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CONTRATO N.º 098/2016 
 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 
 DE ENGENHARIA COM EMPREGO DE MATERIAL 

 
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA COM EMPREGO DE 
MATERIAL QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO 
ROQUE DO CANAÃ E A EMPRESA 
CONSTRUTORA CALAZANS 
DAL’COL LTDA EPP. 
 

Por este instrumento de Contrato de Execução de Obras e Serviços de Engenharia 
com emprego de material, de acordo com a solicitação formulada através do MEMO 
Nº 049/2016, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, protocolizado 
sob n.º 001583/2016 e na forma da Tomada de Preços nº 002/2016 homologada em 
04/07/2016, sob a égide da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e Legislação 
Posterior, e vinculado ao respectivo instrumento convocatório e à proposta 
apresentada no referido certame, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO 
CANAÃ, Estado do Espírito Santo, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ sob n.º 01.612.865/0001-71, com sede estabelecida na Rua 
Lourenço Roldi, 88, São Roquinho, nesta cidade, adiante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. MARCOS GERALDO GUERRA, 
Prefeito Municipal, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n.º 690.019.527-04 e 
portador de RG n.º 522.988 SPTC – ES, e de outro lado a empresa 
CONSTRUTORA CALAZANS DAL’COL LTDA EPP, inscrita no CNPJ n.º 
02.432.925/0001-37 e inscrição estadual n.º 081.851.80-4, estabelecida à Avenida 
Fioravante Rossi, n° 4781, Honório Fraga, Colatina - ES doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ALESSANDER CALAZANS 
DAL’COL, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob n.º 008.086.507-00 e 
portador da CI n° 1.067.989-ES, residente e domiciliado Rua Antonio Henrique Neto, 
n° 124, Marista, Colatina – ES, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante o 
que se encontra expresso nas cláusulas a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a execução de obras e serviços de 
engenharia, com fornecimento de material, objetivando a construção de um 
Campo de Futebol 7 Society, com gramado em grama sintética assentada 
sobre brita graduada, com alambrado de proteção e iluminação, na sede do 
Distrito de São Jacinto, Município de São Roque do Canaã, em atendimento à 
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (SMTCEL) tudo em 
conformidade com planilha orçamentária de custos, cronograma físico financeiro, 
memorial descritivo, memorial de cálculos e projeto, que integram a Tomada de 
Preços 002/2016, salientando que a execução da obra e serviços de engenharia dar-
se-á com fornecimento de material e mão-de-obra. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
 
Pela execução da obra e serviços objeto deste instrumento contratual, o 
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de R$ 339.778,56 
(trezentos e trinta e nove mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis 
centavos). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

 
Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA, mediante a apresentação da 
fatura e precedidos da exibição dos comprovantes dos recolhimentos das 
contribuições ao INSS (GRPS específica), FGTS, GFIP, bem como a apresentação 
da folha de pagamento, referentes ao mês dos serviços executados, além de manter 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório e caso 
estas estejam com a validade expirada na data da efetuação do pagamento, devem 
ser reapresentadas. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As cópias da folha de pagamento, INSS (GRPS 
específica) e GFIP emitidas pela CONTRATADA, deverão ser apresentadas com 
informações específicas para a obra e com identificação de todos os segurados que 
executaram serviços na obra e suas respectivas remunerações. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA deverá apresentar ainda, declaração 
de contabilidade regular, de acordo com o anexo I deste instrumento, para 
recebimento da primeira e última fatura. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O Contratante não responde solidariamente pelas 
contribuições sociais previdenciárias decorrentes da execução do contrato, conforme 
art 157 da Instrução Normativa n° 971/2009. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A cada etapa concluída nas datas previstas no 
Cronograma Físico-Financeiro, corresponderá uma aferição da obra ou serviços 
executados. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 
enquanto não forem apresentados os documentos relacionados no caput desta 
cláusula, bem como quando pendentes as condições de habilitação e qualificação e 
ainda quando vencidas as apólices de seguro exigidas, tudo em conformidade com o 
edital Tomada de Preços 002/2016, seus anexos e este instrumento. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Serão retidos, na fonte, os tributos e contribuições sobre os 
pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para cada 
tipo de serviço, exceto se a CONTRATADA for optante do SIMPLES NACIONAL, 
que obedecerá a legislação específica. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Fica a CONTRATADA obrigada a informar qualquer 
alteração de sua condição de optante pelo SIMPLES NACIONAL, sob pena da 
aplicação das sanções contratuais e legais cabíveis. 
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PARÁGRAFO OITAVO – O procedimento da aferição obedecerá a seguinte 
sequência:  
I - será apresentada mensalmente ao CONTRATANTE no máximo 01 (uma) aferição 
que poderá ser aprovada e liberada pela fiscalização do CONTRATANTE; 
II – nas aferições serão computadas a obra e serviços efetivamente realizados 
desde a aferição antecedente; 
III – O prazo para a fiscalização do CONTRATANTE se manifestar sobre a 
aprovação e liberação da aferição apresentada será de até 10 (dez) dias corridos, 
contados da data do protocolo.  
IV – Após manifestação do setor de fiscalização favorável a aprovação e liberação 
da aferição, a mesma será encaminhada para a autoridade superior autorizar o 
faturamento e posterior pagamento, desde que observadas as obrigações 
contratuais por parte da CONTRATADA; 
V – Os pagamentos observarão o prescrito no caput desta cláusula, bem como no 
art. 5º, da Lei n.º 8.666/93, no que concerne à ordem cronológica ou datas de suas 
exigibilidades, devendo ser realizados até o 5º (quinto) dia útil contado da 
apresentação da fatura. 
 
