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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2019
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI O CISCEL E
___________________________.

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI o Consórcio Intermunicipal de Saúde
Centro Leste – CISCEL, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE,
com sede á Av: Duque de Caxias, 850, Bairro Esplanada da Estação, em Itabira-
MG, inscrito no CNPJ sob o n.º 01.921.228/0001-87, neste ato representado pelo
Presidente Sr. Ronaldo Agapito de Sá, portador do CPF nº. 709.676.366-04,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa ......................,
inscrita no CNPJ sob o nº. ................., situado à Rua: .....................:
B:.................na cidade de .........................../MG - CEP: ..........-......, doravante
denominado simplesmente CONTRATADO(A), neste ato representado
por ........................., portador do CPF nº. ........................., têm entre si, com base
nos artigos 54 e seguintes da Lei 8666/93, celebrado o presente contrato de
prestação de serviços, em decorrência da licitação, modalidade Tomada de
Preços n.º 001/2019, homologada em ...../...../2019, Processo n.º 022/2019,
observadas as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Pelo presente instrumento a contratada se obriga a Prestação de serviços de
engenharia de execução de obra civil e de construção de imóvel consistente
no ANEXO à sede do CISCEL em Itabira/MG, incluído memorial descritivo,
planilha Orçamentária de Custo, Cronograma Físico Financeiro e demais anexos
deste edital que fazem parte integrante deste contrato, independente de
transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1 Dá-se a este contrato o valor de R$....... (.......................) para todos os fins
legais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO

3.1 O contratado receberá pelos serviços executados, conforme planilha de preço
do contrato, mediante liberações parciais aprovadas.
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3.2 As medições serão elaboradas pela Contratada e aprovadas pela fiscalização
do CISCEL, mensalmente e corresponderão às obras e/ou serviços executados no
período, acompanhadas por relatório fotográfico dos serviços executados.
3.3 As despesas com os relatórios, inclusive fotográficos, dos serviços executados
são de responsabilidade da contratada.
3.4 O pagamento dar-se-á até 30 (trinta) dias após apresentação da competente
Nota Fiscal, após aceitação dos serviços, pela fiscalização do CISCEL.
3.5 As faturas deverão estar acompanhadas da relação dos empregados da obra
com cópias autenticadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS relativas ao
mês imediatamente anterior aos serviços prestados, bem como certidão
comprobatória da regularidade da CONTRATADA perante o INSS e FGTS.
3.6 Para fornecedores sediados fora do município de Itabira solicitamos a
apresentação da RANFS juntamente com a Nota Fiscal de Faturamento.
3.7 A administração do CISCEL poderá reter os pagamentos devidos à contratada
na hipótese em que vier a ser demandada por encargos comerciais, trabalhistas,
fiscais, previdenciários ou por atos ou fatos decorrentes da execução do contrato,
hipótese em que a liberação do pagamento ocorrerá apenas após serem
solucionadas as eventuais pendências.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO
4.1 O presente instrumento a ser celebrado terá o prazo de vigência de 08 (oito)
meses, terá início a partir da data da sua assinatura e término em .../.../2020.
4.2 O prazo máximo para execução dos serviços será de 10 (dez) meses contados
a partir do recebimento pela contratada da Ordem de Serviço emitida pelo setor de
Compras do CISCEL, durante a vigência do contrato.
4.3 O presente instrumento poderá ser prorrogado, mediante aditamentos, por
conveniência das partes, nos termos do Artigo 57, § 1º, da Lei 8666/93 e mantidas
as condições do contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA DESPESA
5.1 Os recursos orçamentários são os provenientes da dotação orçamentária
citada abaixo do exercício de 2019 e pela sua correspondente para o exercício
subsequente.

