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TOMADA DE PREÇO N~ 002/2119-ACyM 
Processo Administrarivo n° 08520719 

Contrato N° 015/x019-CTL 

contrata firmada entre o Município de Sando/andia -
TO, e a en~pr~=sa Antonio Marques de Souza Neto 
para refnrma d~ pontes de madeira na zona rural do 
Mcrnicipio de fiando/ândia — TO, 

MUNICIPIO DE SAirIDOLANDIA, ínscrita no CNPJ n~ 37.344.355/0001- 08, com sede 
na Av. Ulisses Guimarães s/r. centro, Município de Sandolandia - T0, representada neste 
aio pelo Sr. Prefeito Radiison Pereira Lima, brasileíro, Casado, CPF 027.038.711-04 e 
RG 868.871 2a via SSP/T0, residente na Rua Dona Sena, s/n, Sandolândia - T0, CEP 77.478 
- 000, denominado CONTR~ATAN'ïE; e de outro lado a empresa ANTONIO MARQUES 
DE SOUZA NLTO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n~ 
32.560.186/0001-20 com sede na A~~. 8err.ado Sayão na cidade de Alvorada - T0, neste 
ato representada pelo Sr. Anto+~io .Marques ~!~ Souza Neto, brasileiro casado 
engenheiro civil, portador do CPF sob o n~ 015.308.331-08, e RG sob o n~ 352.299 SSP/TO, 
residente e domiciliado na Rua José Pereira da 5iiva Zezuca no 375 Cruzeiro do Sul, Porto 
Nacional-T0, neste ato denominada CCri~TQ2ATADA, resolvem celebrar o presente 
Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições q:!e seguem: 

CLAÚSULA PRIMEIR/~ "-. DO FUN4áAa~1E~iT0 LEGAL CJO CONTRATO 
1.1. 0 presente Contrato decorre do procedimento licitatório dÜ Tomada de Preços n~ 
002/2019-ADM cora fundamento no disposto na Lei 86.66%93. 

Parágrafo ~/nico - Integram e completara o presente Termo Contratual, para todos os 
fins de direito, obrigando as partes em todos os seus. termos, as condições expressas no 
Edital de Tomada de Preços acima. identificado com. seus anexos e a proposta da 
CONTRATADA. 

CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO E INFOitMAÇI~ES íMPORTANTES 
2.1. Constitui objeto deste contrato a C:ON7'RATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REFORMA DE PONTES DE MADEIRAS NA Züh1A RURAL DO MUNICIPIO DE 
SANDOLÁNDIA -- TO, obedecei~do às condições estatuídas no Editai, seus respectivos 
anexos, e neste Contrato. 

~" ` 
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'CLAÚSULA TERCEIRA — DA t?ESCRIÇÁO, - EXECUçÃO E' RECEBIMENTC! 1DA 
,QBRA¡SERVIÇO$, 
3.1. Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas 
estabelecidas no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-
Financeiro; 

3.2. A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do Art. 67 e 
73 da Lei n° 8.666/93. 

3.3. A aceitação de qualquer serviço pela fiscalização está vinculada ao rigor da boa técnica 
construtiva e aos elementos especificados, projetos e memorial descritivo. 

3.5. O Recebimento dos serviços/obra executados pela Contratada será 
efetivado em duas etapas sucessivas: 

3.6 Na primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da Contratada, 
mediante uma vistoria realizada pela Fiscalização, será efetuado o Recebimento 
Provisório; de acordo com o Art. 73, inciso I, alínea "a" da Lei n° 8666/93, onde deverão 
constar se houver todas as pendéncias e/ou problemas verificados na vistoria. 

3.7 Após a vistoria, através de comunicação oficial da Fiscalização, serão indicadas as 
correções e complementações consideradas necessárias ao Recebimento Definitivo, bem 
como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes; 

3.8 Na segunda etapa, após a conclusão das correções e complementações e solicitação 
oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalização será realizado 0 
Recebimento Definitivo; 

3.9 O Recebimento Definitivo somente será efetivado pela Contratante após a apresentação 
pela Contratada da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais e Dívida Ativa da 
União, Certificado de Recolhimento de FGTS e comprovação de pagamento das demais 
taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do Contrato. 

