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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO
SUMÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO REGIME DE EXECUÇÃO
CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E DO LOCAL DA OBRA

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E DA APÓLICE DE RISCO DE
ENGENHARIA

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO
CLAUSULA NONA - DA DIREÇÃO TÉCNICA E PESSOAL DA CONTRATADA

CLAUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO DO CONTRATO
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FORÇA MAIOR OU DO CASO FORTUITO
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS
CLAUSULA DÉCIMA NONA - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS
CLÁUSULA VÍGESIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

Endereço: Av. Oceânica,2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 C-maíl: <jal>iiiete(loDrefeito@2mall.com - CNPJ n" CNPJ: 13.761.531/0001-49
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Termo de Contrato de execução de obras que entre si fazem o MUNICÍPIO DE
Nova Viçosa -BA e a Empresa
.
CONTRATO N°

/2020

O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Av. Oceânica, n° 2.994, Bairro
Abrolhos I, inscrito no CNPJ sob número 13.761.531/0001-49, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Manoel Costa
Almeida, doravante designado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado. a empresa

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, com sede (ENDEREÇO COMPLETO), inscrita no

CNPJ/MF^sob n°. XX.XXX.XXX/XXX-XX, a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar o presente
Contratação de execução de serviços, devidamente autorizado mediante RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO
n° 006/2020 e Processo Administrativo n'' 799/2020, Tipo MENOR PREÇO POR EMPREITADA POR LOTE. que se regerá pela
Lei Federal n° 12.462, de 05 de agosto de 2011, com redação dada pela Lei Federal n° 12.722, de 03 de outubro de 2012, no
Decreto Municipal n° 831/2019, e, subsidiahamente, nas regras da Lei Federal n° 8.666/93, quando e no que aplicáveis, a ser
procedida com observância das exigências, condições e especificações expressas neste contrato.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

O presente Contrato fundamenta-se na Lei n° 12.462/2011, Lei n° 8.666/1993 e no Decreto n° 831/2019, e vincula - se ao Edital
n. 006/2020 e seus anexos, e a proposta do licitante vencedor, ora contratante, constante do processo administrativo n°
799/2020.

As partes têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Contrato, instruído no Processo Administrativo n° 799/2020, cujo
resultado foi homologado em data de / /2020 pela autoridade competente, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-maíl: gabínetedonrefeítof?'L'maiI.com - CNP.í n" CNPJ: 13.761.531/0001-49
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1.1 - O objeto à contratação de empresa para Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de

engenharia, voltado a reforma das escolas municipais: ESCOLA AILTON MARQUES e ESCOLA ANÍSIO MARQUES,
conforme projeto em anexo e demais peças gráficas, sob o regime de menor preço por lote.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Órgão: 05 - Fundo Municipal de Educação de Nova Viçosa;

Secretaria: 501 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;
Unidade: 50101 - Fundo Municipal de Educação;

Projeto Atividade: 2.069 - Gestão das ações do precatório do FUNDEF;
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
Fonte de Recursos: 95 - Precatórios FUNDEF.

2.1.1 — As dotações acima citadas poderão ser acrescidas, suprimidas ou modificadas mediante apostilamento, nos termos da Lei
Federal 4.320/64 e Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO REGIME DE EXECUÇÃO
3.1-0 valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovados é de R$ xx.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxx).
serviços objeto deste Contrato serão executados de forma indireta pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO POR

Endereço: Av. Oceânica, 2.994, - Abrolhos I Nova Viçosa - BA, 45920-000
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CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E DO LOCAL DA OBRA

iWÍsSo'!® execução do objeto desta licitação será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura da Ordem de
nnHJnHo'^tp1^nrf®
contrato
decorrenteelencadas
desta licitação
atéI31a VI,
dedodezembro
contados da sua assinatura
podendo tal prazo ser prorrogado
nas hipóteses
no §1°,será
Incisos
art. 57 dadeLei2020,
8.666/93.
4.3 - A expedição da Ordem de Serviço Inicial somente se efetivará após a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial.
4.4 - O local da obra; Município de Nova Viçosa - BA:

Escola Ailton Marques de Souza. Rua Nova Amizade, 375 - Castelo - Posto da Mata
Escola Anísio Marques de Souza, Rua das Flores, s/n - Trevo - Posto da Mata.

