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CONTRATO NLD 2017.07.04-01

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE
SANTANA DO ACARAÚ - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS, COM PRIME
CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI, NAS CONDIÇÕES ABAIXO
PACTUADAS:

O Município de SANTANA DO ACARAÚ - CE, pessoa jurídica de direito público interno, através da
Secretaria de OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS, com sede na Av. São João, n 2 75— Centro,
SANTANA DO ACARAÚ - CE, inscrito no CNPJ/MF sob o n2 07.589659/0001-30, representada por
seu Ordenador de Despesas, Sr. FRANCISCO DE ASSIS VASCONCELOS, doravante denominado de
CONTRATANTE, e, do outro lado a empresa, PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI com
endereço à Rua Coronel João Batista, 340, Centro, Massapê-CE, CEP 62.140-000, inscrito no CNPJ
sob o n2 19.967.758/0001-21, representado pelo Sr. Wandervagner Butrago Moreira, CPF n
057.125.083-11, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital
de TOMADA DE PREÇOS n2 2905.02/2017-SOB, Processo n 2 2905.02/2017, em conformidade com o
que preceitua a Lei Federal n2 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes
às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLAÚSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1- Fundamenta-se este contrato na TOMADA DE PREÇOS n2 2905.02/2017-SOB, e na Lei n 2
8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da Contratada.

CLAÚSUI.A SEGUNDA ~ DO OBJETO
2.1- O presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE BUEIROS NA SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO
MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

CLAÚSULA TERCEIRA - DO PREÇO
11- O valor global deste contrato é de R$ 137.198,73 (Cento e trinta e sete mil, cento e noventa e
oito reais e setenta e três centavos)

3.2. No preço global a que se refere esta clausula estão incluídas as despesas administrativas, com
pessoal, obrigações patrimoniais, encargos Trabalhista e previdenciá rios, transporte ferramentas e
utensílios, equipamentos, uniformes, vales transportes, alimentação e todos os e ais tributos e
encargos para a boa e fiel prestação de serviço.
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CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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4.1- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratadal todas as condições necessárias ao pleno
cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n2
8.666/93 e suas alterações posteriores;
4 2-Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual,
4.3-Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
4.4-Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente
atestadas pelo Setor Competente.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1-Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos na
TOMADA DE PREÇOS n2 2905.02/2017-SOB no Termo Contratual e na proposta vencedora do
certame;
5.2-Manter durante toda a execução do objeto contratual em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações,
53-Utilizar profissionais devidamente habilitados,
5.4 - Substituir os profissionais nos casos de: impedimentos fortuitos, de maneira que não se
prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços,
5.5- Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção da obra, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
5.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de SANTANA DO ACARAÚ - CE, mesmo no caso de
ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente, por quaisquer atos ou fatos
lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles
praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus A responsabilidade se estenderá a
danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses
danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições
legais vigentes;
5.7-Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA não devera, mesmo após o termino do CONTRATO, sem consentimento prévio por
escrito da CONTRATANTE, fazer uso, de quaisquer documentos ou informações especificadas no
parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do. CONTRATO;
5.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pela
Contratante;
5.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta, ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos
serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, P15,
emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da
Prefeitura Municipal de SANTANA DO ACARAÚ - CE, por eventuais autuações administrativas e/ou
judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência as suas obrigações, não se
transfere a Prefeitura Municipal de SANTANA DO ACARAÚ - CE;
5.10 - Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dp tributos,
O;
seguros, encargos sociais, trabalhista ,e previdenciários relacionados com o objeto do C N
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5.11- Responder, pecuniariam ente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados 'Üniã97,.•"
Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;
5.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, prevista na Consolidação das Leis
do Trabalho e legislação pertinente;
5.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções
para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na
legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n 9 9.605, publicada no D.O.U. de
13/02/98;
5.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por
eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados,
prepostos ou contratados;
5.15- A CONTRATADA deverá colocar como residente um Engenheiro Civil com experiência
comprovada em execução de serviços semelhantes aos licitados.
5.16- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as
exigências e condições a seguir estabelecidas:
a). Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT.
b). Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado;
c). Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens,
bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo
que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o
comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica" correspondente antes da apresentação
da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de SANTANA DO ACARAÚ - CE, sob pena de
retardar o processo de pagamento;
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