3.10 O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil pela segurança dos 
serviços, consoante Artigo 618 do Códìgo Civil, nem a ética profissional pela perfeita 
execução do contrato. 

3.11 A Contratante não receberá a referida obra se detectado pela fiscalização, algum tipo 
de imperícia técnica ou execução total ou parcial em desacordo com os projetos 
apresentados. 
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3.12 A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado 
em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei n°8. 666/93). 

CLAÚSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO 
4.1. As partes atribuem a este contrato o valor global de R$ 78.422,31 (Setenta e oito 
mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos), conforme proposta 
de preço vencedora do certame licitatório, que teve por base Planilha Orçamentária (Anexo 
II), do Edital. 

4.2. No preço acordado estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, impostos, 
taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, acidentários, seguros, despesas com mão de 
obra, transportes, ferramentas, materiais, equipamentos, contratações e locações e outras 
incidentes. 

CLAÚSULA QUINTA —DOS PAGAMENTOS' 
5.1. 0 representante da CONTRATANTE especialmente designado para acompanhar e 
fiscalizar a execução do Contrato efetuará medições preferencialmente, eanalisará o 
avanço físico real das serviços e verificará c exato cumprimento das obrigações da 
CONTRATADA no período da medição, quanto à quantidade, qualidade e ao prazo previsto 
para a execução. Medida e atestada a execução dos serviços, a CONTRATADA entregará a 
correspondente fatura no setor competente para verificação e posterior atesto dos serviços. 

5.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual, que poderá ser compensada com o pagamento pendente sem 
que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

CLAÚSULA SEXTA — DA VIGÊNCIÃ DO CONTRATO 
6.1. A vigência do contrato será de 30 (trinta) dias corridos a partir da sua assinatura, 
podendo ser prorrogável na forma do P.it. 57, §1° da Lei n° 8.666/93 mediante solicitação 
e justificativa escrita da parte interessada e aprovação da Contratante, e adstrito aos 
respectivos créditos orçamentários.. 
6.2. Será admitida a prorrogação dos prazos de início de etapas de execução, de conclusão 
e de entrega, mantidas as demais cláusulas do Contrato firmado e assegurada a 
manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes 
motivos, devidamente autuados em processo: 
a) Alteração do projeto ou especif~çações, pela Administração; 
b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; ;;>. ì 
c) Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por órõetn e 
no interesse da Administração; . 
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por 
Lei; 



.;, r~.~,~ ,.~~,, 

i'RwlF~lí iiár'k ,LlGiJ7i.1'RL Cií ,.nq 

~..~.~~~~~~.~,~~,~~ 
, . . .x.a a e~:~.a.a.;.ìt~.ti:1~í*~ìw`+:Xl;ì~~~~ii.~l%£~~i~~".

ESTADO DO T~DC.ANTINS ~ 
PREirE1TURA ivfUf~IICIPAL DE SANDOLANDIA 

Administração 2018/2020 

~U~un• ~s~ , . ` , J ~ ti;~. 
~ ~'.r, '~ 

~~ ~; : ~ ~ ~. 

e)Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
fl Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos 
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na 
execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

CLAÚSULA SIÉTIMA — DO PRAZO DE EXECí~ÇÃO DA ABRA/SERVIÇOS_ 
7.1. O prazo para a execução e ~entrèga dos serviços será conforme cronograma físico 
financeiro, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, deduzidos os 
dias determinados em ordem de paralisação, se ocorrer; 

7.2. O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado, conforme o art. 57 da 
Lei no 8.666/93, mediante terrrio :espécí~co~è formalizado de justificativa apresentada pela 
empresa contratada mediante- áprovaçãó 'justil•Icadá e èómprovada tecnicamente pela 
Administração por meio de Termo Aditivô oú oútro Atò'equivalente, caso seja de interesse 
da Contratante; 

7.3. Ficando a Corftratada temporariamente ,iirrpassibìlitada, total ou parcialmente, de 
cumprir seus deveres e tesponsaóitidades relativas à .execução da obra/serviços, deverá 
comunicar e justificar o fato por escrito. para .que o Contratante tome as providências 
cabíveis. 

