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TERMO DE CONTRATO CONTRATO N° 20210489'
Pelo presente instrumento de CONTRATO que fazem entre si, de um lado, o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO
NORTE/CE, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Cel. Ant4iio Joaquim 2121, Centro ICE, através
da SECRETARIA DE PROJETOS URBANESTICOS E HABITAÇAOOClAL , inscrita no CNPJ sob n,°
07.891.674/0001-72, neste ato representada por seu(ua) Secretário(a) o(a) Sr(a). ALANE DE HOLANDA NUNES
MAIA, na forma da Lei, doravante denominada CONTRATANTE e a mpresa TERRAFIXA PROJETOS E
ENGENHARIA LTDA, inscrita no CPNJ n° 13.223.999/0001-80, situada n Rua Julio Alves da Silva, N° 153, sala
301, Limoeihnho - CEP 62.930-000, Limoeiro do Norte/CE, neste ato repreentada pela Sra. LEILA PEIXOTO DE
MELO LEITÃO, inscrita no CPF sob o n.° 843.926.903-00, tendo como res1 onsável técnico o Sr. ALÊNIO CÉSAR
LEITÃO COSTA, inscrito(a) no CRENCE sob o RNP n° 06007707-1, d ravante denominada CONTRATADA,
celebram o presente Contrato na forma e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1.0 presente contrato tem como fundamento legal Art. 24, inciso Ida Lei 0.8.666/93 e suas demais alterações,
a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante desta Dispensa de icitação n° 2021.3007-001/SEPURB,
independente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PE ENGENHARIA PARA A FUTURA
REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA FRANCISCO REMIGIO, NA QUAL SE $ITUAM O CENTRO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL COM BOSQUE E ÁREA DE LAZER INFANTIL PARA 400 CRI4NÇAS, POLO GASTRONÔMICO DE
COMIDAS DE RUA, IGREJA DE SANTO ANTÔNIO, DISPENSÁRIO DO POBRES E PALÁCIO EPISCOPAL,
TERMINANDO EM FRENTE AO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL, ONDE FUt'4CIONA A CÂMARA MUNICIPAL, DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROJETOS URBANÍSTICOS E HABITAÇÃO SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, sob-regime de execução - EMIREITADA POR PREÇO GLOBAL, do
tipo MENOR PREÇO, na conformidade da proposta da Contratada, artes integrantes deste instrumento
independente de transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO PAGAMENTO
3.1. O valor global da presente avença é de R$ R$ 32.920,00 (TRINTA EDOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE
REAIS), a ser pago em conformidade com a execução dos serviços efetivam nte realizados, segundo as medições
atestadas pelo contratante, considerando as disposições do Projeto e da p oposta, salvo modificação contratual
na forma da lei.
3.2. A contratada deverá apresentar junto com as notas fiscais/faturas deidamente atestadas pelo Gestor da
despesa, as Certidões de quitação das obrigações fiscais Federais, Estad •is e Municipais, todas atualizadas e
ainda:
a)prova do recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do mpregador e parte do empregado),
relativas aos empregados envolvidos na execução do objeto deste instrume to;
b)prova do recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na ali ea superior;
c)comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de O (vinte) dias a partir do recolhimento
destes encargos.
d)prova de registro do Contrato decorrente desta licitação no CRENCE onselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Ceará) através de comprovante de ART (Anotação de Respo sabilidade Técnica) correspondente
e o CEI - Cadastro Específico do INSS para a obra com indicação do nú ero do contrato (somente antes da
apresentação da primeira fatura).
3.3. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a cedi icação da medição pela Secret ia
contratante.
Rua Camilo Brasiliense, S/N, Centro, CEP: 62930-000, Li oeiro do Norte - Ceara
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3.4. Independentemente de declaraçao expressa, fica subentendido que, no valer pago pelo contratan
incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inc isive as relicionadas com materiais,
equipamentos e mão-de-obra.
3.5. O Contrato não será reajustado antes de decorrido 01 (um) ano da sua assinatura, circunstância na qual
poderá ser aplicado o índice utilizado para a construção civil previsto pela undação Getúlio Vargas - FGV.
3.5.1. No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula:
Jz=v.-r

1

•'

R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados;
lo = Índice inicial - refere-se ao mês da apresentação da proposta;
= índice final - refere-se ao mês de aniversário anual da proposta.
OBSERVAÇÃO: O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, o seja, desprezar totalmente da quinta
casa decimal em diante.

