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ESTADO DO ESPÍRITQ SANTO ºro»: 4MWCb

DEPARTAMENTO DE LICITACOES & CONTRATOS

CONTRATO Nº 047/2019

Que entre si celebram: 0 MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ Nº.
27.167.311/0001—04, situada a Rua Suelon Dias Mendonça. nº. 20 — Centro —
Ecoporanga—ES neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. ELIAS
DAL'COL, brasileiro, portador do CPF Nº. 478.812.757-15 e cédula de
identidade nº. 189.546-SSP-ES, residente e domiciliado neste Município,

doravante denominado CONTRATANTE e a empresa PEDRA DA ONÇA
LOCAÇÓES - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob
o nº 16.920909/0001-06, sediada na Quadra 1, S/N, Polo Empresarial de
Baixo Guandu, na Cidade de Baixo Guandu/ES, CEP: 29.730-000, neste ato
representada por sua titular a Srª. LETICIA RIZZI MATTEDI, brasileira, solteira,

natural de Itarana-ES, nascida em 25/04/1990, inscrita no CPF sob o nº.
128.006.387-45, residente e domiciliada na rua Rua Dom Luiz Scortegagna,
nº. 300, centro, na cidade de Itarana—ES, CEP: 29.620-000, doravante
denominado CONTRATADA, ficajusto e contratado, consoante as cláusulas e
condições abaixo estabelecidas, o seguinte:

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e dezenove (2019), 0 MUNICÍPIO DE

ECOPORANGA e a CONTRATADA, ambos anteriormente qualificados, com base no Procedimento de

ADESÃO à Ata de Registro de Preços nº 021/2018, Pregão Presencial nº 020/2018, instaurado pelo

Município de Governador Lindenberg/ES, e ainda, instruído pelo Processo administrativo nº 0593/2019,

da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, nos termos da Leinº10.520/02 e da Lei 8666/93,

resolvem celebrar o presente CONTRATO, observadas para tanto, as cláusulas e condições seguintes:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1- Cogstitui objeto do presen/e CONTRATO & CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAQUINAS MOTONIVELADORA”.

1.2 - Quantidade de horas e valores será eépecificado conforme tabela abaixo:
 

ITEM

005

 

DESCRIÇÃO UND. & QUANT. UNIT. TOTAL

MOTONIVELADORA, articulada, cabine ropsfops, motorõ Hora *, 1500 R$ 193,00 R$ 289.500,00
«cilindros com potência igual ou superior a 140hp, ripper'
traseiro, peso operacional mínimo de 14000 kg, ano de
fabricação igual ou superior a 2012, em bom estado de &

ªconservaçâo e manutenção, mínimo de três
% motoniveladoras. ª » ]

 

    
 

/, ,, _ , , TOTAL------- ..R$289.500,001 

 

2 - CLÁUSULA SEGUNDA — DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. A execução dos serviços será por empreitada por preço unitário (considerando a unidade de
“horas“ trabalhadas), na forma indireta.

2.2. Os métodos e meios empregados para a execução das várias etapas dos serviços serão de livre
opção da CONTRATADA, sujeitos, entretanto, as sugestões e aprovações da CONTRATANTE, quando
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se tornem necessárias salvaguardas as características, o cronograma e os resultados de todos os
serviços, sem restrição às responsabilidades da CONTRATADA, conforme definido no Contrato. Se em
qualquer ocasião & CONTRATANTE julgar que os métodos empregados, a aplicação da mão de obra,
do material e do equipamento da CONTRATADA é ineficiente ao ritmo dos trabalhos ou inadequados à
segurança e estabilidade da obra, à segurança dos trabalhadores ou de terceiros, no seu todo ou em
parte, poderá ser exigido da CONTRATADA, sem ônus para & CONTRATANTE, o aumento de

equipamentos ou mão de obra de sua segurança, que sua eficiência e adequabilidade, devendo a

CONTRATADA atender tais exigências com a devida presteza.

  

2.3. Os serviços serão prestados em dias úteis, de segunda a sábado, conforme a necessidade e
demanda da Contratante.

2.4. Para a execução dos serviços, a empresa deverá dispor de, no mínimo, 03 (três) máquinas
motoniveladoras com, no máximo, 05 (cinco) anos de fabricação.