CLAÜSUiÃ_~`ºOITi~VA DÃ. Dt}T~Ç1~,~ ÓdtÇAti+iÉNTARIA„̀  
8.1. As despesas decorrentes da contratação da obra objeto desta Tomada de Preços 
correrão por contados recursos oriundos, conforme a seguir: 

Dotação 
Or mentária 

0002.0018.26.7$2.G078.2110 ~ Manutenção de Ponte, Bueiro e 
!Mata Burro 

Elemento de Despesa .33.90.39.0000 ~ ~ Outros Serviços 
e Jurídica 

de Terceiro 

Fonte de Recurso 0010.00.000. Recurso Próprio 

8.2. Os recursos financeiros somente serão liberados, cumprido o estágio de liquidação da 
despesa, de acordo com as mediç~es pertinentes à alocação do recurso a ser dispensado 
no cumprimento dos itèns relacionados na Planilha C~rçarnentária e cronograma Físico 
Financeiro. 

CLAÚSULA NONA —DAS t)BRIOAçÕES DAS PAÈZTES 
9.1 Além das obrigações resultantes da observâncïa da Lei 8.666/93, do Edital 
da Tomada de Preços são obrigaçções da CONTRATANTE: 

a) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução do contrato, deforma parcial 
ou total; 

b) Realizar as medições dos sen~iços necess<jrias; 

rz 
ú' 
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c) Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstas neste contrato; 
d) Dar a contratada condições necessárias para a regular execução do contrato; 
e) Acompanhar e fiscalizar através de servidor designado pela Contratante a execução 

do contrato e andamento da obra. 

9.2 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, no Edital 
da Tomada de Preços são obrigações da CONTRATADA: 

a) Manter preposto(s), com competência técnica e administrativa, aceitos pela 
Contratante, no local da obra ou serviço, para representá-la na execução do 
contrato; 

b) Regularizar perante o CREA/CAU e outros órgãos, conforme o caso, o contrato 
decorrente da Tomada de.Preços conforme determina a Legislação em vigor; 

c) Adotar na obra, no que sz refere`à higiene é segurança do trabalho, as disposições 
da legislação vigente ~ expedidas pélo Ministério do Trabalho, fazendo seus 
empregados utilizar-se de equipaméntos de proteção individual (EPI) /coletiva (EPC) 
e atendimento a NR-18; 

d) Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações 
assumidas, assim como todas. as condições de habilitação e qualificação, exigidas 
na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, 
algum documento perder a validade; 

e} Trocar/substituir, reparar/corrigir pelo prazo de até 07 (sete) dias úteis, às suas 
expensas os serviços caso venham a ser recusadas no ato de recebimento, sendo 
que este ato não importará sua aceitação, independentemente da aplicação das 
sanções cabíveis; 

f) Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, 
sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e 
avaliação da Contratante, através do fiscal do município; 

g) Executar os serviços com o fornecimento de todos os materiais necessários para a 
realização do objeto, empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade 
e mão de obra qualificáda, obedecendo rigorosamente aos respectivos projetos e 
demais informações técnicas pertinente; 

h) Providenciar, às suas expensas; toda a sinalização necessária à realização da 
obra/serviços; 

i) Responsabiliza-se por acidente ocorrido erre árec contérmina à obra/serviços, 
decorrentes da falta de sinaiização, diuturna e de dispositivos de segurança 
adequados â execução da obra/serviços; 

j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, inclusive em relação ao preço, os 
acréscimos e supressões que se fizerem no objeto contratado, respeitado os limites 
indicados no Art. 65, § 1° da Lei na 8.666;93; 

k) Responsabiliza-se por todas a5 despesas diretas,. indiretas, tributárias, trabalhistas 
e de acidentes de trabalho para a fi21 execução da obra/serviços contratados; 

I) Remover, ao final dos serviços, os entulhos e as sobras dos materiais, promovendo 
a limpeza dos locais onde foi executada aobra/serviços objeto deste contrato; 

~-
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m} Responder pelos danos causados direta ou ináiretamente a terceiros, decorrentes 
de sraa culpa ou dolo na execução da objeto contratado, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade em razão da fiscalização; 

n) Entregar a obra em perfeito estada de limpeza e conservação. 

