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PROCESSO ADMINISTRATIVO NA 201811062- CPL. PMSB/MA
CoNTRATO ns 20190131001 CPL- PMSB/MA

CONTRÁTO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA,
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO DE SÃO BERNARDO E DO

OUTRO LADO A EMPRESA: SKORA - ENGENHARIA E

CONSTRUÇÕES LTDA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO/

FUNDo MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO DE SÀ0 BERNARDO, inscrita no CNPI sob o 30.72A.420 /0001.-
50, com sede na Rua Cônego Nestor S/N- Centro - São Bernardo/MA, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato, representada pela Secretária de Educação Srê Sâmia Coelho Moreira
Carvalho CPF: 447.037.2+3-97 RG: 016154552001-2, residente e domiciliado na cidade de

Magalhães de almeida, no uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com

a empresa: SKoRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA; Inscrita no CNPI: O7.247.276/0001-03,
estabelecida na Rua Iornalista ]oão Rocha Mârinho, 1.251 - Ininga - Teresina/Pl, neste ato
representada pelo Sr. Pedro Ferreira Soares Neto portador do RG: 183.393, SSP/PI, CPF:

1.31.997 .063-04, residente e domiciliado na rua Esperantina nr 2305 - Horto Florestal, Cidade de

Teresina/Pl, doravante denominada CoNTRATADA, têm entre si justo e pactuado, nos termos
contidos na proposta objeto da Concorrência ne 004/2078, e PROCESSO ADMINISTRÁTIVO Ns.
207817062 que se regerá pela Lei n.q 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes

CúUsULÂ PRIMEIRA

oBrETO. LOCALTZACÃO. pESCRTçÂO E FORMA pE EXECUCÂO pOS SERVrÇOS

O presente CoNTRATo tem por base legâl o PROCESSO ADMINISTRATIVo Ne 201811062-
CPL-PMSB, tendo por objeto para Serviços Construção de 03 Prédios de Unidades Escolares no

município de São Bernardo do Maranhão- Ma, conforme o proieto, as especificações e toda â
documentação da licitação e que se declara em condições de executâr as obras, em perfeita e

completa observância ao estipulado no projeto, nas especificaçôes e na documentação da licitação,

de acordo com as instruções, sob a fiscalização do C0NTRATANTE. Integram o presente contrato,

independentemente de transcrição, o Edital seus anexos e a Propostá da Contratada. Conforme

preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou

inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA

DOCU ME NTACÂO CONTRATUAL
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Fazem parte integrânte deste contrato, independentemente de transcrição, os seguintes
documentos, cujos teores são do conhecimento da CONTRÁTADA:

1. edital de licitação e anexos;
2- critérios de medição;
3. especificações;
4. proposta da contratâda;
5. plano geral de trabalho;
6. relação dos equipamentos:
7. planilha de quantidades e preços;
B. cronograma físico-fi nanceiro;
9. projetos;

legislação, normas e instruções ügentes no país e no que lhe sejam aplicáveis.

CLAUSUIII TERCEIRA
REGIME DE EXECUCÂO. PRECO E CONDICÕES DE PAGAMENTO

A obra será executada no regime de empreitada por preço global de material e mão de

obra, irreajustável.

As parcelas terão seus vencimentos até o décimo dia útil a contar da âpresentação ao

C0NTRATANTE da fatura mensal referente ao serviço executado, cuio pagamento ficará
condicionado à apresentação de cópia xerográfica da última guia de recolhimento de

encargos previdenciários, trabalhistas e sociais (CND FEDERAIS, FGTS, RE do FGTSJ,

relativos aos seus empregados na obra, como também de seus subempreiteiros também
locados na obra, sem o que não será processado o pagamento, mesmo que o serviço tenha

sido realizado e aprovado.

3.1 O pagamento da primeira fatura independerá da comprovação dos recolhimentos
acima especificados, que serão exigidos parã o pagamento da segunda fatura e das

subseqüentes; no entanto, é necessário para esse recebimento apresentar o

comprovânte de matrÍcula no Cadastro Específico no INSS (CEI), além de cópia

xerográfica da guia de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) da empresa iunto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia (CREA), bem como do seu responsável técnico, atendendo a Lei nq

\

6496/77 nos sevs artigos 1q e 2q.