2.5. A solicitação das máquinas com no máximo 05 anos de fabricação se faz necessária, pois quanto
mais nova será menor o risco de quebra, fazendo com que haja uma maior produtividade na prestação
dos serviços e diminuição dos custos de manutenção.

2.6. Nos casos de falha mecânica, eventos fortuitos, manutenção corretiva e preventiva, a
CONTRATADA fica obrigada a substituir imediatamente os veículos e máquinas por outro (a) nas
mesmas características e condições CONTRATADAS.

2.7. MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE SERVIÇOS
2.7.1. Compreendem todas as providências & serem tomadas pela CONTRATADA para execução

dos serviços, objeto de Contrato.

2.7.2. Isto inclui o transporte de materiais e equipamentos, mobilização de pessoal, instalação de
acampamento, canteiros de obras, placas de identificação da obra e os demais recursos
necessários para a execução dos trabalhos.

2.7.3. Imediatamente & ordem de serviço, a CONTRATADA deverá dar início às providências relativas
à mobilização, para que serviços sejam executados dentro dos prazos.

2.8. CORTES E ATERROS EM VIAS URBANAS E RURAIS

2.8.1. Todos os serviços de locação das obras deverão ser feitos topograficamente, por profissionais
competentes e com aparelhos de comprovada precisão, sob inteira responsabilidade e ônus
da CONTRATADA.

2.8.2. A CONTRATADA será responsável por qualquer erro de nivelamento, que venha ser
constatado em qualquer etapa da obra. Neste caso os serviços deverão ser refeitos sem ônus
para o CONTRATANTE.

2.8.3. Compreende corte carga e transporte e, espalhamento do material no terreno ou via a ser
regularizada, bem como o nivelamento. O transporte de materiais (terra e cascalho),
executados pelo contratante.

2.8.4. Todo o material que possa servir de aterro deverá ser reservado para esse fim, desde que haja
tal aplicação na obra. O excedente se houver será objeto de bota-fora.

2.8.5. Após a conclusão das escavações necessárias, os trechos deverão ser regularizados
mecanicamente.

2.8.6. Todas as etapas serão efetuadas de acordo com as determinações do Departamento de Obras
e Serviços Urbanos do Município.
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2.9. NIVELAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS

2.9.1. Todas as etapas serão efetuadas de acordo com as determinações do Departamento de Obras
e Serviços Urbanos do Município.

2.10. AFROUXAMENTO DE CASCALHO E TERRA

210.1. Os serviços de afrouxamento de cascalho e terra serão executados em locais determinados

pelo Departamento de Obras e Serviço Urbanos do Município. Os materiais serão devidamente

transportados até os locais das obras/serviços, com caçamba basculante, sob a

responsabilidade do contratante.

2.11. ABERTURA/MANUTENÇÃO DE GALERIAS

2.111. Abertura e Manutenção de Galerias compreendem os serviços de abertura de valas, limpeza

de bocas de lobo para tubulação compreendendo também a reposição das respectivas valas.

211.2. Todas as obraslserviços obedecerão, quanto a sua execução, as normas técnicas brasileiras
aplicáveis, bem como os regulamentos e posturas das concessionárias dos serviços e órgãos
municipais.

2.113. Em caso de divergências entre a execução dos serviços contratuais e as normas, deverá o fato
ser comunicado imediatamente à fiscalização para as devidas providências.

211.4. Todos os serviços deverão ser executados por profissionais oficiais. Competente e habilitados.

2.115. Todos os serviços, após os procedimentos de testes parciais e de funcionamento, deverão ser
assistidos e aprovados pela Fiscalização.

2.116. Toda e qualquer irregularidade detectada pela Fiscalização na observância do Contrato ou das
especificações, deverá ser sanada nos prazos estipulados.

2.117. Antes da entrega de cada etapa obra/serv/ço, & CONTRATADA deverá comunicar &

Fiscalização para o recebimento e aprovação.

2.12. LIMPEZA GERAL

212.1. As vias trabalhadas terão em seus trechos suas superfícies completamente limpa e perfeitas,
isentas de quaisquer detritos oriundos dos serviços de execução.