CLAÚStlLA D~CIMA — DAS ~ARANT~~►~'Dt~ C+C~NTR~I`t`Ó 
10.1. Para assegurar a plena execução da contrato e evitar prejuízos ao patrimônio público, 
a errrpresa vencedora do certame, e' posterior contratada terá até 10 (dez) dias úteis 
contados da assinatura do coritr~ato, para apresentar comprovante de garantia/caução no 
percentual de 5% do ~raior í~o conlvra~o (art. 56, 8.666/93); 
10.1.1 A inobservância do prazo fixado acima para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa áe 0,07°~o dc~_.ì~aipr.,dá conncrato par dia de atrasa; 
10.1.2 O atrasa superiora 25; (~~ii-,ié:~~ é` tírr~cfl) .dias autoriza a Administração a promover a 
rescisão do contrato por desc~rrnarcm~ntc~'~(n~ 7E;. I;, Yi, 8-:b66/93) 

10.2 Caberá aa coritrai:ado optar por uma das seguin>res modalidades de garantia: 
a —Caução em ¢ììnheìro ou em títulos da dívida púhlica, devendo estes ter sido emitidos 
sob a forma escritura!, meáiarTte' r:~:~istro ~err:,`sis~tema' centralizado de liquidação e de 
custódia autorizado p?lo i3~,ncó Central do t3~asil. e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério d:~ ~a~en~~a;•~(Redação dada pela Lei no 11.079, de 2004) 
b —Seguro-garantia; (Redação dada peta Lei m~ 8.833, de 1994) 
c —Fiança bancárïa. (Redação dada pala Leí n° 8.883, de 8.6.94) 

10.3 A garantia prestada peio contratada será liberada 'ou restituída após a execução do 
contrato e, recebimento definitivo .da obra; .com o atesto do fiscal de que a obra foi 
executada fielmente com todãs as espec-i icações, e, desde que a empresa tenha pago todas 
as verbas trabalhistas decorrentes da conrratação. 

CLAÚSULA DÉCIMA~P~RiM~iRA:~- DQS~ SANçQE5 ~ì?MINISTRATIIiAS 
11.1. ÀLicitante/Contratááa poder•á(ão) ser apiica:la(s}.a(s) sanção(ões) adiante, além das 
responsabilidades por perdas -e danos, devendo obser~~ar rigorosamente as condições 
estabelecidas no Edital esujeitando-~e ás sanções constantes rros artigos 86 e 87 da Lei 
n°. $.666/93, e, conforme disposto: 

a) Em casa de ~~craso irljustifiL~~do c,`o cumprirrer~to. do cronograma áa obra, será 
aplicada à CONTRATAC~A mt,ita moratória~de v~i~ir equivalente a 5 % sobre o valor 
total em atraso, por dia úi:il excedente ao respectivo prazo, limitada a 10% do valor 
total da -etapa .em~atrasa; 

b) f~eciaração de ir_tidoneidad~ ~:al a licitar ou .contratar com a Administração Pública 
enquanto perdt!rarerti~ ~.os rnUti~-as à.~i.errnir~antes da punição ou até que seja 
promovida a reabilit,ção perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
poderá ser c~ncedid~ s~mpra. ;~i;z a..Licítante/Contratada ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantE.s; ccjnsid~:rando 'para ̀ tanto, reincidências de faltas e sua 
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natureza de gravidade. 

Parágrafo Único — Em caso de inexecução total ou parcial, ou qualquer outra inadimplência, 
a contratada estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber 
garantida prévia defesa, às penalidades previstas r.o artigo 87, incisos I a IV, da Lei n~ 
8.666/93; 

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNpA='DO REA]USTE DOS PREÇOS 
12.1. 0 preço estabelecido no presente Contrato não sofrerá reajuste pelo período de 60 
(sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. 

