato terá
validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão de divulgação oficial do Município, que é o
Diário Oficial dos Municípios Mineiros.
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORO
As contratantes elegem o Foro da Comarca de Vazante-MG, com renúncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas porventura emergentes da presente contratação.
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas ao final subscritas, para que o mesmo produza todos os jurídicos e
legais efeitos.
Vazante-MG, 03 de Setembro de 2020.

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE VAZANTE
JACQUES SOARES GUIMARÃES
- Prefeito Municipal -

CONTRATADA:

ESTRELA INFRAESTRUTURA LTDA ME
CNPJ/MF:41.804.972/0001-16
Representante Legal:Rodrigo Pereira Araújo Rodrigues
CPF:099.193.196-35

GESTOR DO CONTRATO:

JOSÉ HUMBERTO ALVES BORGES
Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos

FISCAL DO CONTRATO:

CÉLIO SEBASTIÃO FRANCO
Engenheiro Civil - CREA: 1493/D-DF

ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL:

RENATO JOSE FERREIRA
OAB/MG: 64002

TESTEMUNHAS:
Franciele Alves Andrade
CPF:118.056.136-85

Claudia Regina Ferreira
CPF: 756.535.836-34