Nº. 01.001.001.10.122.1004.1001. 44905100000 - Programa de Atividades
Consultório/ CISCEL - OBRAS E INTALAÇÕES - Ficha 17

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. A pessoa jurídica Contratada para a execução dos serviços estará obrigada a:
• Executar, com perfeição, todos os serviços descritos, indicados ou mencionados
na Planilha Orçamentária, nesta Especificação, fornecendo todos os materiais,
mão-de-obra e equipamentos necessários, sendo responsável pela existência de
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qualquer vício, irregularidade ou simples defeito de execução, mesmo após o
recebimento do projeto, obrigando-se a repará-lo de imediato.
• Comunicar, por escrito, ao Contratante quaisquer erros ou incoerências
verificadas, não sendo a eventual existência de falhas neste, razão para a
execução incorreta de serviços de qualquer natureza.
• Utilizar equipamentos modernos e eficientes e ferramentas necessárias à boa
execução dos serviços e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e
seguros.
• Empregar profissionais devidamente habilitados na execução dos serviços,
sendo-lhe vetado subempreitar totalmente os serviços, admitindo-se, porém,
subempreitadas relativas a serviços especializados, uma vez comprovada a
idoneidade técnica do subempreiteiro, a critério da Fiscalização.
• Apresentar, por escrito, à Fiscalização, antes do início das obras, o profissional
responsável pela execução dos serviços, caso este seja distinto do apresentado
na licitação, devendo este ser certificado pelo CREA ou CAU, com a apresentação
das mesmas competências técnicas comprovadas por meio da apresentação de
atestado de capacidade técnica, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo
Técnico emitida por esses Conselhos.
• Apresentar, no primeiro dia de trabalho, relação do seu pessoal, em duas vias,
constando nome completo e número da Carteira de Identidade de cada
funcionário.
• Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a Fiscalização, no
interesse da obra, julgue incompetente ou inadequado à consecução dos serviços,
sem que se justifique, nesta situação, atraso no cumprimento dos prazos
contratuais.
• Cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas, de Previdência Social e
de Seguro de Acidentes do Trabalho.
• Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras que
incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços.
• Tomar as providências necessárias para que, sempre que a execução do
serviços depender de aprovação de outras entidades (concessionárias de
abastecimento elétrico, de água e de gás e de serviços de telefonia e saneamento,
Corpo de Bombeiros etc.), esta aprovação seja obtida em tempo hábil, para não
atrasar a entrega dos serviços, que deverá coincidir com o prazo final do contrato,
cabendo-lhe, ainda, providenciar as vistorias, testes e aprovações exigidos por
aquelas entidades, quando for o caso, arcando com o pagamento das taxas e
emolumentos correspondentes.
• A aprovação por parte da Fiscalização ou da Contratante de detalhes elaborados
pela Contratada não a exime de responsabilidade por erros ou falhas que os
mesmos possam conter.
• Após o julgamento das propostas, a Administração se reserva o direito de
eliminar itens mencionados nas planilhas, que, a seu critério, julgar não serem de
necessidade imperiosa para a conclusão da obra.
• Encaminhar à Contratante cronogramas, quadros demonstrativos de produção,
análise de materiais, corpos de prova e outros elementos informativos relativos
aos serviços contratados.
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• Dar livre acesso a todas as partes do canteiro, sem exceção, à Fiscalização,
mantendo em perfeitas condições, a critério desta, escadas, elevadores, andaimes
e outros dispositivos necessários à vistoria da obra.
• Fornecer e manter no canteiro o Diário de Obra, conforme modelo aprovado,
tomando conhecimento, através dele, das observações e interpelações da