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
»

oloblf/imnnrtãn^

CONTRATANTE, até 10(dez) dias úteis após a homologação do objeto deste certame

Contrato, a Garantia de Cumprimento do Contrato, correspondente a 5%(CINCO por cento) do seu valor

fnd^cada^ nrsubiter?5??L''°'^^ prazo de vigência não Inferior ao prazo de vigência do Contrato, numa das modalidades
5.1.1 - A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações estipuladas neste Contrato.

nas mesmalconÍçS^J^^'^°

vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada

Endereço: Av. Oceâiiic;i, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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fíterfiTUMA

Dr

NDVA
A-

i/DO ncvu h!Sló",T:

utilizado,
ou parcialmente,
pela Contratante,
compensação
causado
no
correr da°execução garantia
contratualforpor
condutatotal
da Contratada,
esta deverá
proceder à para
respectiva
reposiçãodenoprejuízo
prazo de
10 (DEZ)

dias uteis, contados da data em que tiver sido notificada.

k

y

\

j

devem constar as razões da utilização da garantia, com referência ao documento em que a contratada foi

cientificada das correções que deveria providenciar e do valor das mesmas.

a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia
por ela prestada sera liberada ou restituída no prazo máximo de 30 (trinta) dias da solicitação da contratada.

rnnw.
I" sera acrescida
líberação
dacorrespondente
garantia em dinheiro
oferecidado pela
respeitadas
as demais
niraiuais,
do valor
à remuneração
índiceCONTRATADA,
Nacional de Preços
ao Consumidor
Amplocondições
- IPCA
pro rata tempore. entre a data em que foi prestada e a da liberação, de acordo com a fórmula estabelecida a seguir;
AF = [(1 + IPCA/100) N/30 -1] x VP
Onde:

AF = Atualização Financeira;

IPCA - Percentual atribuído ao índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo;
N - Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagarnento*
VP = Valor da parcela a ser paga.

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO

LV
FÍSICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e aprovado
parte integrante deste instrumento.
r
rpela FISCALIZAÇÃO,
v . constitui-se

DE SERV?°0

FÍSICO-FINANCEÍRO deverá ser ajustado ao efetivo início dos serviços, quando da emissão da ORDEM
Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos l Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-maíl: gal)Inetedoprefcito@<jmail.com - CNPJ n" CNPJ: 13.761.531/0001-49
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6.3 - O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, além de expressar a programação das atividades e o correspondente desembolso
mensal do presente instrumento, deverá, obrigatoriamente:

6.3.1 - Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessário à execução do objeto contratado no prazo pactuado;
6.3.2 - Apresentar informações suficientes e necessárias para o monitoramento e controle das etapas da obra sobretudo do
caminho crítico.

6.3.2.1 - O caminho crítico é a seqüência de atividades que devem ser concluídas nas datas programadas para que a obra possa
ser concluída dentro do prazo final estabelecido.

6.4. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato, deverá representar todo o caminho crítico do
projeto/empreendimento, os quais não poderão ser alterados sem motivação circunstanciada e sem o correspondente aditamento
do Contrato, independente da não alteração do prazo final.

6.5 - O cronograma deverá representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das suas etapas/serviços, de modo
a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avançados, bem ainda, a aplicação das sanções previstas na CLÁUSULA DÉCIMA

TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS deste instrumento, em caso de seu inadimpíemento.

6.6 - A CONTRATADA deverá manter as entregas de cada etapa da obra, estabelecidas no CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA a penalidades a título de multa, incidente no percentual não realizado de cada etapa

da obra, conforme na CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

6.7 - O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá representar todas as ATIVIDADES da planilha orçamentária, com grau de
detalhamento compatível com o planejamento de execução da CONTRATADA.

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: gablneledoprefeito@trmail.com - CNPJ n" CNPJ: 13.761.531/0001-49
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6.7.1 - A CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta a produtividades de suas máquinas,
equipamentos e mão-de-obra, sem, contudo, exceder o prazo estabelecido na CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E DO
LOCAL DA OBRA deste contrato.

6.8 - Além das obrigações descritas na CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA deste contrato, compete à
CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa, de acordo com o seu CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO.

6.9 - O período de avaliação dos serviços executados relacionado ao cumprimento do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
tomará como base o primeiro e o último dia do mês em que o SERVIÇO foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela
FISCALIZAÇÃO.