2.13. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

2.13.1. A Contratada deverá utilizar para a execução dos serviços listada os seguintes equipamentos
com até 05 anos de uso:

2.13.2. A Contratada deverá utilizar para a execução dos serviços listados equipamentos com potência
mínima de 126CV.

213.3. Além dos acessórios obrigatórios estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, poderá ser
exigida a colocação de outros equipamentos com o objetivo de facilitar a execução das tarefas
executadas pelo Município.

2.14. PARALISAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR PROBLEMAS IVIECÃNICOS

214.1. Fica entendido que no caso de eventuais defeitos mecânicos apresentados pelos
equipamentos, deverá a empresa providenciar imediatamente a sua recuperação e,
simultaneamente, efetuar a substituição por outro, em idênticas ou melhores condições,
enquanto perdurar impedimento dos equipamentos avariado, no prazo máximo de vinte e
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quatro horas (24hs), sujeitos à aprovação pela fiscalização do Departamento de Obras e

Serviços Urbanos.

  
214.2. O período em que os equipamentos ficarem parados pelos motivos antes aludidos, não será

computado na quantidade total de horas trabalhadas contratadas.

2.15. MEDIÇÃO E FATURAMENTO

215.1. Para efeito de apresentação de proposta e, posterior faturamento pela empresa, os serviços

utilizados serão pagos através de "hora trabalhada", atestada pela fiscalização.

215.2. Responsável pela fiscalização será designado pela requisitante dos serviços, na falta de

designação () requisitante será o responsável.

215.3. As liberações de faturas serão mensais.

215.4. Em dias de chuvas, a critério da fiscalização, os equipamentos deverão ficar a disposto do

departamento de Obras e Serviços Urbanos para atendimento emergenciais, inclusive para

chamados da Defesa Civil a esta PREFEITURA MUNICIPAL.

215.5. Para efeito de apresentação de proposta, os unitários aqui apresentados não deverão ser

ultrapassados.

215.6. Ocorrendo atraso na execução do Cronograma estabelecido pelo Departamento, por

responsabilidade da empreiteira, () Departamento de Obras e Serviços Urbanos poderá exigir

sua execução fora do horário normal de trabalho estipulado, sem que, neste caso, haja

qualquer acréscimo de prazo e custo.

215.7. Na emissão da Nota Fiscal deverá ser juntado laudo de medição efetuado pelo fiscalizador

com a devida assinatura do mesmo, onde deverá constar:

&) Local onde o serviço foi efetuado;

b) As medições e descrições dos serviços efetuados;

c) Total de Horas utilizadas.

2.16. RESPONSABILIDADE TÉCNICA E ENCARREGADO

2.16.1. A Contratada manterá, em cada frente de obra, obrigatoriamente um encarregado

representante da Contratada, durante“ todas as horas do desenvolvimento dos serviços.

2.17. CONDIÇÓES DE USO DOS EQUIPAMENTOS, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

217.1. Os equipamentos utilizados deverão estar sempre em perfeitas condições de uso segurança,

entendidos como tais: veículo abastecido, óleo no nível recomendado, pneus em bom estado

de uso bateriam em perfeitas condições, etc., e o operador deverá apresentar-se asseado,

adequadamente vestido e utilizando equipamento de segurança.

217.2. Os empregados na execução dos serviços deverão vestir camisetas, jalecos ou outros

elementos de vestuário assemelhado que identifique a firma contratada.

2.17.3. É obrigação da Contratada, além do comprimento da legislação específica, fornecer, incentivar
e obrigar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's), adequando às atividades que
estiverem desenvolvendo, para todos os empregados da Empresa quando em serviço.

2.18. SINALIZAÇÃO

218.1. É de responsabilidade da Contratada, manter no trecho em serviço a sinalização necessária   
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de advertência, observadas as normas especificam.

  
2.19. HORÁRIO E LOCAIS DE TRABALHO

219.1. Os equipamentos e equipes, aqui contratados, executarão seus trabalhos de segunda-feira a
sexta-feira, no horário das 7h00min. Ás 17h00min. lncIuindo-se os intervalos previstos em lei,
podendo ser convocados para trabalha após este horário, como também aos sábados,

domingos, feriados e pontos facultativos.

