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GOVÊR|aO OO eiTAIX) OO ÍCaâÍ{n §
PflEFEMJRÀ IÚUIIICIPAL Df PKIUEf,t'O. TOCAÍ{TIIs

Contrato Íro. O23/2OL4

CoNTRAÍO DE PRESÍÂÇÃO DE

SERvlÇos OUE :NÍRE St CELEaaAM
A PNEFEIÍURA DE PEOUIZ!IRO
EACONSYRUTORASKDE
OLIVEIRA ALVES EIRELI XE

Pelo pres€rte i.lstrumento partiaular de cottrato, que enke sl fa:em
de um lado â pRCFETTUnA I.UNICPAL OE pEeUtZÊrnO
ÍOCAXrlr§, pessoa jurídicâ de Direito Público lntemo, inscritr no
CNPI sob o no 25.086.604/0001-23. com sede na rua Satgôdo Fitho
s/n Centro CÉP 77.73O-0OO, neste ato repres€ntâdo Íreta senhor loão
Ábadio Olivelrâ E. Silva, brasileiro, côsrdo, medico. doravànte
denomlnado simplesmente OO,lTnAfÂÍItE e de outm lado, a
emprê§a GONSTRUTORA S t( DE OLIVEIRA ALVEA ttRSL|
HE, Pessoa Física de Dirêito privado, Ínscílta no CtipJ:
,?.a76.445/OOQL-89, esta§etecjda na rua TO 125, Sn, Zoaâ Rurat -
Comeia TO, representôdo pela senhora Simone Karlen dê Oliveira,
Sócia Proprietária, RG 358.145 ssp TO, e CpF 586.62§.201-87,
,orôvãnte denominadô si,t1plêsmente COrTRAÍADO, mediantê ôs
cláusulas e condições seguintes, ôcordam e ajustam íÍmar o
gresente a§ntrato, nos termos da Lôi no, 8.666/93, e âlterações
posteriores.

cúusuLÂ PR!§EIRA - Do oBIrto
1.1. O prêsente cont.ato t3m por objeto a contratação da empresa

pâra êxecução de se§aços de ergenàôria para recuperação de
pontes mistô, construção de uma ponte de @ncreto armado,
bueil"os e recuperaçãô da estra{, viainàl pâdrão alimêntadora,
na região do povoôdo ProgÍ?sso, neste município.

CúU§UIr SC6U,IDÂ - Dt, PRA:zo 
'E 

vIGÊNclA
2.!. A vi!êlciâ te!.á iÍrÍciô a oa!-tir da assinatüra da inslruma.to
rÕntr3aual a vigerá Delo oeríodo de 18a diâs oodendo ser liât !-oqadâ
' \r Iq -rl 4eríoalc. lTsdi3lrte j!st!f!.3I'..a téf-i.a.

C!.ó.USULÀ. TERCÊIP-A. . Dê VAIOR DO COXTP-'.TO.



3.1. Pela execução dos serviços o CONÍMTANTE
CONTRÂTAD§ a impoÉâ§.ia de R$ 39§,669,50 (Trezentos e novenia
e oito mll, seiscêntos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos),
a que será deposltados em contâ do contraEdo em medlções de cada
ri1ês refeÍ,ênte ao valor bruto da obra.

cúusulÂ QUAR?§ - Dos rid[ERtâts A scRElr u§lrzADos
4.1. Todo o material e ferrãmentas a ser,em utllizâdos para a
prastação do 3ervlço de deverá ser custeàdo pela CONTMTADA.
aÕmo ôloguel de carros, hôspedôgem, alimêrtação, trôsiporte,
suprimentos para obra e etc.