6.10 — A CONTRATANTE poderá, respeitadas outras condições contratuais, tendo presente o seu fluxo/disponibilidade de caixa,
acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma físico-financeiro dos serviços.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1 - Somente serão efetuados os pagamentos referentes aos serviços efetivamente executados e medidos, desde que cumpridas
todas as exigências contratuais.

7.2 - Concluída cada período de etapa constante do CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO, o órgão de FISCALIZAÇÃO terá 05
(cinco) dias úteis, após formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferência do Relatório de Medição.

7.2.1 - Após a conferência e aprovação do Relatório de Medição, a CONTRATADA deverá compatibilizá-io com os dados da(s)
planilha(s) das obras/serviços e preços constantes de sua proposta.

7.2.2 - Os valores referentes às obras/serviços que forem rejeitados, relativos a uma medição, serão retidos e somente pagos
após a CONTRATADA refazê-los e a FISCALIZAÇÃO recebê-los.

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-maíl: tzablnctedonrefeito@<jmaiI.cQm - CNP.l n"CNPJ: 13.761.531/0001-49
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7.3 - O boletim de medição, assinado pelo Eng.° Fiscal e pelo Responsável Técnico da contratada, será, obrigatória e
fornialniente, revisado pelo Coordenador da área de execução de contratos ou de obras e pelo diretor da área técnica, que
assinarão o mesmo como revisores. Na ausência dos revisores citados, poderá o boletim ser revisado pelo Secretário de Obras ou
seu imediato superior.

7.3.1 - Devem ser identificados no Boletim de Medição os assinantes e os revisores do boletim pelo nome completo, título
profissional, n° do CREA e cargo que ocupa.

7.3.2 - As medições serão mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias, excetuando-se as medições inicial e final.
7.3.3 - No Boletim de Medição devem constar:

a)todos os serviços contratados, com suas respectivas unidades de medida;
b) os quantitativos dos serviços contratados, medidos e acumulados;

c)o preço unitário, o valor total de cada serviço e no final o total contratado, medido, acumulado e o saldo contratual;
d)o número do contrato;

e)o número de ordem da medição;
f) a data da sua emissão e o período dos serviços medidos.

7.3.4 - Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo detalhada e fotos dos serviços executados.

7A - Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser executados em conformidade com o Cronograma FísicoFinanceiro e no caso de antecipação ou retardamento da execução, o mesmo deve ser, formalmente, alterado e anexado ao
boletim.

7.4.1 — Caso tenha havido antecipações e/ou atrasos na execução de serviços, esses terão que ser justificados e aceitos pela
fiscalização e as razões dos mesmos devem estar registrados no Livro de Ocorrências.

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: gabinctedonrelcilo@gniail.com - CNP.I n" CNPJ: 13.761.531/0001-49
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7.4.2 - No caso de etapas nao concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada
regularizar o cronograma na etapa subsequente.

apresentada
pela Contratada
nem implica aceitaçao T®r'í°
definitiva dos serviços
executados.

não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais,

niaJih
a aprovaçao,
a Contratada
emitirá (memória
Nota Fiscal/Fatura
valor da medição
definitiva
aprovada,que
acompanhada
planilha de medição
de serviços
e seus anexos
de cálculonodetalhada,
fotos e outros
documentos
evidenciemdaa
eTeiiva execução dos serviços).

deverão ser realizados preferencialmente entre os dias 25 e 30 de cada mês, sendo os pagamentos
H ias,
pI pppLh
kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
^errente, mediante
AUTORIZAÇÃO
DE PAGAMENTO
- AP, no prazo
máximo de 30 (trinta)
contadoszyxwvutsrqponml
a partir
da data finai do® adimpiemento
de cada
parcela referente
aos serviços executados
e medidos.