I

O valor global do presente contrato é de 71.547.252,98 (onze milhões quinhentos e

quarenta e um mil duzentos e cinquenta e dois reâis e noventa e oito centavos), que o

CONTRATANTE pagará à C0NTRÁTADA, já inclusas todas as despesas referentes à

salários, adicionais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e

securiúrios, uniformes, equipamentos, fiscalização e demais despesas diretas e indiretas.
0 valor global será fixo e irreajusúvel. Os pagamentos serão efetuados com base em

medições mensais e proporcionalmente aos serviços executados em cada etâpa ou

atividade desenvolüda no perÍodo, de acordo com o cronograma contratual.

1.

2.

3.
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3.2 Os recolhimentos relativos ao último mês de prestação de serviços serão efetuados
somente mediante entrega ao CONTRÁTANTE dos seguintes documentos: 1)

requerimento de devolução da garantia efetuada pela C0NTRATADA; 2) protocolo
do pedido de "habite-se" junto à Prefeitura Municipal; 3) protocolo do pedido de
encerramento no Câdastro Específico do INSS (CEI); 4l entrega em mídia digital
(CD-ROM) de todos os desenhos da obra conforme executado - (rs built -
acompanhado de parecer do engenheiro-fiscal aprovando os mesmos.

4 Do valor global do presente contrato, a CONTRATADA deverá observar a obrigatoriedade de

ser mencionada, em cada notâ fiscal emitida, a "Retenção para Seguridade Social", ou seja, 110lo

(onze por centoJ sobre o valor da mão-de-obra, conforme previsto nos itens 1.2,72-7, L7 e 77-7

da Ordem de Serviço n.e 209 do INSS, de 20 de maio de 1999.

5 Além do solicitado no item anterior, cada nota fiscal deverá informar o número da medição que

eslá sendo paga; o percentual de mão-de-obra e de material; o número de matrícula no

Cadâstro EspecÍfico do INSS (CEIJ; mais â retenção da garantia suplementar de 570 (cinco por

centoJ a título de caução, atendendo ao disposto no item 1da cláusula sexta.

0 faturamento deverá ser efetuado a Fundo Municipal de Educação de São Bernardo,

inscrita no CNPf sob o 30.728.420 /0001-50, com sede na Rua Cônego Nestor S/N- Centro -
São Bernardo/MA.

5.1 As notas fiscais só poderão ser emitidas após a aprovação da medição pela

fiscalização, e com data do dia 1q ao dia 15 do mês subseqüente à realização dos

serviços.

6 É vedado à CONTRATADA negociar os tÍtulos de crédito emitidos contra a CONTRATANTE.

CúUSULA QUARTA

PRÁZOS DE INÍCIO. DE ETAPAS DE EXECUCÂO. DE CONCLUSÃO. DE ENTREGA. DE

OBSERVACÀO E DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

O presente contrato entrará em vigor na dâta de sua assinatura e findâr-se-á no dia 31 de
janeiro de 2021, podendo ser prorrogado, após manifestação das partes envolvidas,

mediante Termo Aditivo, conforme aúigo 57, inciso I, da Lei nq 8.666/93, e suâs

alterações

Os prazos dos itens, atividades ou etapas de execução serão definidos pelo cronograma

fisico-financeiro apresentâdo pelâ CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE, que é

parte integrante deste contrato.

0 prazo de conclusão da obra será de 24 (únte e quatro) meses, contados a partir da datâ

estabelecida no item 1 desta cláusula, excluindo-se o dia do inÍcio e incluindo-se o dia do
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O prazo de observação será de 90 (noventa) dias após o recebimento provisório da obra;
período em que a CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir às suas expensas no total ou em parte, o obieto do contrato em que se verificam
úcios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

O recebimento definitivo será logo após o término do prazo de observação, mediante
termo circunstanciado assinado pelas partes.

CLÁUSULA OUINTA

rNprcACÃo DoTAçÃo oRçAMENTÁRIA E pOS ACRESCTMOS E SUpRESSÔES:

1. As despesas decorrentes do pagamento à CoNTRATADA correrão por conta da dotação

D0TAÇÃ0 0rçamentária:
02-Poder Executivo
15- Fundo de Manutenção Desenvolvimento do Ensino Fundamentâl
12.361.0427.1025.0000 - Construção Reforma e ampliação de Unidades escolares Ensino
Fundamental
449051.00 - 0bras e Instalações

A C0NTRATADA fica obrigada â aceitar, nâs mesmas condiçóes contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos materiais,
objeto deste contrato, até 250lo (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do

contrato, em observância ao art.65 § 1-a daLei8.666/93.