2.20. RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS DANOS OU PREJUÍZOS:

2.201. O Município não assumirá, em qualquer hipótese, quaisquer danos causados por razões
decorrentes da execução do objeto Contratado. Inclui-se também nessa responsabilidade da
Contratada o mau uso dos equipamentos e os danos às instalações públicas.

2.202. Também, em nenhuma hipótese o Município assumira & responsabilidade laboral, acidentaria ou
providenciaria relativa aos operadores em serviço nos equipamentos ora Iocados e aos operários
componentes das equipes, nem responderá pelo salário dos mesmos.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA — DAS CONDIÇÓES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

3.1. No recebimento e aceitação dos serviços serão observadas, no que couber, as disposições
contidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93.

3.2. Constatadas irregularidades nos serviços prestados, o CONTRATANTE, poderá:

3.2.1. Se disser respeito a serviços prestados em desconformidade com as especificações dos

serviços, qualquer dos demais motivos elencados nestes itens, rejeitá-Io no todo ou em parte,
determinando sua substituição ou rescindindo & prestação dos serviços, sem prejuízo das penalidades

cabíveis;

3.2.2. Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-Ia em conformidade com a indicação
da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido
o preço inicialmente contratado;

3.2.3. Na hipótese de complementação, & CONTRATADA deverá fazê-Ia em conformidade com a
indicação do CONTRATANTE no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da Notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

4 - CLÁUSULA QUARTA — DOS PREÇOS E CONDIÇÓES DE PAGAMENTO

4.1. A Contratante pagará à Contratada, pelo valor unitário, conforme a tabela acima, de acordo com

sua demanda.

4.2. O valor global estimado deste CONTRATO é de R$: 289.500,00 (duzentos e oitenta e nove
mil e quinhentos reais);

4.3. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis em conta-corrente da empresa
contratada, após a confecção da nota de liquidação pela Secretaria Municipal de Finanças, devendo
previamente ser devidamente atestada pelos Órgãos Requerentes.

4.4. No ato do pagamento de cada parcela, a Contratada entregará, a pedido da tesouraria, as
Certidões Negativas, ou positivas com efeitos de negativas, de regularidade fiscal, que estejam vencidas
após o procedimento licitatório. Não será efetuado pagamentos quando quaisquer uma das certidões de »
regularidade fiscal encontrar-se sob o efeito de “positiva”.
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4.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere

direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária.

4.6. Se o término desse prazo coincidir com dia sem expediente na Prefeitura, considerar—se—á como

vencimento o primeiro dia útil imediatamente posterior.

4.7. Nos preços propostos deverão estar incluídos os custos com mão de obra (operada),

combustível, Iubrificações e manutenções que se fizerem necessárias, lavagens, etc. bem como seguro

de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros e ainda seguro pessoal,

utilizados em casos de acidentes de trabalho e comprimento de todas as obrigações a que a legislação

trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da

Administração Municipal.

4.8. Somente haverá pagamento de serviços executados.

4.9. DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO

4.9.1. Será permitida a revisão contratual quanto ao reajuste de preços após o interregno de 12 (doze) meses.

4.9.2. As alterações, conforme prevista no êBº do Artigo 65 da Lei 8.666/93, quando ocorridas serão formalizadas

por apostilamento.

  

5 - CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão dos recursos na seguinte dotação

orçamentária:

120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

001- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15 - URBANISMO
452 - SERVIÇOS URBANOS
0033 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

2.114 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS—PESSOA JURÍDICA

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS.

FICHA - 511.

6 - CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÓES DAS PARTES

6.1. A empresa contratada se obriga a:

6.1.1. Cumprir fielmente o que estipula este Contrato.

6.1.2. A Contratada será responsável por todas as despesas com operadores, bem como os
administradores e ainda, os lubrificantes (combustível, óleos, graxas, etc), peças, bem como os serviços
mecânicos necessários às suas eventuais manutenções.

6.1.3. A Contratada deverá fornecer junto às máquinas 01 (um) operador bem como 01 (um)
administrador para cada máquina sem qualquer ônus adicional.