-

6.1.
Os serviços objeto deste contrato deverão ser executados e concluídos em até 31 de
dezembro de 2017, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado
nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.
Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria de OBRAS, URBANISMO E
6.2.
SERVIÇOS URBANOS, até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratual.
6.4. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Prefeitura de SANTANA DO ACARAÚ - CE, não
serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
O recebimento dos serviços será feito por equipe ou comissão técnica, constituída pela
7.1.
Prefeitura Municipal de SANTANA DO ACARAÚ - CE, para este fim.
7.2. O objeto desta licitação será recebido:
a). Mensalmente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 10 (dez) dias da comunica ç( scrita da
CONTRATADA;
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b). Definitivamente, pela equipe ou comissão técnica, mediante Termo de Entrega e Recebimento
Definitivo, circunstanciado, assinado pelas partes, em até 30 (trinta) dias contados do final do
contrato, período este de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos
contratuais.
7.3. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo só poderá ser emitido mediante apresentação da
baixa do contrato no CREA e no INSS.
CLAÚSULA OITAVA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO
8.1- O contrato terá um prazo de vigência a partir da data de emissão da ordem de serviço em até
31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n2 8.666, de
21 de junho de 1993 e alterações posteriores.
CLAÚSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1 - O pagamento será efetuado pela Secretaria de OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS no
prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o
detalhamento dos serviços executados e os materiais empregados, através de ordem bancária, para
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
9.2 - A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias, contado da
data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir, devendo
estar acompanhada dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista.
9.3 - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados, devidamente acompanhada das
comprovações mencionadas no subitem anterior.
9.4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo,
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento
ficará sobrestado até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras, sendo que, nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para a Secretaria de OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS.
CLAÚSULA DÉCIMA - DA FONTE DE RECURSOS
10.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos oriundos do
Tesouro Municipal, sob a dotação orçamentária n 2 0401.04.122.0007.2.007, elemento de despesa
n 2 3.3.90.39.00
CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO
11.1- Os preços são firmes e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da
apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão
ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substituí-Io, caso este seja
extinto.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
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12.1- A CONTRATADA fica, obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos o "
supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1, art. 65, da Lei n2 8.666/93 e suas
alterações posteriores.

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

111-Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administração poderá aplicar à Contratada, as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa:
b.1) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de sua proposta, em caso de recusa da licitante
vencedora em assinar o contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
notificação feita pela Contratante, bem como perda integral da garantia de manutenção de
proposta, de que trata o subitem 2.2.2 do Edital da Tomada de Preços n2 2905.02/2017-5013;
b.2) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, até o limite
de 30 (trinta) dias;
b.3) Multa de 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e
rescisão do pacto, a critério da Prefeitura Municipal de SANTANA DO ACARAÚ - CE, em caso de
atraso dos serviços superior a 30 (trinta) dias.
b.3) Os valores das multas referidas nestas cláusulas serão descontados "ex- officio" da Contratada,
mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto
a Prefeitura Municipal de SANTANA DO ACARAÚ - CE, independente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial.
c) Suspensão Temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a contratante promova a sua
reabilitação.
CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS

14.1 - A rescisão contratual poderá ser:
14.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos 1 a XII e XVIII do art. 78 da Lei Federal n2 8.666/93;
14.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência
da Administração;
14.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n2 8.666/93, sem que
haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados,
quando os houver sofrido;
14.5- A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do art. 78 acarreta as cs q ncias prevista no
art. 80, incisos 1 a IV, ambos da Lei n2 8.666/93.
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CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n2
8666/93 e suas alterações.
15.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo
representante legal da recorrente dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal.
153- Os recursos serão protocolados na Prefeitura Municipal e encaminhados à Comissão de
Licitação.

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16.1- Fica eleito o foro da Comarca de SANTANA DO ACARAÚ - CE, Estado do Ceará, para dirimir
toda e qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via
administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias
para que possa produzir os efeitos legais.