Ia

3.6. Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialme te entre os encargos do contratado e
a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que pbjetivando a manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevLrem fatos imprevisíveis, ou previsíveis,
porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da excução do ajutado, ou ainda, em caso
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômiça extraordiflária e extracontratual, nos
termos do Art. 65, Inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formali4ado através & ato administrativo.
3.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratí *os proporóionais aos dias de atraso,
apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efeti o pagamento aplicando-se a seguinte
fórmula:
EM=IxNxVP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente de ido
= índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

l=(Tx/100)
. 365
Tx = IPCA (IBGE)
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data o efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA

4.1. O prazo para o início da execução dos serviços fica fixado em 05 (cm o) dias úteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Serviço por parte da Contratada.

4.2. O Prazo de execução dos serviços/obra será conforme determinad' na Ordem de Serviço, e as etapas
obedecerão rigorosamente ao cronograma físico definido pelo Governo unicipal de' Limoeiro do Norte, que é
parte integrante deste contrato.
4.3. O Prazo de vigência do contrato é de 60 (sessenta) dias, contados a pa ir da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogado de acordo entre as partes e, em conformidade com o art. 57 d 3 Lei n°,8.666 e alterações posteriores.
4.4. Os prazos de início de execução, de conclusão e de entrega dos serv ços a*itêm prorrogação, desde que
necessariamente justificada por escrito e previamente autorizada pelo cont atante,1mntidas às demais cláusulas
do contrato e assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico fina ceiro, desde que ocorra qualquer dos
motivos descritos no § 10 do artigo. 57 da Lei de Licitações.
4.5. Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo
Rua Camilo Brasiliense, SIN, Centro, CEP: 62930-000, imoeiro do Norte - Ceara
CNPJ n°07.891.674/0001-72
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cronograma tisico-tinancerro adaptado as novas condiçoes propostas, os ivars serao analisadas e julga
contratante.
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
5.1. A despesa decorrente desta contratação correrá à conta da seguinte cotação orçamentária da SECRETÁRIA
DE PROJETOS URBANESTICOS E HABITAÇÃO SOCIAL do Município cr- Limoeiro do Norte/CE, com recursos
previstos na seguinte classificação: ATIVIDADE -2201.04.122.0401.2.08. - Gerenciamento da Secretaria
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços terceiro - Pes oa Jurídica FONTE DE RECURSOS:
Recursos Ordinários/Próprios.