Infrinã regular de toda documentação
parceia
dar-se-á
quando ecomprovada
ou seja,
entrega
exigida
neste Contrato
anexos paraa aliquidação
efetivação da
do parcela,
pagamento.

a comprovação da

condicbnada à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os

erviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

PRFA
medição,da oResolução
corriprovante
de
que
o contrato
teve suasobAnotação
de
Responsabilidade
Técnicarequerida;
- ART efetuada no
, ), ambem
® ' na termos
425
de
18.12.98
do
CONFEA,
pena
do
não
recebimento
da
medição
primeira medição, o CEi-Cadastro Especifico do INSS para a obra objeto desta licitação com indicação do número
uo contrato correspondente;
c) Do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido
paga pela Administração, através da copia autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento
con ribuiçoes previdenciarias e do fundo de garantia do tempo de serviço-FGTS, correspondentes ao mês da última
nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados

Endereço: Av. Oceânica, 2.994, - Abrolhos I Nova Viçosa - BA, 45920-000
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na forma prevista na lei 8.212/91. alterada pela Lei n° 9.711 - IN INSS/DC N° 69 e 71/2002. e regulamentos instituídos pelo
Regime Geral de Previdência Social - RGPS;
d) Da regularidade fiscal e trabalhista ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n' 8.666, de 1993, apresentada pelo
contratado;

7.8 - Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a

Contratante.

-i

r-

7.9 - Será retido quando do pagamento de cada medição:

fri INSS n"97V2009'^^°^

°

apenas ao serviço (mão de obra), em atendimento a LEI N° 9.711/98 -

b) o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto na Lei Complementar n° 116 de 2003 e

legislação municipal aplicável.

7.9.1 - O CONTRATANTE fará a retenção, com repasse ao Órgão Arrecadador, além das discriminadas anteriormente de qualquer

tributo ou contribuição determinada por legislação específica, sendo que se reserva no direito de efetuá-la ou não nos casos em
que for facultativo.

retenções, deverão entregar a declaração, anexa ao documento de cobrança, a que se refere

a IN bKl- 1.234/2012 e IN SRF 1.244/2012, ou outras que as substituírem, em duas vias, assinadas pelo representante legal, além

de informar sua condição no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de se não o fizerem, se sujeitarão à

retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal.

7.9.3 - Ocorrendo a propositura de Reclamação Trabalhista por empregado ou ex empregado da CONTRATADA alocado na
execução dos serviços objeto deste Instrumento e na qual seja citada a CONTRATANTE na condição de reclamada ou
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judiciais de qualquer crédito da CONTRATADA ou, se insuficiente este, da Garantia de Cumprimento do Contrato, até o trânsito
em julgado da lide, cujos fatos serão levados ao conhecimento da FISCALIZAÇÃO pelo Órgão Jurídico da CONTRATANTE;

7.9.3.1 - Sendo julgada procedente a Reclamação Trabalhista, o valor retido será destinado á satisfação da condenação,
obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a complementar o valor devido ao empregado, caso a retenção seja insuficiente;

7.9.3.2 - Sendo julgada improcedente a Reclamação Trabalhista, depois de transitada em julgado a decisão, o valor reclamado e

retido em espécie será devolvido à CONTRATADA atualizado com base no índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA pro rata tempore pela fórmula prevista nas condições deste Contrato, exceto o pertinente aos depósitos recursais, os quais
serão devolvidos nos termos do subitem 7.11.3.1 desta Cláusula;

7.9.3.3 - Os valores relativos aos depósitos recursais serão considerados como parte do pagamento de indenização trabalhista do

processo correspondente ao depósito; caso a CONTRATANTE seja excluída do feito em Instância Superior, o quantum dos
depósitos recursais será devolvido à CONTRATADA quando de sua liberação e no mesmo valor liberado.

7.10 - Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, o
valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como
base o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula'
AF = [(1 + IPCA/100) N/30 -1] x VP
Onde:

AF = Atualização Financeira;

IPCA = Percentual atribuído ao índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
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7.13 - E vedada a antecipação de pagamento sem a correspondente contraprestação do serviço, contudo, na hipótese de se
verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medições subsequentes ao efetivo pagamento, o beneficio auferido pela
CONTRATADA será deduzido dos créditos que a CONTRATADA fizer jus.
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7.10.1 - Detectada antecipação de pagamento indevida, o valor será estornado em favor do CONTRATANTE, incidindo sobre a
correspondente parcela a atualização financeira, mediante adoção da fórmula e índices tratados no subitem 7.12 deste
instrumento.

- Eventuais acertos no Relatório de Medição a favor do CONTRATANTE, ocorridos após a liquidação do pagamento, serão
efetuados nos créditos que a CONTRATADA fizer jus, incidindo sobre a parcela líquida a atualização financeira, mediante
aplicaçao da formula e índices constantes do subitem 7.12 deste Contrato.

7.12 - O pagamento referente à última medição ficará condicionada à entrega do documento comprobatório de solicitação de
encerramento da matrícula CEI.