PARÁGRAFO NONO – A cada etapa corresponderá uma fatura normal, cujo valor 
será apurado pelo Boletim de Medição emitido pela fiscalização. O faturamento será 
apresentado pela CONTRATADA em duas vias, onde constarão obrigatoriamente, a 
etapa que se refere, o valor total das retenções. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO - A CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal 
correspondente, emitida sem rasura, e em letra bem legível o número da Matrícula 
da Obra junto ao INSS (CEI). 
 
PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá apresentar 
imediatamente após a última medição uma comunicação escrita solicitanto o 
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA, sob pena de não aprovação 
e liberação da última aferição pelo Setor de Fiscalização competente. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - O CONTRATANTE poderá reter o pagamento 
das faturas nos seguintes casos: 
I – imperfeição dos serviços executados; 
II – obrigação da CONTRATADA com terceiros que, possa prejudicar o 
CONTRATANTE. 
III – débito da CONTRATADA para o CONTRATANTE quer provenha da execução 
do contrato, quer resulte de outras obrigações; 
IV – não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento 
ficará retido até que a CONTRATADA atenda a cláusula infringida. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Nenhum pagamento isentará a 
CONTRATADA das responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação 
definitiva das obras e serviços executados. 
 



 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

4 
Rua Lourenço Roldi, 88 – Bairro São Roquinho 

CEP: 29665-000 – Telefax (027) 3729-1300 – CNPJ (MF) 01.612.865/0001-71 São Roque do Canaã – ES 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – Incluem no preço ajustado no presente contrato 
todas as despesas verificadas para a execução das obras, serviços, instalações e 
fornecimentos contratados, inclusive mão-de-obra comum, técnica especializada, e 
de supervisão, transporte de peças e empregados, utilização de ferramentas e de 
instrumentos especiais necessários à correta execução das obras, serviços, 
instalações e fornecimentos, obrigações tributárias, trabalhistas, prêmio de seguro, 
acidentes de trabalho, parafiscais, infortunística, providenciarias, ficais, etc. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – A inadimplência da CONTRATADA com relação 
aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizações, não 
transfere ao CONTRATANTE, a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 
onerar o objeto contratado, de acordo com o artigo 71, parágrafo 1º, da Lei Federal 
nº. 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – Em caso de reclamatória trabalhista contra a 
CONTRATADA em que o CONTRATANTE seja incluído no pólo passivo da 
demanda, independente da garantia ofertada, será retido, até o final da lide, valores 
suficientes para garantir eventual indenização. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL  
 