Fiscalização e nele registrando, obrigatoriamente, as condições meteorológicas
prejudiciais ao andamento dos serviços, as falhas nos serviços de terceiros não
sujeitos à sua inferência, as consultas à Fiscalização, as datas de conclusão das
etapas caracterizadas de acordo com o cronograma da obra, os acidentes de
trabalho, as respostas às interpelações da Fiscalização e a eventual escassez de
material que resulte em dificuldades para execução dos serviços em tempo hábil.
• Transportar, manusear e armazenar com o maior cuidado possível, evitando
choques, pancadas ou quebras, os vários materiais a empregar na obra, sendo
que aqueles sujeitos a danos por ação da luz, calor, umidade ou chuva deverão
ser guardados em ambientes adequados à sua proteção, até o momento de sua
utilização.
• Apresentar, com antecedência, à Fiscalização, amostras dos materiais a utilizar,
que uma vez aprovadas, passarão a fazer parte do mostruário oficial da obra para
fins de confrontá-lo com partidas de fornecimento.
• Retirar do canteiro da obra, o mais breve possível, os materiais não especificados
ou rejeitados pela Fiscalização.
• Transportar, para local do canteiro da obra indicado pela Fiscalização, os
materiais aproveitáveis provenientes de demolições e dele retirar os materiais
inservíveis, às suas expensas. Todo material aproveitável pertencerá ao
Contratante, a menos que especificado em contrário.
• Todos os danos causados às instalações, revestimentos, pavimentações etc., em
conseqüência das obras ou por necessidade delas, serão de inteira
responsabilidade da Contratada, a qual deverá fazer os reparos necessários, sem
ônus para o Contratante. Na execução dos reparos serão usados materiais novos,
de primeira qualidade, iguais aos originais.
• Em caso de dúvidas ou omissões do Projeto, caberá a Fiscalização fixar o que
julgar mais indicado, comunicando à Contratada a solução adotada.
• Todo serviço relacionado nestas especificações sobre os quais haja dúvidas,
caberá à Contratada apresentar detalhes executivos, que serão submetidos à
apreciação da Fiscalização e posterior aprovação, antes da execução dos
mesmos, sem ônus para o Contratante.
• As redes e tubulações de água, energia, esgotos sanitários, águas pluviais,
telefônicas etc. que passem pelo local da obra deverão ser, se necessário à
execução da mesma, desviadas convenientemente, sem que seja prejudicado ou
interrompido o funcionamento dos sistemas de abastecimento e serviços
correspondentes.
• A não ser quando especificado em contrato, os materiais a serem empregados
nos serviços serão todos nacionais, novos, de primeira qualidade (assim entendida
a gradação de qualidade superior, quando existirem diferentes gradações de
qualidade de um mesmo produto) e de acordo com as especificações da ABNT,
sendo expressamente vetado o uso de material improvisado em substituição ao
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especificado, assim como não se admite adaptar peças, seja por corte ou por outro
processo, a fim de usá-las em substituição a peças recomendadas e de dimensões
adequadas.
• A Fiscalização examinará todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes
de sua utilização e poderá impugnar o emprego daqueles que, a seu juízo, forem
julgados inadequados. Neste caso, em presença do responsável pela execução da
obra, serão retiradas amostras para a realização de ensaios de caracterização das
qualidades dos materiais.
• Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material
especificado por outro, a Contratada, em tempo hábil, apresentará, por escrito, à
Fiscalização, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões
determinantes do pedido e orçamento comparativo, sendo que sua aprovação só
poderá efetivar-se quando a Contratada:
a) Descriminar os motivos que a levaram a solicitar a substituição do produto;
b) Firmar declaração de que a substituição se fará sem ônus para o Contratante;