ÉúusulA euu{ÍÀ - DAs oBRtGAçôEs Do coitrRATAltÍE
).:1. Caberá a. CONTRATANTE:
ô) proporclonâÍ todas as facilldâdes necessárias 3o bom andômento
da prestàção dos serviços;
b) lndicar os locais e hôráriôs êm que deverão ser prestados os
serviços.
c) Prestar as informaçõer e os esclaaecimentos que venham a sêr
solicltadô pela CONTpaÍÁôA com relãção ao obleto destê Contrato.
d) Efetuar o pagamento nas @ndições e preço;
e) Comrtt:car imedislamârte à CONT§ATADA quaiquer irregularidadg
manlfestada na êxecução do contrato;
f) Supervislonar e fiscalizar a execução do caatrato através da
diratori3 de acompanhamento s sê*ão de obras d, empÍesa.

CúUSULA sExTA - tls oBerG^§ÕEs E oAS
RÉSPIOÍ{SAITLIDÂDCS DO COIIÍRATADOI
6.1. Constltlem obrlgações do COÍ{TRAIADO, atém de outras
previstas nestê contrato e na legislâção per§nentê, as segulntes:
à) Cumprir fiêlmente o presente «)ntrato, dê modo que no prazo
estabelecido, aS serviços reJam êntregues inaêarâmênte concluidos.
b) Real;zar õg despesôs com mão-de-obrõ, lnclusaye as decorrentes
de obrigações previstas na legislãção fiscal, sociôl e trabalhista,
arresentando ôo COiIT§ÂTANTE, obrtgâLrtômente, cópia dos
documentos de quitaÉo e ou notas liscal referente a despesas;
c) Responder t r todos os ônus referêntes aa sarviço oô co.*râtadô,
deíe os sôlários do pessoãl empregados, como tamb,ém os eícargos
trabalhistas, prevldenciários, fiscais e comerciais, que venham a
incidir sobre o presente contrato;

cúusulA sÉnHA - oâs sAxçôE§
7.1. Além das sanções prayistas no câpítulo IV dô Le! Federal no
8.66619? e demais normas pertinentes, a CONTMÍADA estará
sujeita às penãlidadês a r§a.,ir dlscrlminadas:
a) advertênciô, sempre que foÍem constatadas irregulartdades de
pcuca gravidade, para as quais ten§a a aONTRATADI cxaorrida

.---_*-=}
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ioicro da execuçâo dos serviços, calculâdo sobre o vâlo. ro Contrãat
Administrativo, até o décimo dla corrldo, após o que, aplicaÍ-se-á a
multa previstâ na âlínar'c" deste itôm,
c) multa de 10 (dez por cento), sobre o valor total do Contrato
Admioistra§vo, na hipotese do nã§ cumprimento de tualquer das
obrigações assumldas, podendo, ãtnda. ser rescinddo o Contrato na
torma da lê:;
7.2. §a côsô de aplicêlão de qualquer das sônções preYistas nesta
Cláusula, caberá apresentação de recuÍso no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contãr da intimeção do ato;
7.3. Â aÊlicação das sanções ôqli previstas, não exclui a
rêsponsabilidade do CONTRATADO inadimplente por eventuais ,erdâs
§ danos caúsados ão CONTMÍAN?!;
7.4. As penâlidades são indêpendentes e a aplicação de uma não
exclu: ô dâs demais,quando cabíveb, e deverão sef pagôs aa
CONTMTANTE, no prazo máximo de 03 (três) diôs úteis a contar da
datã de sua aplicação ou ptir,rerão ser descaatadas dos pagasêntos
éâs faturas devidas pelÕ CO''IÍRATANTE, guando 60r o côso;
7.5. Fica convencionado multa de l0% (dez por cento) pàra o
CONÍ§ATANTE, §so estê venha i§rdimplir o preseaaê instrumento.
7.6 O contratante terra que emitir uma copia de todas as fatuÍa das
Õbras em andamtnto que p§t ventura ssrão areridas; (Natô Rscàl), a
não omissê dêsta cabeÍá em rescisão unilateral do contrato;
7.7 A contr3tânte paga€ ao contratado êm valor de 1ol. em cima de
tôdos os contratos que utilizar o nome do contÊtôdo por globâ;,
indep€ndente de pêrca contratual, parôlisôção da obra, rescisão
contrôtual e 3tc,i