CúUSULA sExTA

GARÁNTIAS EXIGIDAS PARÁ A PLENA EXECUCÃO DO CONTRÁTO

Para a plena execução do presente contrato a CONTRATADA apresentou comprovante de

garantia no valor de R$ 577.062,64 (quinhentos e setenta e sete mil sessenta e dois reais e

sessenta e quatro centavos), correspondente a 50/o (cinco por cento) do valor do contrato, de

acordo com o art, 56 § 2e da Lei 8.666/93, que lhe será restituída por ocasião da aceitação

definitiva da obra conforme o disposto na cláusula décima quinta, e observadas as exigências

constantes neste contrato, como a verificaçâo da existência de multas contratuais previstas na

cláusula sétima.

Quando ocorrerem aumentos no valor inicial do contrato, por aditivos contratuais ou outras
razões de acréscimos de valor, a garantia deverá ser complementada em moeda corrente, em

cada caso, com 50ó (cinco por cento) dos valores acrescidos.

3. 0 CoNTRATANTE reterá também 50lo (cinco por centoJ do valor de cada fatura como garantia

6
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2

suplementar. Esses valores retidos como garantia serão restituídos à CoNTRATADA po r

\

I

__v)
0 prazo de entrega será o da conclusão da obra, e o termo de recebimento provisório será
assinado pelas partes dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da

CONTRATADA que deu ciência da conclusão da obra.

2.

4.

5.
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ocasião do recebimento definitivo, após a verificação da existência de multas contratuais
previstas na cláusula sétima.

No caso de rescisão do presente contrato, com base na cláusula décima segunda, nâo será

devolvida qualquer tipo de garantia que será apropriado pelo CONTRÁTANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA

MULTAS E PENALIDADES:0 descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de

qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a C0NTRATADA as sanções previstas na

Lei Federal nq 8.666/93, aplicando nos artigos 81 a 88.

À COnfn-AfeOa poderão ser aplicadas multas pelo CONTRATANTE, sem prejuÍzo do

disposto na cláusula décima primeira deste contrato e de eventuais perdas e danos, a

serem apuradas na forma da legislaçào em vigor.

No caso da obra não tiver sido concluída dentro do prazo estabelecido no item 3 da

cláusulâ quarta, a CONTRATADA ficará sujeita à multa que será descontadâ

prioritariamente da última fatura pendente, e das garantias previstas na cláusula sexta,

até que se complete o numerário devido.

0s valores arbitrados para a multa serão estipulados de forma progressiva, em que é

estabelecida uma relação entre o percentual de atraso da obra constatado pelo

cronograma preparado pelo C0NTRATANTE e um percentual do valor total contratual,
conforme disposto na tabela abaixo:

E âssim sucessivamente, numâ progressão aritmética na razão de 1,5.

+ Caberá recurso à CONTRÁTADA quando da aplicação de qualquer multa, porém somente

após o recolhimento do valor respectivo à tesouraria do C0NTRÁTANTE.

0s procedimentos para avaliação do percentual de atraso se encontram descritos no

edital de licitação, parte integrante do presente contrato, e de conhecimento prévio do

C0NTRATADO. Somente esses procedimentos servirão de base para a análise de qualquer

recurso impetrado.

CLÁUSULA OITAVA

PRORROGACÃO DE PRAZO:

1

2

3

5

% DE ATRASO DA OBRA O/O DO VALOR CONTRÁTUAL

Aré 10 1,5

De 10,1 até 20 3,0

De 20,1 até 30 4,5
De 30,1 até 40 6,0

De 40,1 até 50

I
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A CONTRATADA só poderá pedir prorrogação de prazo quando se verificar a interrupção
do trabalho determinada pelas razôes listadas a seguil verificadas e aceitas pela

C0NTRATANTE, assim como o período necessário à aprovação da realização dos serviços
pelos órgãos públicos, se tal concordância for indispensável para iniciá-los, no caso do
CONTRATANTE não haver conseguido providenciar os trâmites a tempo, podendo ser
prorrogado, após manifestaçâo das pârtes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme
artigo 57, inciso l, daLei ne 8.666/93, e suas alterações.