Santana do Acaraú-CE, 04 de julho de 2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - CE
EXTRATO DO CONTRATO -TOMADA DE PREÇOS N2 2905.02/2017-SOB
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Contratante: Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Urbanos
Dotação Orçamentária: 0401.04.122.0007.2.007
Elemento de despesa: 3.3.90.39.00
Contratada: Prime Construções & Locações EIRELI
Data da Assinatura do Contrato: 04 de julho de 2017.
Valor do Contrato: R$ 137.198,73 (cento e trinta e sete mil, cento e noventa e oito reais e
setenta e três centavos)
Procedimento Licitatório: Tomada de Preços N2 2905.02/2017-SOB
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de desobstrução e limpeza de
bueiros na sede, distritos e localidades do Município de Santana do Acaraú-CE
Vigência do Contrato: Até 31 de dezembro de 2017.
Assina pela Contratante: Francisco de Assis Vasconcelos -Secretário de Urbanismo, Obras e
serviços Urbanos

Assina pela Contratada: Olegário Vasconcelos Júnior, representante legal

Santana do Acaraú - CE, 04 de julho de 2017
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CERTIDÃO DE DIVULGACÃO DE EXTRATO DE CONTRATO

Certifico que o Extrato do contrato decorrente da Tomada de Preços n9 2905.02/2017-SOB,
cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E
LIMPEZA DE BUEIROS NA SEDE. DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚCE, foi afixado no dia 04 de março de 2017, em favor da empresa: PRIME Construções e Locações
EIRELI, vencedora do certame com valor global de R$ 137.198,73 (cento e trinta e sete mil, cento e
noventa e oito reais e setenta e três centavos), no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal,

conforme estabelece a legislação em vigor

Santana do Acaraú - CE, 04 de julho de 2017.

AN ONIOÇ UDESDELII\?1AFILHO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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PRIMERO ADITIVO AO CONTRATO REFERENTE À TOMADA DE PREÇO N2 2905.02/2017
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE BUEIRO NA SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO
DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRA E SERVIÇOS URBANOS,
COM A EMPRESA: PRIME CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA,
PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.
O MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 07.598.659/0001-30, através da Secretaria de Urbanismo,
Obras e Serviços Urbanos, com sede à Av. São João, no 75, Centro, nesta cidade de SANTANA DO
ACARAU - CE, neste ato representado pelo, Sr. Francisco de Assis Vasconcelos e a empresa: PRIME
CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Coronel João
Batista, n° 340, Centro - Massapê - CE, inscrita no CNPJ sob o n° 19.967.758/0001-21, neste ato
representada pelo seu Sr. Olegário Vasconcelos Júnior, brasileiro, sócio-administrador, portador do CPF
n° 028.836.723-50, resolvem aditivar o contrato firmado entre a empresa e a Secretaria de
Urbanismo, Obras e Serviços Urbanos, decorrente da Tomada de Preço n° 2905.02/2017 e em
conformidade com as disposições da Lei n9 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas
e condições a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O aditivo do contrato em questão encontra amparo no artigo 65, inciso 1,
alínea "b" e parágrafo primeiro, do mesmo artigo, da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
O presente termo aditivo não haverá acréscimo ou supressão em relação aos valores contratados, no
valor inicial do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS JUSTIFICATIVAS
Com fundamento no Princípio da Continuidade do Serviço Público fez-se
necessário o presente aditivo contratual com o intuito de ampliação de rede de esgoto, conforme planilha
de (replanilhamento) em anexo.
Enfatizamos e invocamos ainda o princípio da economicidade para o caso
em apreço, pois estaria por demais provado que um novo certame para regularizaçã do presente
acréscimo demandaria tempo e custo desnecessários e inviáveis ao município.
MIJNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ / PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ: 07.598.659/0001-30
COE: 06.920260-5 - Endereço: Av. São João, 75, Centro, CEP 62.150-000, Santana do Acaraú — CE,
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CLÁUSULA QUARTA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
-

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais anteriormente
ajustadas.
E, por estarem justos e acordados, as partes firmam o presente instrumento
contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que possa produzir os efeitos legais.

SANTANA DO ACARAÚ CE, 18 de julho de 2017.
-
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ACARAú
Francisco de Assis Vasconcelos
Secretário de Urbanismo, Obra e Serviços
Urbanos
CONTRATANTE

LTDA
Olegário Vasconcelos
CONTRATADA

Testemunhas:
1.
Nome:
CPF(MF):