Para efeito de execução desse contrato, a CONTRATADA presta garantia na 
modalidade de Seguro Garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato, equivalente á 16.988,93 (Dezesseis mil, novecentos e oitenta e oito reais e 
noventa e três centavos), através da apólice do seguro de nº 04-0775-0237524, com 
a validade para 02/01/2017, emitida por J. Malucelli Seguradora S/A CNPJ 
84.948.157/0001-33. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A caução inicial será reforçada durante a execução dos 
serviços contratados, de forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor 
vigente do contrato (preços iniciais mais termos aditivos). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A garantia prestada pela CONTRATADA será restituída 
pelo CONTRATANTE, em 60 dias após a execução do presente Contrato e entrega 
definitiva da obra, aceita pela Administração Municipal. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A apropriação total ou parcial da garantia pelo 
CONTRATANTE por inadimplemento das obrigações contratuais far-se-á de pleno 
direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem 
prejuízo das demais sanções previstas no contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A garantia deve ter vigência por todo período contratado e 
prorrogável se houver prorrogação do prazo de conclusão da obra. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia prestada será liberada ao término da vigência 
do contrato, se não utilizadas nas formas do artigo 86, parágrafo 3º da Lei 8.666/93. 
Contudo, reverterá a garantia a favor do CONTRATANTE, no caso de rescisão do 
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contrato por culpa exclusiva da licitante vencedora, sem prejuízo da indenização por 
perdas e danos porventura cabíveis. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O objeto do presente contrato tem garantia conforme 
consoante dispõe o Código Civil Brasileiro, quando houver vícios ocultos ou defeitos, 
ficando a licitante vencedora responsável pela solidez e segurança da obra durante 
este prazo. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS SEGUROS OBRIGATORIOS 
 
Será exigido seguro de responsabilidade civil por acidentes pessoais e danos 
materiais, causados a terceiros, por todo o período de execução da obra calculado 
inicialmente com base no cronograma físico-financeiro e prorrogável se houver 
prorrogação do prazo de conclusão. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será exigido também seguro de vida e acidentes no 
trabalho em grupo, dos funcionários, por todo o período de execução da obra 
calculado inicialmente com base no cronograma físico-financeiro e prorrogável se 
houver prorrogação do prazo de conclusão. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As apólices de seguro deverão ser apresentadas ao 
CONTRATANTE dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da expedição da 
ordem de serviços. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo sinistro, as partes atingidas serão reparadas 
ou referidas pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
A vigência do contrato é de 120 (Cento e vinte) dias, contados da assinatura do 
mesmo, sendo assim findar-se-á em 05/11/2016. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo para execução dos serviços será de até 90 
(noventa) dias corridos, contados a partir de 15 dias da assinatura do contrato, 
desde que expedida a ordem de serviço pelo CONTRATANTE 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O início da obra dar-se-á em até 15 (quinze) dias 
corridos contados da assinatura do contrato, desde que expedida a ordem de 
serviços. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O prazo para conclusão da obra e serviços somente 
será alterado por determinação do CONTRATANTE, sendo acrescido ao prazo de 
conclusão os dias de paralisação dos trabalhos decorrentes de modificações 
determinadas pelo CONTRATANTE, expressamente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Não será concedida pelo CONTRATANTE qualquer 
dilação de prazo para execução da obra em decorrência da rejeição de serviços 
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defeituosos. A CONTRATADA obriga-se, neste caso, a demoli-los e a executá-los 
na estrita conformidade com o projeto e especificações. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR GOLBAL E DOS RECURSOS 
ORÇAMENTÁRIOS  

 
O valor global deste contrato é de R$ 339.778,56 (trezentos e trinta e nove mil, 
setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), cujas despesas 
correrão à conta do Fundo de Desenvolvimento Municipal, instituído pela Lei 
Municipal n.º 716/2013 e conforme Decreto n.º 2.871/2016 que relaciona os projetos 
a serem financiados pelo referido Fundo, através da seguinte dotação orçamentária: 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças: 
003.003.04.845.0019.1.024 - 4.4.90.51.00 – Outras Obras e Instalações –  F-37   
FR-3999000007. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA 
 