6.1.4. O deslocamento entre os veículos, de uma localidade para outra dentro do Município, para

execução dos serviços, será de responsabilidade da CONTRATADA .

6.1.5. Fornecer EPI (equipamento de proteção individual), uniforme e alimentação, ao condutor do

veículo.

6.1.6. Executar os serviços, obrigatoriamente, de acordo com as suas especificações, quantitativos e
demais condições estipuladas no Termo de Referência, responsabilizando—se pela execução de serviços

de má qualidade.
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6.1.7. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e previdenciários resultantes do

fornecimento.

6.1.8. Prestar informações/esclarecimentos solicitados pela Contratante, bem como atender suas

reclamações inerentes à execução do objeto, principalmente quanto à qualidade.

6.1.9. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante para acompanhamento da

execução do objeto. A existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a responsabilidade

da contratada pela execução dos serviços.

6.1.10. A Contratada não poderá ceder ou transferir para terceiros, por qualquer forma, nem mesmo

parcialmente, o objeto desta licitação.

6.1.11. Emitir a(s) nota(s) fiscal(is) dos serviços executados e apresentá—Ias à Contratante.

6.1.12. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrente

da culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à

fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante.

6.1.13. Arcar com todas as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados

quando da execução do objeto contratado, bem como as diretas ou indiretas, decorrentes do

cumprimento das obrigações assumidas.

6.1.14. Manter, ate' o cumprimento das obrigações, todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.

6.1.15. A empresa deverá informar o número de telefone e e-mail para recebimento de informações,

correspondências ou qualquer outro tipo que a Contratada necessitar.

6.1.16. A contratada manterá contato diário com & Fiscalização definido e registrando junto a esta os

logradouros ou trechos onde serão executados os serviços bem como o andamento dos trabalhos em

execução.

6.2. A Contratante obriga—se a:

6.2.1. Definir nas ordens de serviço, local onde serão prestados os serviços;

6.2.2. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, em conformidade

com Autorização de Fornecimento, sendo que o pagamento da Nota Fiscal fica condicionado ao

cumprimento dos critérios de recebimento dos serviços e os procedimentos burocráticos;

6.2.3. Notificar, formal e tempestivamente, & CONTRATADA sobre as irregularidades observadas na

execução do contrato ou instrumento substitutivo nos termos da Lei 8666/93, artigo 62 e parágrafo 4º;

6.2.4. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e

quaisquer débitos de sua responsabilidade;

6.2.5. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

6.2.6. Fiscalizar rigorosamente, através de um representante da Secretaria Municipal Requerente &

execução dos serviços, estabelecendo se estes obedecem às condições e especificações mínimas
exigidas pelo CONTRATANTE.

6.2.7. Definir nas ordens de serviço, local onde serão prestados os serviços;

6.2.8. Designar servidores responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços.

6.2.9. Agendar com a CONTRATADA, com antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas), os
serviços a serem executados, para que a mesma disponibilize o maquinário.

6.2.10. Fornecer a qualquer tempo e com presteza, mediante solicitação da CONTRATADA,
informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-Ia em todos os casos omissos;
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6.2.11. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo de

Referência, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, registrando as falhas detectadas e comunicando

a Contratada as ocorrências que exijam medidas imediatas.

6.2.12. Efetuar o pagamento conforme estabelecido neste Edital.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ATRIBUIÇÓES DO GESTOR DO CONTRATO

7.1. O gestor deverá adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, tendo por

parâmetro os resultados previstos no contrato. As decisões e providências que ultrapassarem & sua

competência deverão ser encaminhadas a seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas

convenientes.

7.2. Verificar a execução dos serviços se está em acordo com o contrato.

7.3. Comunicar qualquer descumprimento das cláusulas contratuais.

7.4. Comunicar às unidades competentes eventuais atrasos nos prazos de entrega elou execução

do objeto, bem como os pedidos de prorrogação, se for o caso;

7.5. Receber e encaminhar à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos as reclamações,

sugestões e elogios essenciais à perfeita execução dos serviços.

8 - CLÁUSULA OITAVA — DA RESCISÃO DO CONTRATO

8.1. O contratante poderá rescindir o contrato, de pleno direito, independente de interpelação judicial

ou extrajudicial, nos casos previstos nos art. 77 e 78 da Lei nº. 8666/93 e suas alterações, respondendo

a parte infratora pelos prejuízos que causar à outra.

