
 
 

 

 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº  003/2019 

 

CONTRATO 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 
REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETO, QUE ENTRE SI 

FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO E 

A EMPRESA GRANITO CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 

 
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento que entre si celebram, de um lado: O 

MUNICIPIO DE GRANITO/PE, (PREFEITURA MUNICIPAL), Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, Cadastrada no CNPJ do MF sob o nº 11.040.888/0001-02, com sede localizada à Rua Av. 

Jose Saraiva Xavier, 90- centro, Granito – PE, neste  ato, representada  por  seu  Prefeito, o Sr. JOAO 

BOSCO LACERDA DE ALENCAR, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 2298374-SSP-
PE, inscrito no CPF/MF sob nº 303.437.984-68, residente e domiciliado na Av. Jose Saraiva Xavier, 98 

Centro Granito-PE CEP: 56.160-000, e do outro lado como contratada, a Empresa GRANITO 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, empresa legalmente constituída, cadastrada no 

CNPJ sob o nº 17.667.450/0001-35, sediado na Rua Josefa Alencar Ferraz, 15 Centro Granito-PE 

CEP 56.160-000, neste ato representada por seu sócio administrador DERNIVAL ALBURQUERQUE DE 
OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 882.897.614-49, portador do RG nº 

2002034059854 SSP/CE, residente à  Rua Josefa Alencar Ferraz, 15 Centro Granito-PE CEP 56.160-000, 
de ora em diante denominada CONTRATADA, consoante Lei Federal nº 8.666/93, e atualizações 

posteriores, firmam o presente CONTRATO de Prestação de Serviços em Regime de Execução Indireta, 
conforme processo de licitação nº 001/2019 – Tomada de Preços nº 001/2019, conforme cláusulas e 

condições a seguir estipuladas: 

Do Objeto 
Cláusula Primeira: 

O objeto do presente contrato consiste na execução do CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME CONTRATO 

DE REPASSE OGU nº 869241/2018 - Operação 1054684-05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

PROGRAMA/AÇÃO: PLANEJAMENTO URBANO - Nº do SICONV (000000): 036653/2018., conforme 
especificação no anexo II do presente edital desta Tomada de Preços Nº 001/2019, bem como da 

Proposta de Preços autuada no Processo LICITATÓRIO Nº 002/2019, que se vinculam a este 
instrumento, independentemente de transcrição, conforme discriminação do Edital que passa a integrar 

este instrumento. 

Parágrafo único – Fazem parte do presente contrato, como se transcritos fossem, tudo que está 
contido no processo nº 001/2019, do Edital da Tomada de Preços nº 001/2019 e seus anexos, bem 

como a proposta do contratado e quaisquer documentos juntados ao presente instrumento para 
esclarecer e/ou ratificar seus termos. 

 

Do Regime Jurídico 

Cláusula Segunda: O presente contrato rege-se pela Lei Federal Nº 8.666/93, de 21 de FEVEREIRO 

de 1993, atualizada pelas Leis Nº 8.883/94, 9.648/98, 9.854/99, 10.438/02, 10.973/04, 11.079/04, 
11.107/05 e 11.196/05, por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, 



 
 

 

 

supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, inclusive o 

Código do Consumidor Lei nº 8078/90. 

Das Alterações 

Cláusula Terceira: A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste 

contrato que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do §1º do art.65 da Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do §2º, inciso 

II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei nº 9.648/98. 

 

Do Valor e das Condições de Pagamento 

Cláusula Quarta: O valor global do presente contrato é de R$ 373.918,71 (Trezentos e setenta e 
três mil, novecentos e dezoito reais e setenta e um centavos), devendo os pagamentos ocorrem 

em parcelas, de acordo com a emissão do boletim de medição, que também passa a fazer parte deste 
instrumento, independentemente de transcrição, em até 30 (trinta) dias depois da liquidação da despesa 

e do recebimento. 

Parágrafo Único: Dos Valores a serem pagos serão descontados na Fonte pela Prefeitura Municipal de 
Granito – PE, o IRRF, INSS e ISS obedecendo a seguinte tabela: 

Imposto a Cobrar Valor em % a ser Retido 
INSS 11% sobre 40% do valor contratado 

*ISS 5% sobre o valor total do contrato 
IRRF 1,5% sobre o valor total do contrato 

*caso venha ser optante do simples, será retido entre 2% e 5% ISS e deverá constar na nota fiscal 

alíquota que se encontra, acompanhada do relatório que comprove os últimos 12 meses de 
movimentação da empresa, o ultimo documento e arrecadação pago. 