São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 
I – executar os serviços através se pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas; 
II – recrutar e contratar a mão-de-obra especializada em seu nome e sob sua 
responsabilidade, sem qualquer solidariedade do CONTRATANTE, cabendo-lhe 
efetuar todos os pagamentos inclusive os relativos aos encargos previstos na 
legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer 
outros decorrentes de sua condição de empregada, assumindo ainda, com relação 
ao contingente alojado, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos 
encargos administrativos, tais como: controle de frequência, fiscalização e 
orientação técnica, controle, ausências permitidas, licenças autorizadas, férias, 
punições, admissões, demissões, transferências, promoções, etc. 
III – dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito de qualquer 
anormalidade que verificar na execução dos serviços, mesmo que estes não sejam 
de sua competência; 
IV – prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas 
reclamações se obriga a entender prontamente; 
V – diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal do 
CONTRATANTE, clientes, visitantes e demais contratados; 
VI – utilizar equipamentos adequados necessários à boa execução dos serviços sob 
sua responsabilidade, os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que se 
refere à prevenção de acidentes e danos materiais que possam ocasionar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros; 
VII – reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas no total 
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados; 
VIII – não permitir que seus empregados executem serviços além dos previstos no 
objeto deste contrato; 
IX – respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho 
previstas na legislação pertinente, bem como adotar e assumir todas as providências 
e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho 
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quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no 
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas 
dependências do CONTRATANTE; 
X – prover para todos seus funcionários uniforme completo, crachás de identificação 
e EPI’s em obediência às normas de segurança do trabalho, devendo ainda prever 
os EPI’s necessários para a equipe de fiscalização e visitantes; 
XI – fiscalizar o perfeito cumprimento das obras e serviços a que se obrigou 
cabendo-lhe integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á 
independentemente da que será exercida pelo CONTRATANTE; 
XII – assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, 
derivadas ou conexas com o contrato, ficando, ainda, para todos os efeitos legais 
declarada pela CONTRATADA a inexistência de qualquer vínculo empregatício 
entre seus empregados e/ou prepostos e o CONTRATANTE; 
XIII – na hipótese de o CONTRATANTE vir integrar o pólo passivo de reclamatórias 
trabalhistas ajuizadas por empregados da CONTRATADA, esta ficará obrigada ao 
pagamento ao CONTRATANTE de valor correspondente a um salário mensal do 
empregado reclamante a época da integração do CONTRATANTE à lide, se o 
contrato estiver em vigor, ou, não estando, de valor correspondente ao último salário 
mensal percebido pelo empregado devidamente atualizado, ficando o 
CONTRATANTE autorizada a deduzir o citado da próxima fatura a ser paga, ou, na 
impossibilidade, a debitar da caução existente; 
XIV – indenizar todos os custos financeiros que por ventura venham a ser 
suportados pelo CONTRATANTE por força de sentença judicial que reconheça a 
existência de vínculo empregatício entre o CONTRATANTE e os empregados da 
CONTRATADA; 
XV – responder por todo e qualquer dano que causar ao CONTRATANTE ou a 
terceiros ainda que culposo, praticado por seus prepostos empregados ou 
mandatário não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
acompanhamento pelo CONTRATANTE. 
XVI – a CONTRATADA autoriza ao CONTRATANTE a descontar o valor 
correspondente aos referidos danos, diretamente das faturas pertinentes aos 
pagamentos que lhe forem devidos ou da garantia contratual, independentemente de 
qualquer procedimento judicial ou extrajudicial; 
XVII – responder perante o CONTRATANTE por qualquer tipo de autuação ou ação 
que venha a sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos 
contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam 
eventuais decisões judiciais, assegurando ao CONTRATANTE o exercício do direito 
de regresso, eximindo o CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou 
responsabilidade; 
XVIII – responder, por danos causados a prédios circunvizinhos, à via pública ou a 
terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas, contra os citados 
danos, com fiel observância das exigências das autoridades públicas competentes e 
das disposições legais em vigor; 
XIX- Arcar com as despesas, com conserto da rede de distribuição de água ou das 
ligações domiciliares danificadas durante a execução dos serviços,  
XX – a ausência ou omissão da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a 
CONTRATADA das responsabilidades previstas neste contrato; 
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XXI – não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação 
financeira, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE; 
XXII – atender, através de seus responsáveis técnicos e/ou administrativos, 
eventuais convocações do CONTRATANTE; 
XXIII – manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato 
convocatório, durante toda a execução do contrato; 
XXIV – manter durante toda a vigência do contrato a garantia integralizada, 
reforçando-a ou reconstituindo-a quando se fizer necessário; 
XXV – promover as gestões junto à prefeitura municipal da localidade, e outros 
concessionários dos serviços públicos (água, luz, telefone, etc.) no sentindo de obter 
junto aos órgãos competentes licenças, concessões de uso temporário e alvará, 
bem como remanejamento, desvios temporários de infra-estruturas de redes; 
XXVI - A CONTRATADA responderá pela solidez, segurança e perfeição dos 
