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CONTRATO DE EXECUÇÃO DE
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"lnstrumento de contrato para execução de obras
em regime de empreitada global, que de comum
acordo pactuam as partes adiante qualificadas a
bem representadas nos termos e condiçÕes a
seguir."
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CONTRATANTE - MUNTCíP|O DE POSSE, Estado de coiás, pessoa
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n" 01 .743.33510001-62 com sede
administrativa na Avenida Padre Trajano, n" 55, Centro, Posse - GO, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor Helder Silva Bonfim brasileiro,
casado, médico, portador do RG n' 3295578 - SSP - GO e inscrito no CPF sob o
n' 83944567153, residente e domiciliado neste Município.

CONTRATADO - BRANDCORP ENGENHARIA EIREL| - ME, pessoa
jurídica, CNPJ no. 20.043.657/000'1-43, estabelecida na Av 14 de Novembro, s/n,
Qd 61 , Lt 09, Centro, laciara - GO, representada pelo seu proprietário Jose Diogo
Brandão Mendes, portador da Cl no. 6545839, expedida por SSP-GO, CPF n.
339.437.578-89, estado civil Solteiro, residente e domiciliado na cidade de Guarani
de Goiás - GO, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

CLÁUSULA PRIMEIRA- DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO

1.'t - O presente contrato público de prestaçâo de serviços é firmado com base nos
termos da Lei Federal n. 8.666i93, consolidada pela Lei n. 8.883/94 ê alteraçôes
das Leis n. 9.032i95 e 9.648/98, e demais normas legais aplicáveis à espécie.

1.2 - Fundamenta-se ainda o presente contrato de prestação de serviços, em
autorização legislativa consubstanciada na inclusáo de dotaÉo orçamentária
específica para contrataÉo de serviços de terceiros, não configurando qualquer
forma de vínculo empregatício ou de admissáo de pessoal, ainda que
indiretamente.

CLÁUSULA SEGUNDA. DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato a execução Contratação em forma de
empreitada global de empresa de ramo pertinente para reforma de ponte de
travessia de veículos e pedêstrês no Povoado Cachoeira, conforme o projeto
de engenharia Anexo ao processo de contrataÉo, que passam integrar este
lnstrumento como se nele transcritos estivessem.

cLÁusuLA TERCETRA - DAS OBR|GAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

3.í. efetuar o pagamento na Íorma convencionada neste lnstrumento;

3.2. perm
serviços;

itir o livre acesso da CONTRATADA locais onde seráo realizados os
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3.3. fiscalizar a execuÇâo dos serviços por um representante da CONTRATANTE,
a quem compete também anotar no Diário de Obras todas as ocorrências
relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário
para regularizar as faltas ou defeitos observados, submetendo à autoridade
competente da CONTRATANTE o que ultrapassar a sua competência, em tempo
hábil, para adoçáo das medidas convenientes.

CLÁUSULA QUARTA. DAS OBRIGAçÔES DA CONTRATADA

Constituem obrigaçôes da CONTRATADA, além de outras previstas neste
Contrato e na legislação pertinente, as seguintes:

4.1 . cumprir Íielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, as
obras ê os serviços sejam entregues inteiramente concluídos e acabados, em
perfeitas condiçôes de uso e funcionamento;

4.2. observar, na execução das obras e dos serviços, as leis, os regulamentos, as
posturas, inclusive de segurança e medicina do trabalho e dê segurança pública,
bem como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

4.3. fornecer equipamentos, instalaçÕes, ferramentas, materiais e máo-de-obra
necessários à instalação e manutençáo do canteiro de obras;

4.5. executar ensaios, verificaçôes e testes de materiais e de equipamentos ou de
serviços executados, bem como acompanhamento tecnológico da obra, quando
exigidos pela fi scalizaçáo;

4.7. removêr as instalações provisórias da obra e dos servíços, ao seu término;

4.8. dar integral cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro e demais anexos,
os quais passam a integrar este lnstrumento, independêntemente de transcriçáo;

4.9. responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde
os salários do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente
Contrato;

4.10. apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com
identificaÉo mediante crachás, utilizando os equipamentos de proteção individual
(EPls) obrigatórios e necessários durante a jornada de trabalho da obra e dos
serviços;

J

4.4. fornecer e utilizar na execução das obras e dos serviços, equipamentos e
mão-dê-obra adequada e materiais novos e de primeira qualidade;

4.6. realizar as despesas com máo-de-obra, inclusive as decorrêntes de
obrigaçõês previstas na legislaçâo fiscal, social e trabalhista, apresentando à
CONTRATANTE, quando exigida, ópia dos documentos de quitaÇão;
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4.11. responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de açáo,
ou de omissáo, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem
em seu nome agir.