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIt~A '~-. DAÏRESCISÕ~O 
13.1.0 presente contrato pode ser rescind~~ió~casn ocorram quaisquer dos fatos elencados 
no art. 78 e seguintes da Lei n~ ~~.'S66%~33: ~ '~ 

Parágrafo Único — A CONTRATADA reconhece os direitos da COiVTRATANTE, em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n° 8.666/y3 

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA.- DA;FISCALIZAÇÃO DAS MEDIÇÕES, DO 
CONTRATO E DA EXECUÇÃO D48 ~ERVIÇ~S. . 
14.1. Para acompanhamento, fiscalização e vistoria dos serviços/obra, atesto das 
medições, e demais documentos técnicos referentes à execução do objeto, fica designado 
o Engenheiro Civil da administração; 

14.2. A Fiscalização é exercida por interesse da Administração e não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e 
na sua ocorrência, não implica corresponsabìiidade do Poder Público ou de seus agentes e 
prepostos. 

14.3. A fiscalizãção poderá embargar, rejeitar, impugnar e mandar refazer os serviços e 
mão-de-obra que, a sou critério estejam 2rr~ desacordo com o previsto nos documentos 
supracitados e nas exigências contratuais, terrno de referência e do edital. 

14.4. A licitante contratada obriga-s.' a iniciar. yUalquer- correção exigida pela fiscalização 
da Administração, dentro do prazo de 07 ~(set~) ,dias. úteis a contar do recebimento da 
exigência, correndo por exclusiva cynta~ da licitante as despesas dali decorrentes. 

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA — DA GAi~~ANTIA DOS SERVIÇOS 
15.1. Serre prejuízo da garantia legal, com previsão no artigo 618 do Cádigo Civil Brasileiro 
a Contratada responderá pelos vícios ou defeitos dos serviços, materiais e equipamentos 
instalados, quer sejam eles de natureza técní~a ou operacional, durante o prazo de 05 
(cinco) anos contados da data do Recebimento Definitivo, emitido pelo gestor do contrato, ~.. 



P{i~fcA'í~2c.: Fd:i~llU.D1!.1;~ _ .~ ~.. _~~~~~ ,.. ~ r ~:,$i~.Er 
«.c..:c+s.í:., ::~~1~lisúìC~~k,iJi%~iïa1`.1A~.+~~..iiÉP% 

Ica~r~~~ ~~ •ru~c~Nrt~s 
CPRE~fEIiUftA MUP~ICIPAL DE SAfVDOLÂfVÌDIA 

Aí~minis~tração 2ü1$/2020 

período esse em que, independenterrrente das garantias fornecidas pelos respectivos 
fabricantes, deverá corrigir as imper~eições ao funcionamento e operação, individual ou em 
conjunto, arcando com todas as despesas decorrentes de mobilização, desmontagem, 
montagem, reparos, substituição, visitas técnicas, transporte, diárias, perícias, laudos, etc. 

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA —DOS ACRÉSCIMOS Oil SUPRESSÕES DE OBRAS E 
SERVIÇOS 
16.1. A Contratante poderá suprimir ou acrescer o objeto deste contrato em até 25% (vinte 
e cinco por cento) do seu valor contratado atualizado, de acordo rom o disposto no Art. 65, 
I e § 1~ da Lei n° B.Ec~6/93. 
16.2. Nenhum acréscimo ou supr~;ssíão poderá exceder os limites estabelecidos no subitem 
anterior. 

CLAÚ~ULA DÉCI~f~i Sc fiibE"~i• =- ~~►~~.~~tCí,I~~33~,iA i~3~ ~f._,. 
17.1. Este contrato, bem corrrc'ós ~irertvs"e nbrc~aç~íés dele decorrentes, sob nenhum 
pretexto ou hipótese, poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou 
parcialmente, nem ser executado erre associação da contratada com terceiros, sem 
autorização prévia da Contratante ~,~~il~~:scrito, sob pena de aplicação de sanção inclusive 
rescisão contratual. ~ - ~ ' 

17.2. Em caso de subcontratação autorizada peia Administração, este deverá ocorrer com 
microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme inciso II, do art. 48 da Lei 
Complementar n~ 123/2.006. ~ ~ ~ . 