7.12.1 - O pagamento relativo à última etapa será efetuado após a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO,
confomie disposto no item deste Contrato que trata desse ato, podendo o CONTRATANTE realizá-lo até o 30° (trigésimo) dia útil,

coíretos

entrada no protocolo do CONTRATANTE, da documentação de cobrança, desde que os documentos estejam
como "data de conclusão da obras/serviços", para contagem de prazo, a da emissão pelo

CONTRATANTE do respectivo TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DEFINITIVO.

7.12.3 - Comunicado o encerramento da obra, para a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a Contratada
evera apresentar, em até 120 {cento e vinte) dias, a Certidão Negativa de Débito relativa à regularidade das Contribuições

H Averbaçao), juntamente
CNDT,
Positiva de
Débito comnas
Efeitos
de Negativa
ou do
Certidão
Negativa
de Débito
com finalidade
de
comCertidão
os documentos
mencionados
alíneas
de "c" a "e"
subitem
7.9 anterior
referentes
ao último
mes de medição, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e retenção dos créditos.
7.12.4 - Enquanto pendente de entrega o documento comprobatório de encerramento da matrícula CEI, a Contratada se obriga a

apresentar, em até 30 dias contados da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, o requerimento de baixa de

matricula CEI realizado perante a Receita Federal do Brasil (RFB), assim como entregar a cada 180 dias Certidão Negativa de
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sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis.

7.13 - o CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte
nos seguintes casos:

7.13.1 - Execução defeituosa dos serviços;

7.13.2 - Descumprimento de obrigação relacionada com os serviços contratados;

7.13.3^ - Débito da CONTRATADA para com o CONTRATANTE quer proveniente da execução do Contrato decorrente desta

licitaçao, quer de obrigações de outros instrumentos contratuais;

7.13.4 - Não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a CONTRATADA atenda à
clausula infringida;

7.13.5 - Obrigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar o CONTRATANTE;
7.13.6 - Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA.

7.14 - O presente Contrato se adequará de pronto às condições que vierem a ser baixadas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no

tocante à política econômica brasileira, se delas divergentes.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO

nc/ocfol
propostos,
salvo,
se porosrazões
supervenientes, os prazos ultrapassarem o período de
06
(SEIS) meses areajustamento
partir da datanos
basepreços
e serão
realizados
conforme
procedimentos:

V
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da Fundação Getúlio Vargas,

b) A data base adotada será MÊS/ANO

c) Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula:
R = V X I - Io = onde:
Io

R - Valor do reajustamento calculado;

V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados;

I - índice (INGG)da coluna 35 da FGV, correspondente a data do reajuste (12 meses da data base);

Io - índice (INGG)da coluna 35 da FGV, correspondente à data base.

8^2 - Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e caso o adimpíemento da
^
FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.

estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma físico aprovado
r
kpela

8.3 - Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.

8.4 - Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível á CONTRATADA, os PREÇOS contratuais serão reajustados pela

formula estabelecida no subltem 8.1 deste Contrato, obedecendo-se os seguintes critérios:

8.4.1 - Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos serviços seriam realizadas de
coníormidade com o programado no cronograma físico-financeiro;

8.4.2 - Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os serviços forem executados.

8.5 - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância
calculada pelo índice anual vigente, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

^ ^
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adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
CLÁUSULA NONA - DA DIREÇÃO TÉCNICA E PESSOAL DA CONTRATADA

9.1 - A direção técnica e administrativa dos serviços, objeto deste Contrato, cabe à CONTRATADA, a qual responderá, na forma
da lei, por qualquer imperfeição porventura constatada na sua execução.
9.2 - A ornissão ainda que eventual da FISCALIZAÇÃO, no desempenho de suas atribuições, não eximirá a CONTRATADA da
responsabilidade pela perfeita execução dos serviços contratados.

9.3 - A CONTRATADA será representada na obra pelo "Engenheiro Responsável Técnico", o qual dirigirá os trabalhos e a
representará legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos serviços contratados.