Os dias de paralisação decorrente de modificações de projeto feitas pelo

CoNTRATANTE serão igualmente acrescidos ao prazo previsto no item 3 da

cláusula quarta, desde que comprovadamente afetem o ândamento dos serviços,

sendo que essâs ocorrências deverão ser comunicadas, por escrito, pela

CONTRATADA;

lnterrupção da execução do contrâto ou diminuição do ritmo de trabalho, por
ordem e no interesse da C0NTRATANTE;

Impedimento de execução do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido
pelo C0NTRATANTE, em documento contemporâneo à sua ocorrência;

Omissão ou atraso de providência a cargo do CONTRATANTE, do qual resulte

diretamente impedimento ou retardamento;

I
t-
[.r-
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2

3

+

Se o CONTRATANTE verificar, a qualquer tempo, que o andamento dos serviços não permitirá

sua execução no prazo previsto no cronogrâma, por culpa exclusiva da C0NTRATADA, poderá

exigir que esta se obrigue a atender a solicitação de que se:

2.1 empregue mais mão-de-obra capacitada;

2,2 execute os serviços âtrasados em regime de horas extras;

2.3 utilize equipamentos adicionais, tânto quanto for necessário;

2.4 agllize o processo de aquisição de materiais e insumos necessários ao andamento

da obra;

2.5 todas essas providências não implicarão em qualquer alteração do valor do

contrato, e serão continuadas de modo a eliminar o atraso, e permitir a conclusão dos

serviços nâ data prevista, evitando-se assim a aplicação das sanções previstas na cláusula

sétima.

A vigência do presente contrato, caso haja interrupção, estender-se-á por um período

necessário à totál execução dos serviços. A esse período de paralisação acrescentâr-se-ão, no

máximo, 10 (dez) dias, destinados à normalização da retomada dos serviços, constituindo-se

no limite máximo da prorrogaçâo contratual, somente nessa situação

5.

2

3

CLÁUSULA NONA

Fatos da administração do CONTRÁTANTE.

\(_
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OBRIGACOES DO CONTRÂTANTE

Comunicar previamente à CONTRATADA qualquer modificação ou criâção de novas

normas e procedimentos a serem observados na execução do serviço obieto desse

contrato.

Solicitár à CoNTRÁTADA, de forma expressa, com antecedência mínima de 24 horas, o

cumprimento de ordens ou determinações, salvo as de caráter emergencial ou por casos

fortuitos.

Manter na obra profissional legalmente habilitâdo, devidamente credenciado junto ao

CONTRATADO, e designado por FISCALIZAÇÀO com autoridade para exercer, em nome

do CONTRATANTE, toda e qualquer ação de orientação gerâ1, controle e fiscalização dos

serviços,

+ Efetuar os pagamentos devidos pelas medições na forma estabelecida neste contrato,

desde que os serviços sejam realizados em rigorosa obediência ao proieto e demais

documentãção técnica constante deste edital.

4.7 Será computado como serviço realizado para cálculo da medição, somente ãqueles

plenamente executâdos, ou instalados naquele perÍodo; não podendo ser considerado

como tâI, material adquirido ainda em fabricação, em rânsito, ou mesmo dentro do

canteiro, mas que aÍnda não foi utilizado no processo construtivo.

5. Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso II, alíneas a e b daLei8.666/93

CúUSULA DÉCIMA

OBRIGACõES DA CONTRATADA

Tomar todas as proúdências necessárias para o licenciamento das obras e dos serviços a

ela pertinentes, quando tais licenciamentos forem obrigatórios.

2. Assegurar a execução da obra, a proteção e conservação dos serviços executados

Responder pela supervisão, direção técnico-administrativa e mão-de-obra necessária à

execução dos serviços; sendo, para todos os efeitos deste contrato, â única e exclusiva

empregadora, utilizando-se das melhores técnicas conhecidas e obedecendo às normas e

especificações da obra.

)

1

2

1

3

4 Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua

responsabilidade que porventura se tornem necessários para que os trabalhos sejam

entregues em perfeÍtas condições.

Mânter atualizado o re8istro de seus empregados, em livro próprio ou em fichas, na

forma da lei trabâlhista, exibindo-os sempre que solicitado pela fiscalização; bem como

atualizar as anotações na carteira de trabalho de cada empregado. Essa determinação

IR\
\
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deverá ser atendida, de igual fornra, pelos subempreiteiros da CONTRÁTADA
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Por força da solidariedade prevista na Lei 8.272/97, a CONTRATADA deverá anexar a

cada fatura mensal da execução do serviço a comprovação da quitação da última guia de

recolhimento das contribuições devidas à seguridade social (Previdência e Assistência

Social), sob a pena de imediata suspensâo dos pagamentos até o cumprimento da

obrigação, sem implicar em qualquer ônus ou acréscimo para o CONTRATANTE,

podendo, â critério destes, ensejar rescisão unilateral do contrato.