4.12. responsabilizar-se:
a) por quaisquer perdas e danos causados por seus empregados, por açáo ou
omissão, em decorrência da execução do Contrato;

b) por quaisquer acidentes na execuçáo das obras e dos serviços, inclusive quanto
às redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de
que resultem a destruiçáo ou danificaçáo da obra, estendendo-se essa
responsabilidade até a assinatura do "Termo de Rêcêbimento DeÍinitivo da Obra" e
a integral liquidação de indenizaçáo acaso devida a terceiros;

c) pela estabilidade da obra ê o peÍeito e eficiente funcionamento de todas as
suas instalações, responsabilidade esta que, na forma da lei, subsistirá mesmo
após a aceitaçáo provisória ou definitiva da obra e dos serviços;

d) pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o
processo de sua utilizaçâo, cabendo-lhe, inclusive, a execução das obras e dos
serviços que, náo aceitos pela Íiscalização, devam ser refeitos;

e) pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes à obra, inclusive licença em
repartiçÕes públicas, registros, publicaçoes e autenticaçôes do Contrato e dos
documentos a ele relativos, se necessário;

4.13. fornecer, na entrega da obra e dos serviços, todos os projetos atualizados
com todas as alteraçôes porventura efetuadas durante a execução da obra;

4.14. rcfazer os serviços, sem ônus para o CONTRATANTE, caso náo atendam as
especificaÇoes de acordo com o disposto neste instrumento;

4. 16. indicar representante aceito pela CONTRATANTE, para representá-la na
execuçáo do Contrato.

4.17. gaênli o acompanhamento permanente do rêsponsável técnico durante a
execução da obra, sendo que a substituição somente será admitida em situaÇoes
excepcionais por profissional de qualificaÉo idêntica ou superior, com aprovação
prévia da CONTRATANTE;

4.18. permitir e facilitar, em seu canteiro de obras, o trabalho de terceiros,
autorizados pela CONTRATANTE;

f) pela coneçáo dos defeitos notificados pela fiscalizaÉo da CONTRATANTE, no
prazo de 20 (vinte) dias úteis;

4.15. substituir o material incorporado âs obras, sem ônus para a CONTRATANTE,
caso náo esteja de acordo c,om os padrôes de qualidade previstos neste
instrumento no Contrato e em seus anexos;

I
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4.',l9. responder durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranÇa do trabalho, após
a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, salvo na hipótese de
vício oculto.

cLÁusuLA eurNTA - Dos pREÇos E cRÉDtros oRçAMENTÁRtos

O presente Contrato é de R$ 3í.932,00 (Trinta e Um mil Novecentos e Trinta e
Dois reais), de acordo com os valores especificados na Proposta e Cronograma
FÍsico-Financeiro.

Todas as despesas decorrentes da execuçáo dos serviços a que alude este
Contrato, coneráo à conta dos recursos consignados no orÇamento vigente do
Município de Posse.

CúUSULA SEXTA. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em parcelas de acordo com o Cronograma Físico-
Financeiro e mediçÕes efetuadas e aprovadas pela CONTRATANTE

O prazo de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminada será de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data em que os serviços forem atêstados ê da apresentaÉo
do comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se for o caso, e dos
encargos sociais.

SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA - O representante da CONTRATANTE deverá
conferir os serviços nas datas finais de cada período de aferiçáo estabelecidas no
Cronograma Físico-Financeiro e atestar o pagamento a ser feito à CONTRATADA,
por meio de certificado específico.

SUB-CúUSULA SEGUNDA - O valor devido pelo serviço executado será
determinado pelo representante da CONTRATANTE.

SUB-CúUSULA TERCEIRA - O valor do serviço realizado deverá referir-se
apenas a itens ou a atividades incluÍdas no Cronograma Físico-Financeiro. ltens
das obras para os quais nenhuma tariÍa ou preço tenha sido crtado não seráo
pagos, considerando-se lhes cobertos por outros preços e tarifas.

SUB-CúUSULA QUARTA - Caso o representante da CONTRATANTE náo
concorde com as parcelas de desembolso apresentadas poderá alterá-la,
determinando o pagamento da quantia aprovada.

SUB-CúUSULA QUINTA - A CONTRATADA poderá recorrer da decisão do
representante da CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

SUB-CúUSULA SEXTA - No caso de êventual atraso de pagamento, o valor
devido deverá ser acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês, apurados desde
a data prevista para tanto até a data de sua efetivaçáo, calculados pro rata die,
sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

CúUSULA SETIMA. DA VIGÊNCIA
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A vigência do Contrato será de 90 (Novênta) dias, contados a partir de sua
assinatura, admitida a prorrogaçâo nos termos da lei, mediante termo aditivo,
persistindo as obrigaçÕes acêssórias, especialmente as decorrentes de correção
de defeitos. Na execuÉo do Contrato seráo observados os seguintes prazos:

1. O prazo para início da execução dos serviços pela CONTRATADA, a contar do
recebimento da Ordem de Serviço é de até 10 (dez) dias corridos.