9.3.1 - No caso de eventual e comprovada necessidade de substituição de membro(s) da equipe técnica, indicada para execução
dos serviços, mormente em se tratando de Responsável (is) Técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva

capacitação técnica de seu(s) substituto(s) deverão ser, tempestivamente, submetidos à análise e aprovação do gestor do
Contrato e ratificação pelo seu superior;

capacitação técnica do substituto será analisada e pontuada de acordo com os critérios estabelecidos no Edital da

Licitação que originou este Contrato, e deverá ser, no mínimo, igual a do substituído.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1 — Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da contratada:

a) Executar com perícia os serviços contratados, obedecendo aos projetos, especificações técnicas, instruções adotadas pela
CONTRATANTE e determinações por escrito da fiscalização;
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manter a vigilância necessária à segurança de pessoas e dos bens móveis e imóveis;

0) Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um LIVRO DE OCORRÊNCIAS, autenticado pela CONTRATANTE,
no qual a Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue à
CONTRATANTE, quando da medição final e entrega das obras. Semanalmente, devem ser anotados pela contratada no referido
livro os serviços executados. A fiscalização revisará, formalmente, essa anotação, que será assinada por ela e pelo responsável
da contratada, informando, também, a data do registro;

d) Credenciar como profissional técnico responsável aquele indicado para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional,
ficando sua substituição sujeita à aprovação da CONTRATANTE e desde que atendidas às condições originais de habilitação;
e) Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos os níveis de
trabalho, bem como os equipamentos necessários para a execução dos serviços, correndo por sua conta exclusiva, todos os
encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária e civil, apresentando, ainda, à CONTRATANTE, quando solicitado, a
relação atualizada desse pessoal;

f) Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da
legislação pertinente;

g) Permitir e/ou facilitar a fiscalização, inspeção ao local das obras, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os
esclarecimentos solicitados;

h) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
h.1) Caso a CONTRATANTE execute esses reparos, a contratada pagará pelos mesmos, independentemente das penalidades
cabíveis, valor em dobro dos custos desses serviços constantes na planilha orçamentária, devidamente atualizados;
1) Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou de dolo na
execução do contrato;

i.1) Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a bens de terceiros, a CONTRATADA,

de pronto, os reparará ou, se assim não proceder, a CONTRATANTE lançará mão dos créditos daquela para ressarcir os
prejuízos de quem de direito;

j) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer outro não previsto neste Contrato,
resultante da execução do contrato;

k) Arcar com as despesas referentes às taxas de água e luz da obra;
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Emprego (NormaS

regulamentadoras NR-7, NR-9, NR-15, NR-18), cópia autenticada dos seguintes documentos, devidamente protocolados nos
órgãos competentes: (1) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), (ii) Laudo Técnico de Condições Ambientais de
Trabaltio (LTCAT), (iii) Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria de Construção (PCMAT), e (iv)
Programa de Controle Médico e da Saúde Ocupacional (PCMSO);
m) Comunicar por escrito ao setor do CONTRATANTE responsável pelo recebimento/fiscalização do objeto da licitação, no prazo
máximo de 02 (dois) dias que antecedam o prazo de vencimento do fornecimento/execução do objeto da licitação, os motivos que
impossibilitem o seu cumprimento;

n) Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a execução dos serviços, que a CONTRATANTE julgar

necessárias conhecer ou analisar;

o) Facilitar o pleno exercício das funções da FISCALIZAÇÃO.

0.1) O não atendimento das solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO será considerado motivo para aplicação das sanções
contratuais.

o.2) O exercício das funções da FISCALIZAÇÃO, não desobriga a CONTRATADA de sua própria responsabilidade, quanto à
adequada execução dos serviços contratados;

p) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição dos equipamentos, componentes e serviços pela FISCALIZAÇÃO, e
pelos atrasos acarretados por esta rejeição, bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta pela CONTRATANTE, de

acordo com as disposições deste Contrato;

q) Providenciar antes do início dos serviços, objeto do presente Contrato, as licenças, as aprovações e os registros específicos,
junto às repartições competentes, necessários para a execução dos serviços contratados, em particular a ART junto ao CREA

r) Evitar situações que gerem inquietação ou agitação na execução dos serviços, em especial as pertinentes a atraso de

competente;

pagamento do seu pessoal ou contratados;

s) Manter, durante a vigência do presente instrumento, as mesmas condições que propiciaram a sua habilitação e classificação no

processo licitatório, em especial a equipe de técnicos, indicados para fins de capacitação técnica-profissional, admitindo-se,

excepcionalmente, a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do
Contrato e ratificada pelo seu superior;
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t) Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, sem prévia
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autorização da CONTRATANTE;
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