Apresentar o comprovante de matrícula no Cadastro EspecÍfico no INSS (CEI) até 30
(trinta) dias após o primeiro dia de obra, sob pena do não recebimento da primeira
medição, se não houver qualquer justificativa aceita por escrito pelo C0NTRATANTE.

Apresentar a guia de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da

empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), bem como do

seu responsável técnico, atendendo a Lei ne 6496/77 nos seus artigos 1p e 2p.

Responsabilizar-se pelo recolhimento de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais, decorrentes da execução do serviço objeto dessa licitação, isentando o

CONTRATANTE, inclusive judicialmente, de qualquer responsabilidade quanto a estes.

Responsabilizar-se pelas despesas com transporte e alimentação dos empregados

uülizados na execução do serviço objeto dessâ licitação.

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes ou incidentes que venham a ocorrer durante
a execução do objeto dessa licitação, assim como por danos causados por pessoal sob

responsabilidade, ao patrimônio do CONTRÁTANTE ou de terceiros, isentando o

CONTRATANTE de quaisquer reclamações ou indenizações que possam surgir em

conseqüência destes.

Empregar na execução do obieto dessa licitâção mão-de-obra especializada, com

treinâmento e experiência profissional comprovada; substituindo prontamente qualquer

profissional cuja permanência na execução dos serviços seja considerada, pela

fiscalização, incompatível com o bom andamento da obra, sem quaisquer ônus

trabalhistas para o C0NTRATANTE.

Fornecer uniformes, EPIs, calçados e crachás de identificação para sua equipe, inclusive

subempreiteiros, compâtíveis com o ambiente onde serão executados os serviços objeto

dessâ licitação, assim como fornecer e manter em perfeito funcionamento os materiais,

ferramentas e equipamentos necessários à execução destes.

Respeitar as normas e procedimentos administrativos adotados pelo C0NTRÁTANTE,

assim como as medidas de segurança, higiene e medicina do trabalho, na forma da

legislação vigente e sua regulamentação, responsabilizando-se por quaisquer

transgressões, de sua parte, por parte de seus empregados ou de seus subempreiteiros.

Responsabilizar-se por quaisquer processos ou ações, judiciais ou administrativas,
surgidas em decorrência da execução obieto desse contrato, que sejam causados por
ação, omissão, imprudência, imperícia ou negligência de seus empregados ou prepostos.

7
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10.

11.

1,2

13.

14.
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lsentar, totalmente, o CONTRATANTE, de toda e qualquer responsabilidade quanto a

danos ou prejuízos que lhe sejam causados, por seus empregados ou por terceiros.

Franquear e facilitar, ao CONTRATANTE ou preposto devidamente credenciado, a

fiscalização do serviço objeto desse contrato, fornecendo, quando solicitados, todos os

dados relativos a este, que sejam julgados necessários ao bom entendimento e

acompanhamento do serviço, sem que tal fiscaiização implique em transferência de

responsabilidade para o CONTRATANTE ou seu preposto.

Responsabilizar-se pelos atos culposos de seus empregados e prepostos, praticados no

horário do serviço ou não, ressarcindo quaisquer preiuízos causados ao CONTRATANTE

ou a terceiros, comprovados e comunicados por escrito, no prazo máximo de 72 horas

após a ocorrência. A apuração e comprovação dessa responsabilidade serão feitas por
sindicância executada por ambas as partes, com prazo de conclusão de 72 horas,
prorrogável por igual período.

Preservar e mânter o CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicações, demandas,

queixas e representâções de qualquer natureza, decorrentes de sua ação, bem como de

subempreiteiros, ou de quaisquer pessoas vinculadas à CONTRATADA.

Participar à fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou condições que possam atrasar

ou impedir a conclusão da obra, em parte ou em todo.

Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,

decorrentes dê sua culpa ou dolo na execução do contrato.

obter, sempre que exigido pelos órgãos competentes da Administração Pública, as

licenças necessárias à execução da obra.

Manter na obra, a partir do primeiro dia de trabalho, um diário de obras, no qual o seu

preposto anotará resumidamente os serviços executados e todas as ocorrências dignas de

nota. As folhas serão preenchidas em três vias, sendo a primeira para a fiscalização, a

segunda para ser encaminhada à administração da C0NTRATADA, e a terceira, presa ao

bloco. O representânte da CONTRATADA, e da mesma forma a fiscalização, só poderão

destacar as vias após haverem visado as três vias em conjunto.