•

•

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as dispo ições do instrumento convocatória, da
Lei Federal n.° 8.666193, alterada e consolidada:
6.2. A CONTRATADA obriga-se a:
a) executar os serviços no prazo máximo fixado no instrumento convoca ôrio e neste instrumento, observando
rigorosamente as especificações contidas na proposta, partes integrant-s desté instrumento independente de
transcrição, bem ainda as normas técnicas vigentes, nos locais deter inados pelá Secretaria Contratante,
assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, ta :s e quaisquer outros ônus de origem
federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou e rajudiciais que lhes sejam imputáveis,
inclusive licenças dos órgãos oficiais ou com relação a terceiros, em decorrência da celebração do Contrato, e
ainda:
- reparar, corrigir ou substituirás suas expensas, no total ou em parte, 00' eto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de natureza;
- responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração o a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo, sua ou de preposto, na execução do contrato, não excluindo o reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
- aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões sue se fizerem necessários na forma
estabelecida no artigo 65, § 11 da Lei n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
b) responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção a biental e às precauções para evitar a
ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e
municipal em vigor, inclusive a Lei n.° 9.605, publicada no D.O.0 de 13/02/8;
e) responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Públie terceiros por eventuais danos ao
meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, repostos ou contratados;
d)responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualid de dos serviços e bens, bem como de
cada material, matéria-prima ou componente individualmente consideré do, mesmo que não sejam de sua
fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
e)registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA-CE (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Ceará), na forma da Lei, e apresentar o comprovante de ART (Ano ação de Responsabilidade Técnica)
correspondente e o CEI - Cadastro Específico do INSS para a obra com li idicação do número do contrato antes
da apresentação da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento.
o Utilizará, na execução dos serviços, profissionais capacitados e qualifica os para tal fim, exceto nas atividades
compartilhadas que podem ser desempenhadas por profissionais de outra- áreas.
g)Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de a responsabilidade o pagamento de
todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação 'os serviços contratados inclusive as
contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolument s, seguros de acidentes de trabalho,
etc., ficando excluída qualquer solidariedade da CONTRATANTE, por eve tuais autuações administrativas elou
judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA com referência •s suas o&igações não se transfere a
CONTRATANTE;
h)Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao paga ento dos tributos, seguros, encargos
Rua Camilo Brasiliense, S/N, Centro, CEP: 62930-000, imoeiro do Norte - Ceara
CNPJ n°07.891.674/0001-72
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sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do GUN II AIO.
6.3. São de inteira e exclusiva responsabilidade da contratada o recolhim rito de encargos sociais, trabalhistas,
previdenciáhos, tributos, taxas, tarifas e outros emolumentos que se fizere i necessários à execução do serviço,
A Contratante se reserva o amplo direito de exigir da contratada tais do •umentos devidamente quitados para
melhor desempenho e eficácia dos contratos consumados;
a)Fica a contratada na obrigação de manter, durante toda a execução dc4 contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualific ção exigidas.na licitação;
b) A CONTRATADA, deverá manter a Contratante informada sobre o a damento dos serviços, informando-a
sempre que se registrarem ocorrências extraordinárias;
6.4. No caso de constatação da inadequação dos serviços ás normas e exi ências especificadas no Edital, neste
contrato, no Projeto Básico e na Proposta da Contratada, o Contratante s recusará, devendo ser de imediato
adequado às supracitadas condições.
6.5. A CONTRATANTE obriga-se a:
- assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus técnicos, devidame e identificados, a todos os locais onde
se fizerem necessários os serviços, prestando-lhe todas as informações esclarecimentos que, eventualmente,
forem solicitados;
efetuar o pagamento na forma prevista neste instrumento,
-

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS
7.1. Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediant

S

requerimento ao Contratante, poderá
solicitar o recebimento dos mesmos.
7.2. Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVLSORIAME TE, a critério da contratante pelo
responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circu stanciado, assinado pelas partes, em
até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.
7.3. O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:
a)os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preesta elecidos, explicitar esse fato no texto,
que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo recebimento.
b)os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos p estabelecidos, relacionar os serviços
desconformes, explicando as razões das inconsistências, dando prazos para correção, que não poderão ser
superiores há 30 dias.
7.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir o substituir, às suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçõe resultantes da execução ou materiais
empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única mediç o de serviços até que sejam sanadas
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo e Recebimento Provisório.
7.5. Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o contratante poderá d signar uma comissão com no mínimo
03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
CIRCUSNTANCIADO, que comprove a adequação do objeto aos termos c ntratuais.
7.6. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviç
não isenta a CONTRATADA das
responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro.
7.7. Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, se h uver garantia contratual prestada pela
CONTRATADA, a mesma será liberada e se em dinheiro, corrigida monet lamente.
CLÁUSULA OITAVA DAS ALTERAÇÕES
8.1. A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir m dificações ou alterações no projeto e
especificações.
8.2. Caso as alterações ou modificações impliquem aumento ou diminu ão dos serviços que tenham preços
unitários cotados na proposta, valor respectivo, para efeito de pagamento u abatimento, será apurado com base
nas cotações apresentadas no orçamento.
8.3. Caso as alterações e ou modificações não tenham no orçamento da lic ante os itens correspondentes com os
-
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seus respectivos preços unitários, serao utilizados os preços unitários c nstantes da tabela de preços
pelo Governo do Estado do Ceará e Caixa Econômica Federal.
8.4. Ao Governo Municipal de Limoeiro do Norte/CE caberá o direito de p mover acréscimos ou supressões nas
obras ou serviços, que se fizerem necessários, até o limite determinado no irt. 65, parágrafo 11, da Lei n°8.666/93.
8.5. Caso haja acréscimo ou diminuição no volume dos serviços este ser i objeto de Termo Aditivo ao contrato,
após o que será efetuado o pagamento, calculado nos termos dos itens 8. e8.3.
8.6. O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei N° 8.666/93, desde que haja
interesse da Administração, com a apresentação das devidas justificativas
CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS
9.1. A Contratante poderá aplicar as seguintes multas:
9.1.1. 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por diE que esta exceder o prazo de entrega
previsto no cronograma físico, salvo quanto ao último prazo parcial, cuja ilta será compreendida na penalidade
por inobservância do prazo global;
9.1.2. 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do Contrato, por di que exercer ao prazo contratual;
9.1.3. 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese d rescisão do Contrato por culpa da
Contratada, sem prejuízos de outras penalidades previstas em lei;
9.1.4. 0,0001% (um décimo milésimo por cento) sobre o valor global o Contrato por descumprimento às
recomendações estabelecidas neste Edital ou no Contrato, conforme o cas
9.1.5. 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execução dos serviços a
terceiros, notado ou em parte, sem prévia auto&ação escrita da SECRET RIA DE PROJETOS URBANISTICOS
E HABITAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE;
9.1.6. 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada r- cusar-se em corrigir qualquer serviço
rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos • (cinco) dias que se seguirem à data
da comunicação formal da rejeição.
9.2. Da aplicação de multa será a Contratada notificada pela Administração unicipal, tendo, a partir da notificação,
o prazo de 10 (dez) dias para recolher a importância correspondente na Tesouraria do Governo Municipal. O
pagamento dos serviços não será efetuado à Contratada se esta deixar de ecolher mul9 que lhe for imposta.
9.3. A multa aplicada por descumprimento do prazo global será deduzida 'o pagamento da última parcela e as
multas por infrações de prazo parciais serão deduzidas, de imediato, dos valores das prestações a que
correspondam.
9.4. Os valores resultantes das multas aplicadas por descumprimento de 'razos parciais serão devolvidos por
ocasião do recebimento definitivo dos serviços, se a Contratada, recuper rido os atrasos verificados em fases
anteriores do Cronograma Físico, entregar os serviços dentro do prazo glob .1 estabelecido.
9.5. Todas as multas poderão ser cobradas cumulativamente ou indeperide temente.
CLÁUSULA DÉCIMAS DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES
10.1. A licitante que, convocada pelo Governo Municipal de Limoeiro do N.rte/CE para assinar o instrumento de