e
c) Apresentar provas de equivalência técnica do produto proposto em

substituição ao especificado, compreendendo, como peça fundamental, o
laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório
tecnológico idôneo, a critério do Contratante.

• Quando no Projeto constar a marca, nome do fabricante ou tipo de material,
estas indicações destinam-se a definir o tipo e o padrão de qualidade requeridos,
podendo ser aceitos produtos equivalentes, devendo o pedido de substituição
obedecer ao disposto no parágrafo anterior.
• A execução da obra deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas
relativas á proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas á atividade da
Contratada, observadas as leis em vigor deverão ser considerados os requisitos
de segurança com relação às redes elétricas, máquinas, andaimes e guinchos,
presença de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e
aproximação de pedestres.
• Compete à Contratada tomar as providências para a colocação, às expensas
próprias, de placas e sinais luminosos de advertência ou orientação durante o dia
e à noite.
• A Fiscalização poderá exigir da Contratada a colocação de sinais correntes que
julgar necessários para a segurança de veículos e pedestres.
• O Contratante não assumirá responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos
locais da obra e nem atuará como mediador em conflitos que deles resultem. Todo
acidente ou incidente no transcorrer dos serviços, acarretando danos pessoais ou
materiais, será de inteira responsabilidade da Contratada.
• A Contratada manterá Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus
empregados que exerçam atividades no canteiro da obra e responderá, nos
termos da legislação vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal,
material, instalações e equipamentos sob a sua responsabilidade, bem como de
terceiros, durante a execução dos serviços.
• A Contratada deverá assumir a garantia pela perfeita execução dos trabalhos que
lhe foram adjudicados obrigando-se dentro do período de 5 (cinco) anos, contados
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a partir da data de entrega de seus trabalhos, a reparar ou refazer qualquer
trabalho que apresente defeito advindo da má qualidade dos materiais
empregados ou má execução dos serviços, assim como todo o equipamento
fornecido, desde que não tenha sido usado imprópria ou abusivamente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
• Fornecer à Contratada as planilhas, normas, especificações e procedimentos
necessários à execução dos serviços a que se refere o contrato.
• Permitir à Contratada a instalação do canteiro provisório de obra, para uso de
seus empregados e prepostos, em local indicado no projeto ou, quando omisso
este, a critério da Fiscalização.
• Responder às solicitações da Contratada no Diário de Obra, para deliberações
relativas ao início, desenvolvimento e aprovações de etapas e frentes de serviços.
• Efetuar os pagamentos relativos aos serviços prestados nos prazos e condições
previstos no contrato.
• Exercer a fiscalização do contrato através de servidor designado para tal,
documentando as ocorrências e manifestando-se formalmente em todos os atos
relativos à execução do Contrato.
• Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos
que venham a ser solicitadas.
• Comunicar à contratada as irregularidades na execução do serviço, a fim de que
a empresa adote as providências cabíveis para sanar a questão.
• Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações
constantes no Projeto bem como em seus anexos.
• Convocar, a qualquer momento, o preposto ou representante indicado pela
empresa, para prestar esclarecimentos ou sanar dúvidas relativas à execução da
obra.
• Solicitar, sempre que entender conveniente, relatório atualizado do andamento
de cada atividade objeto deste contrato.
• Aplicar as sanções administrativas, quando se fizer necessário, de acordo com a
legislação em vigor.
• Rescindir o Contrato, se necessário, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.º
8.666/93.
• Receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários em relação
aos serviços prestados pela Contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
8.1 A fiscalização da obra será realizada pela contratante, podendo exigir que
sejam refeitos ou demolidos, sem ônus para o contratante, os serviços executados
fora das especificações.
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CLÁUSULA NONA – DAS MULTAS
9.1 O descumprimento de quaisquer das cláusulas ou obrigações diretas ou
indiretas decorrentes deste contrato poderá ensejar a aplicação das penalidades
previstas no art. 87 da Lei 8666/93 ao contratado, nos termos do Decreto Municipal
n.º 3546/2018 da Instrução Normativa n.º 008 de março de 2018.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
10.1 No que toca à alteração, execução, inexecução e rescisão do presente
contrato, observar-se-á o disposto na Lei 8666/93, no que couber, sendo que o
contratante poderá rescindi-lo administrativamente nas hipóteses previstas no
artigo 78, da Lei 8666/93, sem que caiba ao contratado direito a qualquer
indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL
11.1 A Contratada deverá apresentar em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura
deste contrato a garantia de execução do contrato na Divisão de Compras da
contratante, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, optando
por uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do Artigo 56, da Lei Federal
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 A Prefeitura se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos
da Lei, alterações que impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste
contrato.
12.2 Fica eleito o foro da Comarca de Itabira, para a solução de qualquer litígio
oriundo do presente contrato.

E por estarem assim, justas e acordes, as partes assinam o presente
instrumento na presença das testemunhas em 03 (três) vias de igual teor para um
só efeito, comprometendo-se a cumpri-lo em todas as cláusulas e condições.

Itabira, ............ de ............................... de 2019

Ronaldo Agapito de Sá
Presidente do CISCEL - Contratante

Contratada

Thiago Leal Pedra
Assessor Jurídico - OAB-MG 126.124

Testemunhas:
Nome: ______________________ Nome:______________________

CPF nº. _____________________ CPF nº._____________________
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