Apresentar à fiscalização o demonstrativo dos seruiços executados em câda etâpâ, com

percentuais e valores parciais e totais; de acordo com modelo a ser fornecido pelo

CoNTRATANTE. Somente âpós o exame e visto da fiscalização poderá ser emitida a nota
fiscal correspondente.

A CONTRATADA manterá à frcnte dos serviços unr profissional qualificado, engenheiro
ou arquiteto, com autoridade bastante p!1ra âtuâr em seu nome, represenú-lo junto à

fiscalização e resolver qualquer problema nos serviços executados.

obtenção do "habite-se", que deverá ser apresentado por ocasião do recebimento
provisório da obra.

\
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27. A CONTRÁTADA obriga-se a colocar na obra, em bom estado, o equipamento relacionado
em sua proposta, ou na relação de equipamentos mínimos, na época prevista para o seu
uso e/ou funcionamento.

2B A fiscalização poderá determinar à CONTRATADA um reforço do equipamento, ou substituição
de unidades defeituosas, caso venha a constatar que o mesmo é insuficiente para dar aos

serviços o andamento preüsto, sob pena de incorrer em mora dolosa, e caracterizâr os itens 1.3

e 1.7 da cláusula décima primeira, que prevê a extinção do contrato.

A CONTRATADA deverá firmar, em coniunto com a fiscalização, o relatório de andamento da

obra, com periodicidade mensal, apresentado pela última. Em caso de divergência, a

C0NTRATADA deverá elaborar uma justificativa expondo seus motivos e que será anexada ao

relatório.

Atender sempre aos critérios e medidas preconizadas pelo programa PBQP/H nível A

(Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade para a HabitaçãoJ do Ministério das

Cidades.

Durante a desmobilização da obrã, todos os saldos, perdas, retalhos de materiais utilizados na

execução dos serviços são considerados, diante da Iei, bens inalienáveis da entidade, portanto,

deverão permanecer no canteiro de obras.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRÂ

EXTINCAO DO CONTRÁTO

Constituem motivos para a extinção deste contrato, além de outros que tornem sua

manutenção impossível:

TO:

1

2

3

1

2

3

4

O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos e/ou prazos.

0 cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e/ou prazos.

A lentidão no cumprimento do contrato, não importando estabelecer se de forma dolosa

ou culposa, levando ao CONTRATANTE a presumir pela não conclusão dos serviços no

prazo estipulado.
0 atraso Ínjustificado na mobilização dos recurs«.rs para realização dos serviços no inÍcio

da obra.

A paralisação da obra sem justa causa e préúa comunicação ao C0NTRATANTE.

A subcontratação total de seu objeto. Será admitida, porém, a subcontratação parcial,

conforme as disposições do edital de licitação, desde que não se afete, a critério do

CoNTRATANTE, a boa execução deste contrato.

O desatendimento das determinações regulares da fiscalização designada pelo

CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar sua execução, assim como de seus

superiores.
O cometimento reiterado de falhas na execução do trabalho, anotadas tânto no livro
diário de obras como no lelatório de andamento da obra.

A decretação de falência, concordata, dissolução ou liquidação societária, bem como nos

casos de insolvência.
A dissolução de sociedade ou falência da CONTRATADA

5

6

7

B

9

10.

\
11
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A alteração da razão social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa
que, a juízo do CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato.
0 protesto de tÍtulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão, que caracterizem a

insolvência da CONTRATADA.

Razões do interesse do CONTRATANTE.

A suspensão da sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a

120 (cento e ünte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da

ordem interna ou guerra.
0 atraso superior a 90 fnoventa) dias dos pagamentos devidos pelo CoNTRATANTE,

decorrente dos serviços já recebidos, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra.
A não liberação por parte do CONTRATANTE de área local ou objeto para execução da

obra dentro dos prazos contratuais.

72.

13.

74

15

16

1,7

2 A extinção contratuâl de que trata o item primeiro desta cláusula acarretará as seguintes

conseqüências, quando o dolo ou culpa couber ao CONTRATAD0:

2.1 âssunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrãr, por ato

próprio do CONTRATANTE.

2.2 ocupaçáo e utilização do local, instalaçôes, pessoal e equipamento empregado na execução

do contrato, necessário à sua continuidade a serem devolüdos, ou ressarcidos

posteriormente, mediante avaliação.