9 - CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS

9.1. A fiscalização dos serviços executados, bem como o controle de horários dos equipamentos e

pessoal, estará a cargo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

9.2. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração

especialmente designado, [...] devendo anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas

com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos

observados, permitida a contratação de terceiros para assisti-Io e subsidiá-Io de informações pertinentes

a essa atribuição (Art. 67, Lei 8666/93).

9.3. O Fiscal deverá reunir-se com 0 preposto da contratada com a finalidade de definir e estabelecer

as estratégias da execução do objeto, bem como traçar todas as metas de controle, fiscalização e

acompanhamento do contrato.

9.4. Deverá exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas,

constantes das cláusulas do contrato e demais condições do Edital da Licitação e seus anexos, planilhas,

cronogramas etc.

9.5. Se for o caso, deverá comunicar à Administração e aos órgãos participantes a necessidade de

modificação na forma de sua execução, em razão de fato superveniente ou outro qualquer, que possa

comprometer a execução contratual e seu efetivo resultado.

9.6. Impedir & subcontratação dos serviços e/ou efetuar quando não expressamente autorizadas para

tal, no edital ou contrato.

9.7. Comunicar — por escrito — ao responsável qualquer falta cometida pela empresa.

9.8. Comunicar ao responsável pelo Órgão Gerenciador quaisquer situações que envolva

descumprimento por parte da Detentora da Ata de Registro de Preços.

9.9. 0 fiscal, junto com os Órgãos Participantes, deverá manter total controle sobre o quantitativo

registrado na Ata de Registro de Preços.
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9,10. Os Órgãos Participantes deverão indicar uma ou mais pessoas para atuar na fiscalização do(s)

contrato(s).

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DOS PRAZOS.

101. Este Contrato terá duração de 08 (oito) meses, com início em 30 (trinta) de abril (04) de dois

mil e dezenove (2019) e término em 30 (trinta) de dezembro (12) de dois mil e dezenove (2019),

podendo ser prorrogado na forma da legislação vigente.

10.2. O contrato terá sua vigência contada a partir da data de sua assinatura.

10.3. A contratada deverá estar em condições para dar início a prestação de serviços, no máximo no

lº (primeiro) dia útil após a assinatura do Contrato, sob pena de revisão contratual e aplicação de multa

correspondente à não execução do Contrato.

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REVISÃO

11.1. Poderá ser processada revisão contratual provocada pelo desequilíbrio econômico do contrato

e/ou diminuição do preço.

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12.1. O Contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 65 da

Lei 8666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido artigo.

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E VINCULAÇÃO

13.1. O presente contrato é regido pela Lei 8.666/93 e alterações;

13.2. Este contrato está vinculado aos Termos do Processo nº 0593/2019, 51 Ata de Registro de Preços

nº 021/2018 oriunda do Pregão Presencial nº 020/2018 do Município de Governador Lindenberg/ES.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOS/ÇÓES GERAIS

14.1. A CONTRATADA não ficará exonerada da obrigação de empregar os meios adequados ao maior

rendimento dos serviços, mesmo que & CONTRATANTE não lhe faça tais exigências.

14.2. Somente a CONTRATADA será e permanecerá responsável pela segurança, eficiência e

adequabilidade dos métodos de trabalho de mão de obra e equipamentos empregados.

14.3. Os trabalhos deverão ser executados em escrita observância às instruções fornecidas, bem

como das disposições de Contrato e das presentes Especificações.

14.4. A contratada somente fará jus as horas de máquinas efetivamente trabalhadas não ficando a

Prefeitura de Ecoporanga/ES obrigada & arcar com aquelas remanescentes.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO

15.1. Quaisquer questões deste CONTRATO serão dirimidas no foro da Comarca de Ecoporanga, ES.

15.2. E, por estarem acordes, é o presente CONTRATO, depois d lido e achado conforme, assinado

pelas partes em presença de duas testemunhas que também assi m 03 (três) vias de igual teor.  
ELIAS DAL' COL

CONTRATANTE
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