contrato, se recusar a fazê-lo dentro do prazo previsto neste Edital, sem mot vo justificado aceito pela Contratante,
estará sujeita à suspensão temporária de participação em licitação prom vida pelos órgãos do Município de
Limoeiro do Norte/CE, pelo prazo de 02 (dois) anos.
10.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitara a Contratada i multa de mora prevista no presente
Edital, podendo a Contratante rescindir unilateralmente o contrato. A ContrE tada será aplicada, ainda, a pena de
SUSPENSAO de participação em licitação promovida pelos Órgãos do Mur icípio de Limoeiro do Norte/CE, pelo
prazo de 02 (dois) anos, período durante o qual estará impedida de contr itar com o Município de Limoeiro do
Norte.
10.3. Em caso de a Licitante ou Contratada ser reincidente, será declarada orno inidônea para licitar e contratar
com o Município de Limoeiro do Norte/CE.
10.4. As sanções previstas neste Edital serão aplicadas pela Administração unicipal, à licitante vencedora desta
Rua Camilo Brasiliense, S/N, Centro, CEP: 62930-000, L moeiro do Norte - Ceara
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Iicitaçao ou a Lontratada, facultada a detesa previa da interessada nos sequintes casos:
10.4.1. de 05 (cinco) dias úteis, nos casos de ADVERTÊNCIA e de SUSP*JSÃO;
10.4.2. de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de DELARAÇÀO DE INIDONEIDADE para
licitar ou contratar com o Município de Limoeiro do Norte.
10.5. As sanções de ADVERTÊNCIA, SUSPENSAO e DECLARAÇÃO DE IFIJIDONEIDADE para licitar ou contratar
com o Município de Limoeiro do Norte, poderão ser aplicadas juntamere com as de MULTA prevista neste
instrumento;
10.6. As sanções de SUSPENSÃO e de DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE pra licitar ou contratar com o Município
de Limoeiro do Norte, poderão também ser aplicadas às licitantes ou aos prq'tissionais que, em razão dos contratos
firmados com qualquer órgão da Administração Pública Federal, Estadual E Municipal:
tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios doldsos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
II - tenham praticados atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da Iicit ção;
III - demonstrem possuir inidoneidade para contratar com a Administra ão Pública em virtude de atos ilícitos
praticados.
10.7. Somente após a Contratada ressarcir o Município de Limoeiro do Norti ICE pelos prejuízos causados e após
decorrido o prazo de SUSPENSÃO aplicada é que poderá ser promov da a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a sanção.
10.8. A declaração de idoneidade é da competência exclusiva do Prefeito Municipal de Limoeiro do Norte/CE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja asua rescisão, com a consequências contratuais, previstas
no instrumento convocatório e as previstas em lei ou regulamento.
11.2. Além da aplicação das sanções já previstas, o presente contrat ficará rescindido de pleno direito,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista Contratada o direito de reclamar
indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes ja sua execução, ocorrendo quaisquer
infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma do artigo 78 da Lei
8.666/93.
11.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos arligc s 79 e 80 da Lei de Licitações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA— DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do ontrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualifica ao exigidas na licitação.
12.2. O presente Contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao Edi ai de Licitação e à proposta licitatória,
12.3. Ao CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer da prerrogativas dispostas no artigo 58
da Lei n°. 8.666/93, alterada e consolidada.
12.4. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trbalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto
do Contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administ?ação.
12.5. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabiIiddes contratuais e legais, não poderá
subcontratar partes do serviço sem a expressa autorização da Administraçã
12.6. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executad em desacordo com os termos do
Processo Licitatório e deste contrato.
12.7. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento
licitatório e a proposta adjudicada.
12.8. A Contratada se obriga a efetuar, caso solicitado pela Contratante, testes previstos nas normas da ABNT,
para definir as características técnicas de qualquer equipamento, material oi serviço a ser executado.
12.9. As ligações provisórias que se fizerem necessárias para a execução d s serviços, bem como a obtenção de
licenças e alvarás, correrão por conta exclusiva da Contratada.
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12.10. A tiscalizaçao se efetivara no local cia Obra/Serviços, pelo fiscal deignado pela Secretaria.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO FORO
13.1.0 foro da Comarca de Limoeiro do Norte, Estado do Ceará, é o comp tente para dirimir questões decorrentes
da execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 21do art. 5 da Lei 6.666 de 21 de junho de 1993,
alterada e consolidada.
Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, minutado ela Procuradoria Geral do Município,
lavrado em 03 (três) vias, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e
legais efeitos.
-

Limoe ro do Norte/CE, 03 de agosto de 2021.
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