eúuzurl ornvA - oA REscrsÃo coNuATUAL
8.1 Psr convêniêncla do CONTRATAI{TE o presente instrumento
poderá ser rescindido a qualquer tempo, independentemente de
interpelaçãô judlciôl os extrajudiciô|, conforme attiga§ 77 e 7A,
reconhecendo ao CONTRÂTADO neste ato, gs direltos do
aaNTRATANTE no caso de rescisãc administrativa, ionforme artigo§
55, IX combinado com o Artigo 77 túos da Lei no 8.656/93 ê em
.§pecial no§ geguintes casos, quando o CONTRÀTADO:
â) Não cump.ir as obrigações constântes dê9tê contrato;
8.2. Pelo CONTMTADO, quando o CONTMTANTE lnadhplir
§uaisquer c§lsulas ou asnditões estabê§cidôs neste cont ato.
8.3. Quando a CONTRATADA der causa à rescisão do contratô, além
da m§,ta de 10 (dsz por cente) do valor contratuâl e demais
penaliúades prevlstas, fica sujelta as seguintes sônções:
a) âdvertêncla;

cúusulá oHÂ - Do§ casos o[tssos
1-4.1. Õs casos s§,lssos serão diatlldos de @mura acordo entre as
partes, com base na legislaÉo em vigor.

-->

)) multa de 1olo (um ?or cento) por dla de ôtraso inrustiicâdo



crÁusul^ oÉclra - Do GolxEctLlllro DAs P rrEs
12-1. Aô firmar este instrumento, declâra o CONTRATADO ter plena
ciênciô de seu conteúdo, bem como dos demais documentos
vincuiôdos ao presente Contrato.

cúusul^ DÉctx^ pBrxErrÂ - DÀ EL§tçÃo Do toRo
13.1. Ficô elelto o Forc da CorntÍ§t de GuaraÍ, Estâdo do Tocântins,
para Íins de dirrmir quais?uer dúvidas ou p€ndênclls relativas ao
presente Contrato.

E por estarem, assim, justos e ôcêrtâdos firmam o
presênte contrato em duas vias dê igual teor e mesmo fim, ía
prêsençâ dê duas testemunhas.

Peqúizeiro/To, .12 Ju ho de 2014.

CONSTRUTORA S I( DE OLIVEIRA ALVES EIRÊLI ME
CNPJ: 07.876.{45/mo},t9
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6ÔVERÍ{O DÔ ã§TADO DO TOCANT'§S

PREÍEIÍURÁ MUÍ{ICIPÀI OT PEQUIZEIRO . ÍOCÁÍTTII{s

OR§:M DE SERYIÇO: NUi'|ERO OLl20t4

A PRÊFEITU§À IIUNICPÂL DE PEQUIZEIR§
TOCANTINS, pessoa jurídica de DiÍeito Público Interno,
inscrita na CNPJ sob o í,4 25.086.604/Or0t'23, com sede
na rua Se;gado Filho s/n Centro CEP 77.73O'OO0, nêste ato
feprêsentado pela senhor loão Âbadio Oliveira E. Sílva,
Dràsileiro, casado, medico, Autoriza a Empresa
CONSTR'ÍORA S X DÊ OLIVE'§À ALYES EI§§LI ME,
Pessoa Física de Direito Privado, inscrita no CNPI:
A7.876.445/0001-89, devidamente contratada a iniciar os
sârrr'iços a€ Gnoenhariâ rela ascuoetação de §ontes
mista. co[strucão dê umâ oontê dê concreto armado,
bueiros e recuperacão da estrada vicinal oadrão
ali êntâdera. na fêoiâo do oovsâdo 8Íoores§r- neste
municíoic.

Pequlzeirofro, 12 iunho de 2014.

.-._-'---{
João Abadro Oliveà E. Sllva
PRQ?URêéLE PEoyrzErRo - TO
CONTRÀíFADO ]
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