gc1q.cj

2.
Nome:
CPF(MF):
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SEGUNSO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SANTANA DO ACARAÚ ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS COM A EMPRESA: PRIME
CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI, PARA O
FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.
O Município de Santana do Acaraú, através da Secretaria de Urbanismo, Obras e
Serviços Urbanos, com sede na Av. São João, N° 75, Centro, Santana do Acaraú
- CE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 07.598.659/0001-30, CGF no 06.920.260-5,
neste ato representado pelo Secretário de Urbanismo, Obras e Serviços Urbanos,
Sr. Francisco de Assis Vasconcelos, denominado CONTRATANTE, e a empresa:
PRIME CONSTRUÇOES & LOCAÇÃO EIRELI, com sede na Rua Coronel João
Batista, N° 340, Centro, Massapê - Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
19.967.758/0001-21, representada pelo Sr. Wandervagner Butrago Moreira,
portador do CPF/MF no 057.125.083-11, doravante denominada CONTRATADA,
resolvem firmar o presente Aditivo ao Contrato decorrente do procedimento
licitatório de Tomada de Preços N° 2905.02/2017, cujo OBJETO é a Contratação
de empresa para prestação de serviços de desobstrução e limpeza de bueiros na
sede, distrito e localidades do município de Santana do Acaraú, em conformidade
com as disposições contidas na Lei nQ 8.666/93 e suas alterações posteriores, e
mediante as cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1- O presente Contrato tem como fundamento o art. 57, parágrafo primeiro,
inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
2.1 - O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo do contrato
resultante do procedimento de licitação acima referido. O prazo contratual
anteriormente pactuado será prorrogado pelo período de 180 (cento e oitenta)
dias, portanto, terá vigência de 10 de janeiro de 2018, até 30 de junho de
2018.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA
3.1 - A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública,
que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso
em tela. O atraso na liberação dos recursos, se mostram de forma indefinida,
sobretudo com relação à época em que realmente se efetivarão por completo,
tendo em vista os transtornos provocados pelo atraso, muitas vezes
compreensível, no processamento de todos os trâmites burocráticos por parte
da referida empresa pública federal. Assim, resta à Administração valer-se da
faculdade da prorrogação como forma de manter o contrato vigente até que
se consolidem todos os pagamentos a ele inerentes.
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3.2 - A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada elô
disposto no inciso II, do art. 57, da Lei de licitações vigente, como pela sua
previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.
CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 - As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão
inalteradas e em pleno vigor.
E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias,
perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos.
Santan doeaj4-CE, 22 de Dezembro de 2017.
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TESTEMUNHAS:

01NOME:

CPF:

02 - -(
NOME:
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Wandrjiaer Butrago Moreira
PRIME CÓ'NSTRUÇÕES & LOCAÇÃO
EI RELI
CONTRATADA
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CPF:
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TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 2905.02/2017
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
PROCESSO N°: 2905.02/2017
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TIPO DE ALTERAÇÃO: SUPRESSÃO/ACRÉSCIMO
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO/ACRÉSCIMO
AO CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS, COM A EMPRESA PRIME CONSTRUÇÕES E
LOCAÇÃO EIRELLI PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:
O Município de SANTANA DO ACARAÚ, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Av. São João, 75, Centro, SANTANA DO ACARAÚ-CE, inscrito no
CNPJIMF sob o n° 07.598.659/0001-30, através da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços
Urbanos, representada pela Ordenador de despesas, Sra. MARTA DO CARMO LIRA, infrafirmado, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa, PRIME
CONSTRUÇOES E LOCAÇÃO EIRELLI com sede na Rua Coronel João Batista, N° 3440,
Bairro Centro em Massapê/CE, inscrito no CNPJ sob o 19.967.758/0001-21, representada pelo
Sr. Olegário Vasconcelos Júnior, portador do CPF/MF n° 028.836.723-50, ao fim assinado,
doravante denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Aditivo ao Contrato,
decorrente de processo licitatório, de Tomada de Preço n° 2905.02/2017 , cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE BUEIROS NA SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES
DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE, em conformidade com as disposições da
Lei flQ 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O aditivo do contrato em questão encontra amparo no artigo 65, inciso 1, alínea "b"
e § l, do mesmo artigo, da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
O presente termo aditivo SUPRIMIU ao valor do objeto contratual global em
5.712,77 (cinco mil, setecentos e doze reais e setenta e sete centavos), gerando urna
repercussão percentual na ordem aproximadamente de 4,16% (quatro vírgula dezesseis por
cento), no valor inicial do contrato.
O presente termo aditivo ACRESCEU ao valor do objeto contratual global em j3
33.403,47 (trinta e três mil, quatrocentos e três reais e quarenta e sete centavos), gerando
uma repercussão percentual na ordem aproximadamente de 24,35% (vinte e quatro vírgula
trinta e cinco por cento), no valor inicial do contrato.
Tal alteração contratual modificou o valor global anteriormente pactuado para o
objeto licitado de R$ 137.198,73 (cento e trinta e sete mil, cento e noventa e oito reais e
setenta e três centavos), para R$ 164.889,43 (cento e sessenta e quatro mil oitocentos e
oitenta e nove setenta e trinta e três centavos).
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS JUSTIFICATIVAS
Faz-se necessário uma reprogramação contratual do projeto básico aprovado, p s
necessidade de quantitativos de alguns serviços e acréscimo de outros, uma vez que o setor de
engenharia elaborou estudo de adequação a necessidade, conforme projeto elaborado e anexado
ao termo de autorização.
Com fundamento no Princípio da Continuidade do Serviço Público fez-se
necessário a supressão e acréscimo de alguns itens/quantitativos do projeto inicial da referida
obra, o que demandou a presente supressão e acréscimo via aditivo contratual com o intuito de
dar continuidade a execução serviços objeto do contrato, de modo que não ocorra a paralisação
dos serviços, destarte que o presente aditivo é faculdade prevista em lei, cuja mesma autoriza a
supressão e acréscimo sobre o quantitativo do contrato.
Enfatizamos e invocamos ainda o princípio da economicidade para o caso em
apreço, pois estaria por demais provado que um novo certame para regularização da presente
supressão demandaria tempo e custo desnecessários e inviáveis ao município.
CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais anteriormente ajustadas.
E, por estarem justos e acordados, as partes firmam o presente instrumento
contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que possa produzir os efeitos legais.
de il de 2018.
SANTANA DO ACARAÚ (CE)d

