PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER – SEMDEL
MINUTA DO CONTRATO Nº

/2017

CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO
CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE,
MODELO TIPO III, GINÁSIO TIPO SIMPLES E
VELOCIDADE DO VENTO DE 45 M/S,
SITUADO À RUA DOM LUIZ, BAIRRO
BACANGA, OBJETIVANDO SUPRIR AS
NECESSIDADES
DESTA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER SEMDEL,
ATRAVÉS
DE
CONTRATO
CELEBRADO
ENTRE
A
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER –
SEMDEL E A EMPRESA XXX.

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio da SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER – SEMDEL, com sede na Rua de Nazaré,
nº 341, Centro, São Luís (MA), inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 06.307.102/0001-30,
neste ato, representada por seu titular o SR. ROMMEO PINHEIRO AMIN
CASTRO, CPF nº 748.461.323-15, e RG n° 016609732001-9 SSP/MA, residente e
domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE. E, de outro lado, a
empresa ____________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o nº ________________, com sede na _______________________, São
Luís (MA) neste ato representado pelo seu representante legal o Sr
________________________________, portador da cédula de identidade nº
______________________, inscrito no CPF (MF) sob o nº ________________,
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada CONTRATADA, e
perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o presente Contrato Administrativo,
decorrente do Termo de Referência, conforme consta do Processo Administrativo nº
170-35.734/2017, da Proposta de Preços da Contratada, sendo regido pelas Leis nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais legislações que regem a espécie,
atendidas as cláusulas e condições que se anunciaram a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para
construção do Centro de Iniciação ao Esporte, Modelo tipo III, ginásio tipo Simples e
velocidade do vento de 45 m/s, situado à Rua Dom Luiz, Bairro Bacanga, na forma
deste Projeto Básico e seus anexos, em atendimento às necessidades da Secretaria
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Municipal de Desporto e Lazer – SEMDEL, de a acordo com o TERMO DE
REFERÊNCIA (PRD nº 25/2017).
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:
A previsão para a vigência do Contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, com início da
execução a contar da data de emissão da Ordem de Serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO:
O CONTRATANTE se compromete a pagar o valor dos serviços executados, conforme
valores expressos no Anexo I do Preço Proposto para a prestação do serviço objeto
desta licitação.
O valor deste Contrato fica limitado a R$ __________ (xxxxxxxx), conforme estimativa
constante do Pedido de Realização de Depesa nº XX/2017.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A despesa decorrente do objeto deste Contrato correrá à conta da seguinte Dotação
Orçamentária:
Elemento de Despesa: 4.4.90
Recurso: 0112;
Projeto/Atividade: 2781302422320
CLÁUSULA QUINTA– DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária,
Financeira e Contábil do Município de São Luís, em até 30 (trinta) dias, após a
execução da obra, mediante a apresentação de Nota Fiscal discriminativa, devidamente
atestada pelo servidor competente da CONTRATANTE, por meio de ordem bancária
emitida em nome da CONTRATADA, para crédito na Conta Corrente n.º _______,
Agência nº _______, Banco_______, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no
RDC n.º _____/2017/CPL, devendo o fornecedor, na oportunidade, estar cadastrado no
Município de São Luís.
Deve constar ainda:
 Carta solicitando o pagamento pela execução dos serviços;
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Ordem de Serviço;
Nota Fiscal / Fatura;
Cópia do Empenho;
Contrato Social/Registro Comercial/Ato Constitutivo;
Certidão Negativa de Débitos – CND, emitidas pelo INSS – Instituto Nacional
de Seguridade Social, devidamente atualizada (Lei nº 8.212/91);
 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90).
Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou reapresentação do
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO:
O cronograma de execução dos serviços possui os prazos definidos no Anexo I do
Termo de Referência que são constituem peças integrantes do presente instrumento
contratual, a serem contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.
Para o início do objeto do presente contrato, a Ordem de Serviço será assinada no prazo
máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir do dia seguinte à assinatura do Contrato
Administrativo.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO:
A fiscalização dos serviços executados por meio do futuro contrato de prestação de
serviços será realizada por servidor nomeado por Portaria publicada no Diário Oficial
do Município – DOM, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1º e 2º.
Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei nº
8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos
celebrados com a Administração Pública. Ficam ressalvadas as demais sanções
administrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos, conforme disciplinam aos
arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93. O fiscal do Contrato deverá acompanhar,
fiscalizar, atestar a execução e verificar o cumprimento das disposições contratuais,
técnicas e administrativas, através de Relatório Mensal.
CLÁUSULA OITAVA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que
trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
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Não há que se falar em supressão, pois, em vista da não obrigatoriedade de compra ou
contratação, a Administração não terá obrigatoriedade de adquirir os quantitativos nem
parcialmente nem totalmente.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:
Fica estabelecido desde já que o CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato,
denunciando-o sem ônus de qualquer espécie, multa ou indenizações, mediante
comunicação expressa com 30 (trinta) dias de antecedência à outra parte.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
Caberá a CONTRATANTE:
I. Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento
das obrigações assumidas pela CONTRATADA.
II. Fornecer À CONTRATADA a Ordem de Execução de serviços, a qual será expedida
pelo CONTRATANTE através do Setor Competente, com antecedência mínima de 02
(dois) dias, com a indicação do dia, horário e local do evento;
III. Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a
entrega do objeto deste contrato.
IV. Promover o pagamento dentro do prazo estipulado para tal.
V. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às
obrigações contratuais.
VI. Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega do objeto,
podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato.
VII. Acompanhar e fiscalizar todos os procedimentos da CONTRATADA, pertinentes
ao objeto deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –
CONTRATADA:

DAS

RESPONSABILIDADES

DA

Caberá a CONTRATADA:
I.

Cumprir todas as exigências constantes do Edital e seus Anexos.

II.
Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos
trabalhos. A qualquer tempo a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer
membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico
ao desenvolvimento dos trabalhos.
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III.
Alocar durante todo o período das obras ao menos 1 profissional de nível
superior, com experiência, detentor de atestado de responsabilidade técnica,
devidamente registrados no CREA da região onde os serviços foram executados,
acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas pelo
CREA, que comprovem ter o profissional executado os serviços com características
técnicas compatíveis com o objeto desta licitação.
IV.
Emitir relatórios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde
constarão todas as informações técnicas das obras.
V.
Seguir o cronograma físico das etapas de execução dos serviços. Realizar, com
zelo e fidelidade a prática da boa execução dos serviços, observando as formas, as
medidas, os desenhos, realizando verificação “in loco” e a melhor metodologia, não se
admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da fiscalização, à qual se
compromete, desde já, submeter-se.
VI.
Fornecer e manter no canteiro de serviços tudo que for necessário à execução
dos serviços dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.
VII.
Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos
serviços, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.
VIII.
Prestar assessoria técnica com orientações, sugestões, instruções ou
recomendações, exemplos de aplicação em outros serviços e assistências técnicas de
interesse da SEMDEL em relação a serviços, projetos e atividades que envolvam o
objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeiçoar e garantir eficiência aos
serviços.
IX.
Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo
total e única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução
dos serviços.
X.
Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado,
limpo, em boas condições de higiene e segurança, identificados com crachás e usando
equipamento de proteção individual (EPI) apropriado.
XI.
Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusão de atividades
em execução, mantendo estreita comunicação com a fiscalização.
XII.
Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se
admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da SEMDEL.
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XIII.
Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART, relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a
legislação vigente.
XIV.
Tomar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos
serviços, arcando com todas as despesas, sem ônus adicional a SEMDEL.
XV.
Entregar as áreas afetadas pelos serviços totalmente recuperadas e limpas, sendo
efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposição de calçadas, asfaltos e outros.
XVI.
Não subcontratar nenhum serviço sem o prévio conhecimento e consentimento
da SEMDEL.
XVII.
Promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de proteção
individuais – EPI’s necessários, tais como óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados
apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos
cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades
físicas.
XVIII.
Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares legais, porém, sem
qualquer vínculo empregatício com a SEMDEL, cabendo à licitante vencedora todos os
encargos e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor.
XIX.
Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem
vítimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão
com eles.
XX.
Acatar e cumprir todas as regras e obrigações estabelecidas na convenção
coletiva do Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiados, sem ônus
adicional a SEMDEL.
XXI.
Pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, bem como
recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos.
XXII.
A inadimplência da Licitante vencedora, com referência aos encargos
decorrentes do contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a
SEMDEL, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a Licitante
vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com a SEMDEL.
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XXIII.
Apresentar planejamento inicial com descrição do Plano de Mobilização de
Meios (pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serão comprados,
alugados ou remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados
necessários, com as respectivas cronologias.
XXIV.
Apresentar organograma com a distribuição dos cargos e funções na obra,
acompanhado do Plano da Administração, no qual estejam definidas as atribuições e
responsabilidades de todo pessoal, até o nível de encarregado ou mestre.
XXV.
Desenvolver atividades em mais de um turno de serviços, seja durante os dias
úteis, nos finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessário, com o
propósito de manter, recuperar ou antecipar etapas do cronograma físico dos serviços, a
fim de garantir o cumprimento do prazo total de execução estabelecido.
XXVI.
Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços.
No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às
Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata
comunicação escrita a SEMDEL, buscando o imediato encaminhamento do assunto, de
forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços.
XXVII.
Verificar a compatibilização dos projetos, procedendo à análise detalhada dos
mesmos, oportunidade em que poderá observar interferências entre eles. Quaisquer
incompatibilidades deverão ser comunicadas a SEMDEL, bem como sanadas de
maneira a não comprometer o cronograma dos serviços.
XXVIII.
Complementar todos os ajustes eventualmente necessários em cada projeto para
a perfeita execução dos serviços, bem como elaborar, integralmente, quaisquer projetos
que se fizerem necessários com as respectivas aprovações junto aos órgãos competentes,
assumindo todos os custos.
XXIX.
Antecipar, sempre que possível, a execução das etapas estabelecidas no
cronograma físico, visando garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos, a fim de
compensar, preventivamente, a ocorrência de imprevistos que poderiam implicar em
atraso futuro de etapas específicas de serviços.
XXX.
Conclusão total dos serviços dentro do prazo definido no cronograma,
revertendo qualquer atraso decorrente de ajustes de projetos, intempéries ou outros
imprevistos no transcorrer dos serviços.
XXXI.
Assumir inteira e total responsabilidade pela execução dos serviços, pela
resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.
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XXXII.
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, os serviços efetuados em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias,
contados da ciência pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalização.
XXXIII.
Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços
contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para
assegurar andamento conveniente dos trabalhos.
XXXIV.
Submeter à fiscalização as amostras de todos os materiais a serem empregados
nos serviços antes da sua execução.
XXXV.
Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das
atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da SEMDEL.
XXXVI.
Manter, durante todo o período da execução dos serviços, as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
XXXVII.
Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos
e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de
ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei,
ligadas ao cumprimento do presente edital.
XXXVIII.
Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados
diretamente a SEMDEL ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.
XXXIX.
Prestar esclarecimentos a SEMDEL sobre eventuais atos ou fatos noticiados que
a envolva, independente de solicitação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES:
O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato
sujeitará a CONTRATADA à multa prevista no Edital do RDC n.º /2017-CPL, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada à
CONTRATANTE, em todo o caso, a rescisão unilateral, assegurada a ampla defesa e o
contraditório.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos ou obrigações
inerentes ao presente contrato por qualquer das partes sem prévia e expressa autorização
da outra.
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A CONTRATADA prestará os serviços objeto do presente, através de seus funcionários
que não terão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE, em nenhuma
hipótese, ficando a CONTRATANTE desde já eximida de qualquer reivindicação de
caráter trabalhista e previdenciário, seja solidária e subsidiariamente.
A CONTRATADA se responsabilizará pela qualidade dos serviços contratados,
obedecendo e fazendo com que sejam cumpridas, nas funções que lhe foram atribuídas,
todas as normas e regulamentos pertinentes.
A tolerância ou transigência das partes ou cumprimento das obrigações contratuais não
constituirá a novação, renúncia ou modificação do pactuado, ficando convencionado
para todos os fins de direito que o fato será mera liberdade, renunciando as partes
invocá-los em seu benefício.
Qualquer alteração aos termos do presente CONTRATO somente poderá ser feita
através de instrumento escrito a ser assinado pelas partes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO:
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela
CONTRATANTE, na imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser
providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:
Fica eleito o foro da comarca de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja dirimir, quaisquer
dúvidas oriundas do presente instrumento.
E, assim, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes firmam o
presente Contrato, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, para só efeito.

São Luís (MA), __ de ______________ de 2017.

_______________________________________________
ROMMEO AMIN
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER – SEMDEL
CONTRATANTE
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_________________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHA:
____________________________
CPF nº

TESTEMUNHA:
____________________________
CPF nº
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