serviços e/ou obras executadas nos termos do Código Civil Brasileiro, sendo ainda 
responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, 
ocorridos durante a execução dos serviços ou deles decorrentes; 
XXVII - Fornecer toda a mão-de-obra, material de construção, todos os 
equipamentos, ferramentas, máquinas, e veículos para os serviços de sua 
competência, correndo por sua inteira conta e risco, as despesas com o 
equipamento, e, também com alimentação, alojamento de toda equipe de trabalho, 
transporte e encargos sociais decorrentes de contrato de trabalho de seus 
empregados, indenizações trabalhistas, inclusive as apuradas pela Justiça do 
Trabalho, bem como do que vier a firmar com terceiros, nos termos da legislação 
trabalhista, civil, previdenciária ou penal em vigor, bem como indenizações por 
danos causados à CONTRATANTE e ou a terceiros; 
XXVIII - Indenizará terceiros e a Administração todo e qualquer prejuízo ou dano, 
decorrentes de dolo ou culpa, durante a execução do contrato, ou após o seu 
término, em conformidade com o previsto no Código Civil Brasileiro; 
XIX - Deverá manter o local de execução da obra permanentemente sinalizados, 
conforme CTB (Código de Trânsito Brasileiro), seus anexos e resoluções, visando a 
segurança de veículos e pedestres em trânsito, bem como, a limpeza do local onde 
estiver efetuando os serviços, com a devida remoção de entulhos e materiais 
remanescentes; 
XXX - executar os serviços sob a supervisão de profissional (is) de nível superior, 
registrado (s) no CREA com habilitação para execução de obras civis como 
Responsável (is) Técnico (s) pela obra objeto deste CONTRATO, o qual será 
considerado preposto da mesma, com expediente diário mínimo de 8 (oito) horas; 
XXXI – Será considerado como responsável técnico direto pela execução da obra o 
profissional que foi indicado na fase de habilitação, portador do atestado de 
capacidade técnica apresentado, com a respectiva ART (Anotações de 
Responsabilidade Técnica); 
XXXII - A CONTRATADA, responderá pela qualidade, quantidade, perfeição, 
segurança e demais características da obra, bem como a observação às normas 
técnicas; 
XXXIII - Dotar o canteiro de obras de toda infra-estrutura exigida e demais 
determinações em estrita obediência à Norma Regulamentadora nº. 18 do Ministério 
do Trabalho – NR-18 que trata das “Condições de Trabalho na Indústria da 
Construção”, sendo que a observância do estabelecido na referida NR não 
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desobrigará a CONTRATADA do cumprimento das disposições relativas às 
condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação federal, 
estadual e/ou municipal, e em outras estabelecidas em negociações coletivas de 
trabalho; 
XXXIV - Diligenciar para que seus empregados e os de seus possíveis 
subcontratados trabalhem com Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais 
como capacetes, botas, luvas, capas, óculos, cintos e equipamentos adequados 
para cada tipo de serviço que estiver sendo desenvolvido, conforme prescrições da 
NR6; 
XXXV - Manter durante a execução dos serviços, livro diário (Diário de Obras) no 
canteiro de obras, onde se fará constar: condições meteorológicas e do canteiro, 
recursos humanos efetivos, recursos materiais efetivos e terceirizados, entrada de 
materiais e equipamentos e sua aprovação ou não por parte da fiscalização caso 
esteja sendo adotado material equivalente ou similar ao especificado (inclusive a 
justificativa para sua adoção), serviços iniciados, executados, em execução e os 
concluídos no dia, atrasos verificados e os eventos que lhe deram causa, dúvidas 
encaminhadas à fiscalização e as soluções propostas pela mesma. Este Diário, 
devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará 
em poder da Contratante após a conclusão das obras/serviços; 
XXXVI - Manter limpo o canteiro de obras, fazendo remover o lixo e entulhos para 
fora do local da obra, em forma periódica. 
XXXVII - Entregar a obra completamente limpa, acabada, desembaraçada de 
andaimes, máquinas, sobras de material e com todas as instalações em perfeito 
funcionamento. 
XXXVIII – A CONTRATADA será a única responsável pela ocorrência de qualquer 
acidente com seus empregados e ou terceiros, no canteiro de obras, pela 
inobservância ou descumprimento de qualquer medida de segurança; 
XXXIX – Manter em dia as apólices de seguro; 
XL – Manter seu pessoal segurado contra acidentes de trabalho; 
XLI – Apresentar Anotação de responsabilidade técnica do contrato no Conselho 
Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA, em até 05 (cinco) dias após 
expedição da ordem de serviço; 
XLII – Apresentar Certificado de matrícula da obra (CEI) no INSS em até 10 (dez) 
dias da expedição da ordem de serviço; 
XLIII -  Executar os serviços de acordo com o projeto e especificações técnicas, 
sendo-lhe vedado introduzir modificações nos projetos, especificações técnicas e 
encargos gerais, sem o consentimento prévio, por escrito, do CONTRATANTE; 
XLIV – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial do contrato; 
XLV - Realizar os serviços objeto do presente Contrato dentro da boa técnica e de 
acordo com as normas constantes na ABNT, respeitando ainda, o disposto nas 
especificações contidas na TOMADA DE PREÇOS nº 002/2016.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA, responderá, ainda: 
a) - pela observância das Leis, Posturas e Regulamentos; 
b) - por acidentes e multas; 
c) - pela execução de medidas preventivas contra os referidos acidentes; 
d) - pela vigilância da obra. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Constituem, ainda, obrigações e responsabilidades da 
CONTRATADA, as constantes das disposições contidas no procedimento licitatório 
modalidade Tomada de Preços sob n° 002/2016, que integra e complementa este 
contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA não poderá substituir o(s) 
Responsável(is) Técnico(s), salvo nos casos de força maior, e mediante prévia 
concordância do CONTRATANTE, apresentando para tal fim, o acervo do novo 
técnico, que deverá ser igual ou superior ao(s) anterior(es). 
 