Cláusula Quinta: Antecede ao pagamento a etapa da liquidação da despesa, que consiste em verificar o 
cumprimento da obrigação contratual por parte do Prestador, principalmente a comprovação da 

realização dos serviços em perfeitas condições e a apresentação dos documentos fiscais respectivos. 

Parágrafo Primeiro: - Para a realização do pagamento da 1ª fatura, deverá a CONTRATADA 
providenciar a seguinte documentação: - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de Execução das 
Obras objeto do Contrato, em cumprimento ao disposto na Lei n° 6.496, de 07.12.77. O pagamento final 
será executado após:A vistoria de todos os serviços realizados e concluídos, relatados em Relatório de 
Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia da Prefeitura de GRANITO-PE, e emissão do Termo de 
Recebimento Provisório. 
Parágrafo Segundo: Para cumprimento das disposições da legislação específica, serão feitas consultas 

“online” para aferir se o fornecedor permanece em situação regular com a seguridade social, nos termos 
do art. 195 § 3º da Constituição Federal. 

Parágrafo Terceiro: Somente será admitido ajuste de preço para atendimento das disposições do 
artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93, com comprovação e justificativa aceita pela 

Prefeitura e juntada ao processo, por meio de termo aditivo. 

Dos Recursos Orçamentários 
Cláusula Sexta: As Obrigações financeiras assumidas correrão por conta da 

Prefeitura Municipal de Granito segundo Lei Orçamentária n.º 387/2018, de 27 de Novembro de 
2018,podendo utilizar os orçamento para 2019, conforme recursos constantes das seguintes dotações 

orçamentárias: 

Órgão: Secretaria de Infraestrutura 
Entidade/Unidade Orçamentária: Desenvolvimento Urbano 

Funcionais: 26.782.1506.1926.0000 - Pavimentação Granitica em vias Públicas 
Natureza da despesa: 4.4.90.51.99 – Obras e Instalações 



 
 

 

 

Fonte de Recurso: CONTRATO DE REPASSE OGU nº 869241/2018 - Operação 1054684-05 CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL PROGRAMA/AÇÃO: PLANEJAMENTO URBANO - Nº do SICONV (000000): 
036653/2018   

 

Do Prazo de Entrega 
Cláusula Sétima: O prazo de entrega dos serviços será de 06 (seis) meses, conforme cronograma de 

execução físico-financeiro, especificado na proposta de preços da empresa vencedora do presente 
certame, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93. 

 

Das Obrigações 
 

Cláusula Oitava: A CONTRATADA tem as seguintes obrigações: 
I – Executar todos os serviços necessários à consecução do objeto deste contrato; 

II – Fornecer a CONTRATANTE um cronograma, conforme modelo constante do Anexo II do 

edital, indicando o período provável da produção e da entrega, o local, endereço e o responsável pela 
expedição, no prazo máximo de 30 dias após a assinatura do pedido. 

III – Manter as mesmas condições de habilitação durante a vigência deste contrato; 
IV – A Contratada obriga-se, ainda, a atender ao disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da 

Constituição Federal, quanto ao trabalho de menores. 
V – Reconhecer os direitos da Prefeitura rescindir o presente instrumento, no termos do art. 

77 da Lei Nº 8.666/93. 

VI – Responsabilizar-se por todas providências e obrigações referentes à legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando da ocorrência em que forem vítimas os seus empregados, no 

desempenho dos serviços ou em conexão com eles. 
VII – Manter as especificações técnicas mínimas, constantes no Edital e seus anexos. 

 

Cláusula Nona: Cumpridas as obrigações por parte do Contratado e realizadas as entregas no prazo 
determinado, obriga-se a CONTRATANTE a efetuar o pagamento em parcelas conforme cronograma de 

execução e boletim de medição dos serviços executados em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota 
Fiscal. 

Das Responsabilidades 
Cláusula Décima: A CONTRATADA se responsabiliza pela execução do objeto deste Contrato, 

respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de 

seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, 
causar ou provocar a CONTRATANTE. 

 
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelos encargos e despesas de 

natureza trabalhista e previdenciária dos empregados que vierem a prestar serviços relacionados com o 

objeto deste Contrato, respondendo por quaisquer ônus deles decorrentes, inclusive aqueles relativos às 
contribuições devidas às entidades de classe da categoria. 

 
Parágrafo Segundo: Durante e após a vigência deste Contrato, a CONTRATADA obriga-se a manter a 

CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, seja a que título 

for, sendo a única e exclusiva empregadora e responsável por quaisquer ônus que a CONTRATANTE 
venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais ações reivindicações ou reclamações. 

Parágrafo Terceiro: O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança do objeto contratado, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos 

limites estabelecidos pela lei vigente e por este Contrato. 
 