17.2. i. No caso de subcontratação p4rmanecerá íntenra e inalterada a responsabilidade 
do Contratado pelo integral cun;prirnento de todas as obrigações constantes do Edital e do 
Termo de Referência e execução do objeto contratado, como se diretamente os tivesse 
executado, não podendo opor ou trar:sferir para a Ccni:raiante nenhuma exceção, restrição, 
alegação de descumprimento t~~tal ou parcial, que tenha em relação ao subcontratado ou 
que este tenha contra ele. - , 

17.3. Nenhum- enc~ryv trabalhista, inclusivo de acidente de trabalho, previdenciário, 
tributário ou responsabilidade, c;tir~l,de qualquer. naturez=., decorrente da subcontratação, 
será imputada ou s~: ccnzur;icará à Co~zr~atani.:e. 

17.4. Em çasos de suhcor;ltrata~ção ~,~.!rà`:;,i•axocuçã~~,.àosrs~f~~iços expressamente permitidos, 
a Contratada exigirá doi evelit~rais sutxLviiis~átac-los, no q~;a couberem, os mesmos requisitos 
que foram exigidos no proçesso licitatório. 

17.5. Na hipótese 17.2 vs empe~~hos,a r,~gãrnentos cza Contratante poderão ser destinados 
diretamente às Nlicroempresas e Empresas de Pequeno Porte eventualmente 
subcontratadas. 

~~ 
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CLA>JSULA D~Cx~MA ~31irAV/~ -~ bA5 ALfiE~AÇCIES, Cü~>NTRATUAi5 
18.1. O contrato poderá ser alterada, curn as devidas justiFcativas, conforme previsto no 
art. 65 da Lei n~ 8.666J93, dentre ~os seguintes casos: 

18.1.1. llnifateraimenté pc31~ Cé~a~r~itartte: 
a) Quando houver modificação do projeto ou das e:~pecifïcações, para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos; ~ "' ~' ' '~ ' 
b) Quando necessária ;,~ modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de sou objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

18.1.2. Por a~orc~u das ~aa~-~ryso , . ~., ~ . ,. 
a) Quando conveniente a sub:~ticuE~a~~ ~'ta c~ãrar+ria'~e execução (se houver); 
b) Quando necessária a modiFi~á~~ú`'d~~reáF~íe'd~ ~?xeci:içãó dá obra ou serviço, bem como 
do modo de fornecimento, em i~á~:é:~',7á'wer`ìficaç~o térrììca da inaplicabilidade dos termos 
contratuais originários; 
c) Quando necessária a rliociifìcação da turma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, f}Szlr~t(~L~'~ v~ior iniciai açuaüzado, vedada a antecipação do 
pagamento, com rela*ão:; ao_ ~Fi:'o~,~yr3rra 'fir~ac~çeiro. i'ixado, sem a correspondente 
contraprestação de fornecimErx~ cif rJ~r~ pu ~~xecução•c;:.~. Sbra ou serviço; 
d) Para restabelecer a relayão que as partas pact_t:aram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da adlrlinistração para a justa remuneração da obra, serviço ou 
fornecimento, objetivando a rnar~utenção cio equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, na hipótese. de~ scbrevíren; fatos imprevisívQis, ou previsíveis porém de 
consequéncias incalculáveis, ret~ardadorps ou im;oeditivos~ da execução do ajustado, ou, 
ainda, em caso de ..força rrzaicr, Ça~í) raGtuito ou .fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e exi:râco~~tï~st~:al. 

18.2. Quaisquer tributos o~: ~ncarggs. legais c~-i~;ios, alterados ou extintos, bem como a 
superveni nota cle disposições ligais, quando ocorridas apôs a data da apresentação da 
proposta, de comnro~•ada~ rop~rcuss;o rws ~;r~ç::;:.corrtr~iados, implicarão a revisão destes 
pirá mais ou para menos, cor~fo; me; ü r~~su. . 