2. O pÍazo de execuçáo do objeto contratual é de 90 (Noventa) dias, contado a
partir do recebimento, pela CONTRATADA

3. Deverá ser emitido o Termo de Recebimento Provisório quando da condusáo da
obra, segundo o Cronograma Físico Financeiro atualizado.

4. O Termo de Recebimento Definitivo ocorrerá 60 (sessenta) dias após o
recebimento provisório, se corrigidas as impeíeiçôes reclamadas pela
CONTRATANTE.

SUB-CúUSULA PRIMEIR.A - A execuçáo das obras obsêrvará os prazos e as
etapas previstas no Cronograma Físico-Financêiro que constitui parte integrante
deste lnstrumento.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A CONTRATADA responderá durante cinco anos
pela solidez e segurança da obra, após a assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo, salvo na hipótese de vício oculto.

cúusuLA orrAVA - DAS sANÇôEs ADMrNrsrRATtvAs

8.1. Pela inexecuÇáo total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar á CONTRATADA as seguintes sançôes:

L advertência;
ll. multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento nâo
cumprido, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato.
lll. suspensâo temporária de participação da CONTRATADA em licita@o e
impedimento de contratar com a CONTFTATANTE, por prazo não superior a 2
(dois) anos;
lV. declaraçâo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida
a reabilitaçáo perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida semprê que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o ptazo da sanção aplicada com base
no inciso anterior.

8.2. As sanções previstas nos incisos l, lll e lV do item 8.'1 poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso ll, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis.

I
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8.3. As multas e outras sanções previstas neste lnstrumento poderáo ser
relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da
CONTRATADA, devidamente comprovadas perante a CONTRATANTE.

8.4. As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. Se a
CONTRATADA náo fizer prova, dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o
valor da multa, dos seus créditos será retido o valor da mesma, corrigido,
aplicando-se, para este fim, os Índices aprovados para atualizaçâo dos débitos
fiscais.

CLÁUSULA NONA. DA REscIsÃo

a) atraso injusüficado por mais de 30 (trinta) dias consecutivos no início da
êxêcuçáo da obra;

b) decretaçáo de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;
c) alteraÉo do Contrato Social ou a modificaçáo da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juÍzo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste
pacto;

d) transferência dos direitos e/ou obrigaçÕes pertinentes a este Contrato, sem
prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;

e) cometimento reiterado de faltas, anotadas no diário de ocorrências,
considerando-se como tal o cometimento de faltas;

0 no interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de
30 (trinta) dias, com o pagamento dos serviÇos realizados até a data comunicada
no aviso de rescisâo e dos compromissos já comprovadamente assumidos pela
CONTRATADA;

S) desatendimênto das determinaçóes regulares de representantes da
CONTRATANTE, h) no caso de descumprimento da legislaçâo sobre trabalho de
menores, nos termos do disposto no inciso )«Xlll do artigo 7o da Constituição
Federal.

SUB-CLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese do Contrato sêr rescindido por
negligência da CONTRATADA, esta ficará sujeita às seguintes consequências,
sem prejuízo de outras sanções contratuais e legais:

n

O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato,
assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas
Cláusulas e Condiçóes, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante
notificação êxpressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o
de receber o estrito valor correspondente às obras realizadas, desdê que estejam
de acordo com as prescrições ora pactuadas, assegurada a defesa prévia.

SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA - Este Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos
seguintes casos:

I
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a) assunção imediata do objeto do Contrato pela CONTRATANTE, no estado e
local em que encontrar; e b) ocupação e utilizaçâo do local, instalaçÕes,
equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, pela
CONTRATANTE, necessários à sua continuidade, na forma da lei.

cLÁusuLA oÉcrun - DA PUBLTCAçÃo

A publicaçao do presente Contrato no Placard da Prefeitura, será providenciada
até o 5'dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20
(vinte) dias daquela data, coírendo as despesas a expensas da CONTRATANTE.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Do FoRo
11.í - Será competente o Foro da Comarca de Posse, Estado de Goiás, para
dirimir dúvidas deste Termo de Contrato. E, por estarem ambas as partes pleno
acordo com as disposiçôes estabelecidas neste Termo de Contrato, a qual faz
parte integrante a proposta da CONTRATADA, aceitam cumprirem fielmente
normas legais e regulamentares e assinam o presente Termo de contrato em 03
(três) vias de igual efeito teor.

PreÍeitura Municipal de POSSE, estado de GOÁS, aos 04 do mês de
novembro de 2021 .
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IO DE POSSE -MUNICíP

CNPJ sob o n' 01 .743.335/0001-62
CONTRATANTE
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