 
 

 

 

Parágrafo Quarto: - Deverão ser observadas pela contratada todas as condições de higiene e 

segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao patrimônio do 
contratante e de outrem, e aos materiais envolvidos nas obras, de acordo com as Normas 

Regulamentadoras – NR’s aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Lei Federal nº 6.514, de 

22/12/77 site: www.mte.gov.br - Ministério do Trabalho e Emprego, bem como treinar e tornar 
obrigatório o uso dos EPI’s. 

 
Do Controle de Qualidade e da Fiscalização 
Cláusula Décima Primeira: A CONTRATANTE poderá efetuar a verificação da qualidade física dos 

serviços, bem com o cumprimento das especificações técnicas, a qualquer tempo, durante a vigência do 
contrato, com base nas normas técnicas vigentes do edital. 

 
Cláusula Décima Segunda: A CONTRATANTE nomeará Comissão de Obras e Serviços de Engenharia, 

esta não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante a terceiros, por qualquer 

irregularidade, ou em decorrência de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior, inexistindo em qualquer circunstancia, a co-responsabilidade da 

Contratante ou de seus agentes e prepostos, conforme prevê o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo primeiro: A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços 

prestados, se considerados em desacordo com os termos da presente licitação. 
Parágrafo Segundo: A EMPREITEIRA obriga-se a manter, no Posto da Fiscalização, um Diário de Obras 

onde deverão ser lançados todos os fatos ou observações, cujos registros se tornem necessários ao 

perfeito desempenho dos trabalhos, alusivos ao objeto contratado. 
 

Do Atesto 
Cláusula Décima Terceira: A CONTRATANTE, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos, designará servidor ou Comissão, para acompanhar, fiscalizar e atestar o cumprimento do 

objeto do contrato e emitirá termo que instruirá a liquidação da despesa. 
 

 
Das Penalidades 

Cláusula Décima Quarta: Na hipótese de descumprimento das condições estabelecidas, e vencida a 
defesa prévia, serão aplicadas as seguintes sanções: 

I – Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de 

descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no Edital e neste Contrato ou ainda, no 
caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos à execução do objeto, desde que não caiba 

a aplicação de sanção mais grave. 
II – Multas: 

a) Respeitados os procedimentos e cálculos decorrentes deste Contrato e do Edital, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do quantitativo do material que a CONTRATADA 
venha a entregar em desacordo com as especificações técnicas. 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada sobre o 
valor total estimado da contratação, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, 

caracterizando inexecução parcial; e. 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da contratação, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução total do 

mesmo;. 
Parágrafo único – Caracteriza-se inexecução parcial do contrato quando o quantitativo dos serviços 

forem executados em um percentual inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da quantidade prevista 
no anexo II do edital. 



 
 

 

 

Da Rescisão 
Cláusula Décima Quinta: O presente instrumento será rescindido unilateralmente pela Prefeitura nos 
termos dos artigos 77 a 79, com as conseqüências previstas no art. 80, todos da Lei Federal nº 8.666/93 

e atualizações posteriores. 

Da Vigência 
Cláusula Décima Sexta: O prazo de vigência do presente contrato é de 06 (seis) meses e iniciar-se-á a 

partir da data de sua assinatura. 
Da Legalidade 

Cláusula Décima Sétima: A minuta do presente Contrato foi devidamente examinada e aprovada pela 

Assessoria Jurídica do Município, conforme determina a legislação em vigor. 
Da Publicidade 
Cláusula Décima Nona: A divulgação resumida deste Contrato foi anexada no lugar de costume, que é 
o átrio da Prefeitura Municipal de GRANITO sendo a condição de eficácia, conforme Art. 88 da Lei 

Orgânica Municipal nº 265/2003 de 11 de dezembro de 2003.  

 
Do Foro e das Disposições Gerais 

Cláusula Vigésima: As partes se obrigam, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as 
Cláusulas e condições do presente contrato e elegem para seu domicílio contratual o Foro da Comarca de 

Granito, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, no que se refere a 
qualquer ação ou medida judicial originária ou referente a este instrumento contratual. 

E por estarem acordados em todas as condições e Cláusulas deste Contato, assinam o presente 

instrumento, em 2 (duas) vias impressas a laser, de igual teor, para um só efeito legal, na presença de 
duas testemunhas que assistiram a tudo e também assinam. 

 
Granito – PE, 03 de Maio de 2019. 

 

 
 

JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR 
MUNICIPIO DE GRANITO/PE, (PREFEITURA MUNICIPAL) 

CNPJ do MF sob o nº 11.040.888/0001-02 
 

 

 
DERNIVAL ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA 

GRANITO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 
CNPJ sob o nº 17.667.450/0001-35 

CPF sob o nº 882.897.614-49 

 
 