18.x. Em~ hati~er~cio aiter~çr::r -~anilat~arai áo cc>ntraic que aurnente os encargos da 
Contratada, a Admini5traçãvJC,~~~.!•,:~~tu~~t~;: r~ev~rá rttist~,bLE_eoer; por aditamento, o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial.. . ~ . . •. . • , • 

18.4. A.variação do ~~a!or c~:,l~tratual pa~~a fazer face ao reajuste de preços previsto no 
próprio contrato,.as;atuai~zações,~ cc~mptns~ções ou pen~lizações financeiras decorrentes 
das condições de pagame~lto -f~ele• .bC?il] c,̂UmO o empenho de dotações 
orçamentárias supiemei~l,t~res até, ~, lir-~~itc.~;z seu'Jai~)r' corrigi~ío, não caracterizam alteração 
do mesmo, podendo sá~~ reg;<ìPzttL,â-r,ca~~ 5ir~~ples ;~i~c~s~:ií~. disaensando a celebração de 
aditamento. 
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CLAr<J5Ui.A DECIINiA f~tïNA -- DA~ ©Y.Sia~1SIç~ES +áEItAIS 
19.1. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposições constantes na 
Lei n~ 8.666/93 respectivas alterações, rio Edital da Tomada de Preços em licitação e no 
respectivo Processo AdmintJtrativo;, . .., - 

19.2. Gs serviços contratados devérão ser realizadós com rigorosa observância dos projetos 
e respectivos detalhes, bem como estrita obediência à prescríções e exigências das 
especificações da Contratante que ~~erão considerados como parte integrante deste 
contrato. 

19.3. Os erecutado~ d~~~~~ Üc~ dten~ier ás exigências de qualidade, observados os 
padrões e normas baixadas perfis ~t:~á~~ ~:ompeter'!tc~ c~~y..c,ntrole de qualidade industrial -
ABNT, INNIETRO, CREA, CAi~,• ~~i .:. ~~~t~,7tàrtJ~ sés., ~iibpcnënte, principalmente para as ,..:.. 
prescrições do art. 39, inciso t/IIi áâ C:di n~ ~.•üi8~`~0 (Código de Defesa do Consumidor). 

19.x. Farão parte integrante deste umtrato, todos os elementos apresentados pela 
Contratada, que tet~ha serdidorcie ,i:aã~e rpara•°u~.jtilti~ar~jento da licitação, bem como as 
condições estabelecigã5~~ ~r~d~• ~~or~~a~ia~ ~~~e : ~roçcs, na 1703/20].9 e seus anexos, 
independentemente de transcrição: ' •' - - ' - 

19.5. A Contratada não podará substit!.rir o responsável Tí~cnico, salvo casos de força maior 
e mediante prévia ccn~ordância da Contratante, satisfeitas todas as exigências do edital, 
nos termos do artigo 30;. § IO da iei r~~ 8,6õ~/93.: . 

CLAIJSIDiLA VI~ÉSI:~id1 ~- i~U IFUFiU - . 
20,1. Para dirür!ir todas as questões decorrentes desta contrato, fica eleito o foro de 
Araguaçu, Estado do Tocantins, não obstante outro dorr!irílio que a Contratada venha a 
adotar, ao qual expr2ssz,n:!Pnte aqui .rr~ní;r!c~a. 

20.2. -Este Contrato sErá. ,a5s+nado .peEc;s .repr~:sentantts,das pârtes em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, ser!clu urna de suas vias juntada aos autos licitatórios, uma entregue 
para a Contratada, uma Grquivãda junto à Comissão Permanente de Licitação e, uma 
entregu~a ao. Gestor da 3ecrei_aria: .C~~ntrat~nze, en! presença das testemunhas que 
subscrevem ao final. • ., ;;`. .:. ~• . ~ - . 

20.3. E :por estare_ni cic; acardo çon~! todos `o:~- tt:rr~~o~;. as partes, assinam o presente 
Contrato. 

Sandolandié, .Estádo do ~i'c1.~antins, aos.?•5 ditas do mês de dezembro de 2019. 
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