MARIA DO CARMO LIRA
ecretaria de Urbanismo, Obras e Serviços
Urbanos
(
CONTRATANTE
Testemunhas
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01. Ak'<C
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Nome:
CPF:

ONS RUÇOES EfI1OCAÇAO
EIRELLI V
Sr. Olegário Vasconcelos Júnior
CONTRATADA
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Noie:
CPF:
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QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
SANTANA DO ACARAÚ ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS COM A EMPRESA: PRIME
CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI, PARA O
FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA
O Município de Santana do Acaraú, com sede na Av. São João, N° 75,
Centro,Santana do Acaraú - CE, inscrito no CNPJ/MF sob o no
07.598.659/0001-30, CGF n° 06.920.260-5, através da Secretaria de
Urbanismo, Obras e Serviços Urbanos neste ato representado pelo Secretária
Sra. Maria do Carmo Lira, denominado CONTRATANTE, e a empresa: PRIME
CONSTRUÇOES & LOCAÇÃO EIRELI, com sede na Rua Coronel João Batista,
N° 340, Centro, Massapê - Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
19.967.758/0001-21, representada pelo Sr. Olegário Vasconcelos Junior,
portador do CPF/MF n° 028.836.723-50, doravante denominada CONTRATADA,
resolvem firmar o presente Aditivo ao Contrato decorrente do procedimento
Preços N° 2905.02/2017, cujo OBJETO é a
licitatório de Tomada de
Contratação de empresa para prestação de serviços de desobstrução e limpeza
de bueiros na sede, distrito e localidades do município de Santana do Acaraú,
em conformidade com as disposições contidas na Lei n2 8.666/93 e suas
alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1- O presente Contrato tem como fundamento o art. 57, parágrafo primeiro,
inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
2.1 - O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo do
contrato resultante do procedimento de licitação acima referido. O prazo
contratual anteriormente pactuado será prorrogado pelo período de 180
(cento e oitenta) dias, portanto, terá vigência de 290 de Junho de 2018, até
26 de dezembro de 2018.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA
3.1 - A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública,
que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso
em tela. O atraso na liberação dos recursos, se mostram de forma indefinida,
sobretudo com relação à época em que realmente se efetivarão por completo, tendo em vista os transtornos provocados pelo atraso, muitas vezes compreensível, no processamento de todos os trâmites burocráticos por parte da
referida empresa pública federal. Assim, resta à Administração valer-se da
faculdade da prorrogação como forma de manter o contrato vigente até que
se consolidem todos os pagamentos a ele inerentes.
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3.2 - A prorroga bilidade do contrato em pauta, no só está assegurad-p.eIo_---"
disposto no inciso II, do art. 57, da Lei de licitações vigente, como pela sua
previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.
CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 - As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.
E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias,
perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos.
Santana do Acaraú - CE, 29 de Junho de 2018.
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Maria do Carmo Lira
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS
E SERVIÇOS URBANOS
CONTRATANTE

\

Olégário VasconceIo)Junior
PRIME CONSTRUÇÕES &kLOCAÇÃO
EIRELI
CONTRATADA
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