2.3 execução da garantia contratual, para ressârcimento do CONTRATANTE, bem como os

valores das multas e indenização devidas.

2.4 Íetenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao

CONTRATANTE.

RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÂO

ADMINISTRATIVA

1 A rescisão deste contrato poderá ser:

determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos

enumerados no item 1da cláusula décima primeira;

consensual, por acordo entre as partes, reduzida a termo do processo de

licitação, desde que haja convenÍência para o CONTRATANTE;

3. judicial, nos termos da Legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

1

2

ALTERACÕES NOS PROIETOS E/OU NOS SERVICOS CONTR-ATADOS

\

I

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
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O CONTRATANTE reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer alterações nos projetos
que impliquem em redução ou aumento dos serv'iços.

A redução de serviços somente poderá ser em até 2570 (únte e cinco por cento) do valor
do contrato.

)

3. 0s acréscimos serão objeto da cláusula décima quarta.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA

SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS

1

0s serviços extraordinários, caso sejam necessários, serão orçados segundo os preços

unitários constãntes da proposta de concorrência e compensados quando houver
modificação no proreto inicial. Serão apreciados pela fiscalização e pela Comissão de
Licitação de Obras, e após pela Secretaria de Educação de São Bernardo do Maranhão - Ma.,

que avaliará a viabilidade e oportunidade da sua execução.

No caso de obra de reforma e ampliaçâo, a CONTRÁTADA Íica obrigada a aceitar, nas

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários

nas obras até 50oÁ (cinquentâ por cento) do valor inicial do contrato, com base nos

preços unitários constantes na proposta da licitação.

Se não tiverem sido indicados no contrato preços unitários adequados aos acréscimos,

serão utilizados, sempre que possível, os preços publicados na época pelas revistas de

tradição, especializadas no assunto. No caso dos preços unitários não constarem daquelas

publicações, seus vâlores dependerão de acordo entre as partes, porém sempre

referentes à data da licitâção.

No caso de obras de reforma e ampliação, eventuais serviços não previstos poderão ser

solicitados pelo CONTRATANTE, até um limite de l0o/o (dez por cento) do valor do

contrato, conforme critérios estabelecidos no item ãnterior e no edital de licitação.

ACEITACÃO DOS SERVICOS E DOS RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO

O recebimento provisório far-se-á, uma vez concluÍdas as obras, mediante requerimento
da CONTRATADA à Comissão de Licitação de Obras e de parecer da fiscalização. Através

2

4

1

\ \

I

No caso de obra de construção, a CONTRÁTADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, com base nos preços

unitários constantes na proposta da licitação.

3.

5. Havendo necessidade de alteração do cronograma, deverão ser alterados os prazos

contratuais e respectivos valores, no que couber, e os pagamentos obedecerão aos novos

prazos estabelecidos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

1.

2.

I
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MODALIDAOE

VrST0:

2

do assentimento concedido, a CONTRATADA apresentará o "habite-se" correlato da
Prefeitura local.

A aceitação definitiva dos serviços dar-se-á em 90 (noventa) dias após a data de seu

recebimento proüsório e mediante assinâtura, pelas partes, do termo de recebimento
definitivo; ocasião em que a CONTRATADA deverá apresentar o certificâdo de quitação
com a Previdência Social (CND) e os comprovantes de recolhimentos relativos ao PIS

referente a todo o período contratual, além do comprovante de encerramento no
Cadastro Específico do INSS (CEIl.

Antes da assinatura do termo de recebimento definitivo, a CONTRÁTADA deverá atender
a todas as exigências da fiscalização relacionadas com a correção de quaisquer
imperfeições ou defeitos verificados, corrigindo-os sem qualquer ônus para ao

C0NTRATANTE, bem como a quaisquer pendências porventura existentes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA

cEssÂo

A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, as obrigações

decorrentes deste contrato, salvo prévia autorização por escrito do CONTRATANTE.

A CONTRATADA não poderá ceder ou dar como garantia, a qualquer título, os créditos de

qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste contrato, salvo prévia autorização por

escrito do C0NTRATANTE.

CtÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

INCIDÊNCIAS FTSCAIS

Os tributos (impostos, taxãs, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam

devidos em decorrência direta ou indireta deste contrato ou de sua execução serão de

exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na forma tributária, sem

direito a reembolso. O CONTRATANTE, quando fonte retentora dos pagamentos que

efetuârem, descontará e recolherá, nos prazos dâ lei, os tributos a que a CoNTRATADA

esteja obrigada pela Legislação vigente.

cLÁUsULÂ DÉCIMA OITAVA

4

1

2

\

GARÁNTIA

I

I
I

SECRETARTA MUNtCtPAL DE EDUCAçÂO

A assinatura do termo de recebimento definitivo não implica em eximir a CONTRATADA

das responsabilidades e obrigaçôes a que se refere o Novo Código Civil, no seu ârt. n" 618,

cuia data fixará o início da contagem do prazo de 5 (cinco) anos previsto como garantia,

apresentada na cláusula décima oitava.

I

1.
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1. A CONTRATADA garante a qualidade dos serviços, respondendo, na forma da lei, por
quaisquer defeitos decorrentes da execução, pelo prazo de 5 (cinco) ânos contados a
partir do recebimento definitivo, conforme o Novo Código Civil, no seu art. n' 618.

CLÁUSULA DÉCIMA NoNA

FORÇA MAIOR

1. As partes não responderão pelos prejuízos resuitantes de caso fortuito ou de força maior,
conforme o previsto no Novo Código Civil.

cúUsUL-A vIGÉsIMA

NOVACÂO

A não utilização, pelo CoNTRATANTE, de qualquer direito a eles assegurado neste

contrato ou na lei em geral, ou a não aplicação de quaisquer das sançôes nele previstas,

não importárá em novações quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser
interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras. Todos os

recursos postos à disposição do CONTRATANTE neste contrato serão considerados como

cumulativos, e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.

CLIIUSULA VIGESIMA PRIMEIRA

TEGISLACÂO E FORO

Fica expressamente acordado que as relações decorrentes do presente contrato âplicar-

se-ão as soluções preconizadas na legislação pátria.

As partes elegem o Foro da Comarca de Sâo Bernardo/NlA para resolver ou dirimir
qualquer medida iudicial decorrente deste contrato, renunciando a qualquer outro, por

mais priülegiado que seja.

CUIUSULII VIGESIMA SEGUNDA

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIQ§

Responderá a CONTRATADA, bem como pessoal e solidariamente seus sócios, que pâra

tal firmam o presente, por perdas e danos em favor do CONTRATANTE, caso venham

estes ã ser responsabilizados por qualquer encargo trabalhista, fiscal, administraüvo ou

previdenciário relativo à obra.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA

DISPOSICÔES GERAIS

1. O presente contrato represeutâ todo o acordo e entendimento entre as partes, com

(ortÁ)o LS

1

1

relação ao objeto nele estipulado e nas condições p

licitação.

reviamente estabelecidas no edital de
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VISTO:

,a

Todas as comunicações feitas pelo C0NTRATANTE relativas ao presente contrato serão
consideradas como regularmente feitas se anotadas no diário de obras, no relatório de

andamento da obra, ou recebidas através de cârta protocolada, telegramâ, telex ou fac-

símile, para o endereço da CONTRATADA.

Qualquer mudança de endereço ou telefone(s) da CONTRATADA deverá ser

imediatamente comunicada ao CONTRATANTE.

0s prazos estipulados neste contrato para cumprimento das obrigações contratuais
vencem independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

Para efeito legal, todos os itens e documentos que compõe o corpo do edital de licitação
que regeu a presente concorrência serão considerados partes integrantes deste contrato,
como se nele esüvessem transcritos, bem como todos os desenhos executivos,

especificações técnicas, planilha orçamenlária e cronogramas.

cúUsULA VIGÉSIMA QUARTA . DA PUBLICAçÃo

Dentro do prazo de 20 (ünte) dias, contados da sua assinatura, a CoNTRATANTE providenciârá a

publicação em resumo, do presente Contrato.

CúUsUm VIGÉSIMÁ QUINTA - DO FORO

o foro da Comarca de SÃ0 BERNARDo no Estado do Maranhâo, será o competente para dirimir
dúvidas ou pendências resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente

instrumento lavrado em 3 (três) vias de igual teor e forma, assinado pela partes e testemunhas abaixo.

SAO BERN E JANEIRO DE 2019

PREIJ O BERNARDO

Secretaria ipal de Educação
Sâm lho

ENHARIA E ONSTRUÇÕES LTDA
NPI:07.247.2r /0001-03

dro Ferreira ares Neto
RG:183.393 SSP/PI
CPF: 131.99 .063-04
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