PARÁGRAFO QUARTO – O CONTRATANTE poderá paralisar os serviços se os 
empregados não estiverem devidamente protegidos. O ônus de paralisação correrá 
por conta da CONTRATADA, mantendo-se inalterados os prazos contratuais. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
São obrigações do CONTRATANTE: 
I) Indicar os locais onde deverão ser prestados os serviços; 
II) Notificar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução dos 
serviços; 
III) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
A fiscalização de todas as fases dos serviços será feita pelo CONTRATANTE, por 
intermédio do seu Setor de Engenharia, através do Engenheiro Civil, com autoridade 
para exercer em nome do CONTRATANTE toda e qualquer ação de orientação 
geral, controle e fiscalização, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar, de modo 
amplo e completo, a ação dos fiscais. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Fiscalização poderá determinar, a ônus da 
CONTRATADA, a substituição dos equipamentos, serviços e materiais julgados 
deficientes ou não-conformes com as especificações definidas em projeto, cabendo 
CONTRATADA providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela 
fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de execução dos serviços. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Anotar, em registro próprio as ocorrências relativas à 
execução do contrato. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Caberá a CONTRATADA o fornecimento e 
manutenção do livro DIÀRIO DE OBRA permanentemente disponível para 
lançamentos no local da obra, sendo que, a sua manutenção, aquisição e guarda é 
de inteira responsabilidade da mesma, onde se fará constar: condições 
meteorológicas e do canteiro, recursos humanos efetivos, recursos materiais efetivos 
e terceirizados, entrada de materiais e equipamentos e sua aprovação ou não por 
parte da fiscalização caso esteja sendo adotado material equivalente ou similar ao 
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especificado (inclusive a justificativa para sua adoção), serviços iniciados, 
executados, em execução e os concluídos no dia, atrasos verificados e os eventos 
que lhe deram causa, dúvidas encaminhadas à fiscalização e as soluções propostas 
pela mesma. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela 
CONTRATADA em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão 
das obras/serviços. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – O livro DIÁRIO DE OBRA não poderá ser retirado, em 
hipótese alguma, do canteiro de obras até que o objeto pactuado por este contrato 
seja concluído e entregue mediante TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA 
OBRA. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Em caso de dúvidas quanto à interpretação das 
especificações constantes do Memorial Descritivo e dos projetos serão sempre 
consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. A decisão tomada pela 
Fiscalização deverá ser comunicada à CONTRATADA obrigatoriamente de forma 
escrita e oficial. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Fica ressalvado que a efetiva ocorrência da fiscalização não 
exclui nem restringe a responsabilidade da CONTRATADA na execução dos 
serviços, que deverá(ão) apresentar perfeição absoluta. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS 
 
Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, assegurada a ampla defesa, a 
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 
combinações aplicáveis: 
I. Multa de mora 
II. advertência; 
III. multa indenizatória de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da 

adjudicação, a juízo da Administração; 
IV. suspensão temporária de participação em licitações com a Administração, por 

prazo não superior a dois anos, na forma do inciso III, art.87 da Lei.8.666.93; 
V. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, na forma do inciso IV, art.87 da 
Lei.8.666.93. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pelo atraso na execução da obra e dos serviços por 
culpa imputada `a CONTRATADA, e pela sua execução de forma incorreta, poderá 
ser aplicada multa  moratória, a ser determinada no seguinte modo, sem prejuízo de 
outras cominações cabíveis: 
I. multa diária de 0,3% (três décimos por cento), do valor inicial contratado, 

acrescido dos reajustamentos quando for o caso pelo não cumprimento do prazo 
global nos casos de obras com serviços cujo prazo contratual não exceder a 6 
(seis) meses; 
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II. multa diária de 0,2% (dois décimos por cento), do valor inicial contratado, 
acrescido dos reajustamentos quando for o caso pelo não cumprimento do prazo 
global nos casos de obras com serviços cujo prazo contratual seja superior a  6 
(seis) meses e não exceda a 12 (doze) meses; 

III. multa diária de 0,1% (um décimo por cento), do valor inicial contratado, acrescido 
dos reajustamentos quando for o caso pelo não cumprimento do prazo global nos 
casos de obras com serviços cujo prazo contratual exceda a 12 (doze) meses. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO– As multas serão cobradas em dobro a partir do 31º 
(trigésimo primeiro) dia de atraso. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando estipulados prazos parciais a multa será 
calculada pelo percentual correspondente ao prazo global da obra ou serviços 
incidente sobre o valor da etapa executada com atraso. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Para fins do parágrafo anterior consideram-se prazos 
parciais aqueles estabelecidos para a conclusão de parte da obra ou serviços, 
objetivando a sua ocupação antecipada. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Os dias de atraso serão corridos e contados a partir da 
data de entrega prevista. 
 
PARÁGRAFO SEXTO- A cobrança da multa será efetivada por desconto das 
faturas, nas garantias ou ainda diretamente da CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas serão descontadas de pagamentos devidos pela 
Administração ou depositadas no Banco Banestes S/A e comprovadas perante a  
Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - A advertência será aplicada em casos de faltas leves, 
assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos de monta ao interesse do 
serviço contratado. 
 
PARÁGRAFO NONO – A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar 
com o CONTRATANTE pelo prazo de até 02 (dois) anos poderá ser aplicada nos 
seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos ao 
CONTRATANTE: 
a) reincidência em descumprimento de prazo contratual; 
b) descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual; 
c) rescisão do contrato. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO – A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser 
proposta à CONTRATADA que descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 
contratual desde que desses fatos resultem prejuízos ao CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – As penalidades de suspensão temporária de 
licitar e contratar com o CONTRATANTE e de declaração de inidoneidade poderão 
ser aplicadas ainda à CONTRATADA que tenha sofrido condenação definitiva por 
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prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de cumprir 
suas obrigações fiscais ou parafiscais. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – As sanções são independentes e a aplicação 
de uma não exclui a das outras. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – As penalidades de impedimento temporário 
para licitar e contratar com o CONTRATANTE e a de declaração de inidoneidade 
serão aplicadas por competentes autoridade, após a instrução do respectivo 
processo, no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA interessada, e 
serão publicadas no diário oficial do Estado do Espírito Santo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 
CONTRATUAL 
 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Constituem motivos de rescisão do contrato, 
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial: 
I – o descumprimento total ou parcial, pela CONTRATADA, de quaisquer das 
obrigações/responsabilidades contratuais; 
II – a transferência total ou parcial do contrato, sem prévio consentimento do 
CONTRATANTE. 
III – o cometimento reiterado de faltas ou defeitos na execução das obras serviços, 
instalações e fornecimentos. 
IV – a decretação de falência ou insolvência civil da CONTRATADA: 
V – a dissolução da sociedade; 
VI – a alteração societária do objeto social ou modificação da finalidade ou da 
estrutura da empresa que, a juízo do CONTRATANTE, prejudique a execução do 
contrato; 
VII - o atraso injustificado no início da obra, serviços, instalações ou fornecimento: 
VIII – a paralisação da obra, dos serviços, instalações ou fornecimento, sem justa 
causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE; 
 IX – o desatendimento das determinações regulares da autoria designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
X – a lentidão no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da obra, serviço, instalação e fornecimento: 
XI – razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que 
está subordinada ao CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que 
se refere o contrato; 
XII – a supressão, por parte da Administração, da obra, e serviços, instalações e 
fornecimentos, acarretando modificação do valor inicial do contratado além do limite 
permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei 8.666/93; 
XIII – a suspensão de sua execução por ordem escrita do CONTRATANTE por 
prazo superior a 121 (cento e vinte e um) dias, salvo em caso de calamidade pública 
grave perturbação da ordem interna ou guerra ou ainda por repetidas suspensões 
que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
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indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurando à CONTRATADA, nesses casos, o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que 
seja normalizada a situação; 
XIV – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes de serviço, fornecimentos ou parcelas destes, já 
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
XV – a não liberação por parte da Administração, de área, local ou objeto à 
execução de serviço por fornecimento nos prazos contratuais; 
XVI – a ocorrência do caso fortuito, ou de força maior, regularmente comprovada 
impeditiva da execução do contrato; 
XVII – quando não forem observados os projetos e Caderno de Encargos, bem 
como as alterações que venham a ser introduzidas pelo CONTRATANTE, na forma 
prevista no ato convocatório; 
XVIII – outras causas relacionadas ao Edital e seus anexos, que indiquem conduta 
desabonadora da CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O conhecimento posterior de qualquer fato ou de 
circunstância superveniente que desabone ou que afete a idoneidade ou a 
capacidade técnica ou financeira da empresa participante, implicará 
necessariamente na rescisão contratual. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Verificada a rescisão contratual, cessarão 
automaticamente todas as atividades da CONTRATADA relativa aos serviços 
prestados. Estes, no estado em que se encontrarem serão entregues ao 
CONTRATANTE, que os executará, por si mesmo ou por terceiros, 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente 
motivados nos altos do processo, assegurados o contraditório e ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, 
SEGURO, ETC. 
 
Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todos os impostos e taxas que 
forem devidos em decorrência do objeto desta contratação, bem como as 
contribuições devida à Previdência Social , encargos trabalhistas, prêmios de seguro 
e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam 
necessárias à execução dos serviços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO 
CONTRATANTE 
 
A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DOS RECURSOS 

 
Das decisões relativas à rescisão contratual e aplicação das sanções previstas neste 
instrumento cabe os recursos constantes do art. 109 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho 
de 1993, sendo processados de acordo com as disposições dos parágrafos do 
mesmo artigo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RECONHECIMENTO DA OBRA E SERVIÇOS 
 
A obra e serviços serão recebidos: 
I – provisoriamente através de vistoria executada pelo responsável pelo seu 
acompanhamento e/ou fiscalização, mediante termo circunstanciado assinado pelas 
partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA 
(conforme parágrafo décimo primeiro da cláusula terceira) e desde que 
considerados pelo CONTRATANTE em condições de ocupações de funcionamento, 
após realizados todos os testes das instalações, equipamento, vistorias das 
concessionárias, e serviços públicos, entrega do projeto concluído e com “Habite-
se”. 
II - definitivamente, através de vistoria executada por profissional habilitado ou 
comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstancial 
assinado pelas partes após decorridos, 90 (noventa) dias de recebimento provisório, 
e atendidas todas as exigências contratuais além da entrega pela CONTRATADA 
do manual de manutenção e conservação, instruções de operação e uso, 
acompanhados de catálogos e tabelas dos fabricantes dos materiais e 
equipamentos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS ILÍCITOS PENAIS 
 
As infrações penais tipificadas na Lei n.º 8.666/93, serão objeto de processo judicial 
na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
A CONTRATADA não poderá ceder ou subcontratar parcial ou totalmente a obra 
objeto deste Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
As partes ficam, ainda, distritas às seguintes disposições: 
I – Consideram-se casos de força maior para fins de não incidência de multa e 
suspensão da contagem de prazo, à paralisação dos trabalhos decorrentes de greve 
generalizada que afete a construção civil, interrupção dos meios de transporte, 
calamidade pública e outros motivos independentes da vontade da CONTRATADA, 
desde que comprovados em documento contemporâneo à sua ocorrência, e aceito 
pela FISCALIZAÇÃO. 
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II – No caso de provocação, deverá ser efetuado necessariamente, uma revisão ou 
adaptação do cronograma inicial, adotando-se o novo cronograma atualizado. 
III – O CONTRATANTE poderá introduzir modificações na obra CONTRATADA, 
definindo, convenientemente, detalhes e especificações correspondentes. 
IV – Servirão como base de calculo para as alterações, tanto para acréscimo como 
para diminuição, os preço unitários constantes da proposta original. 
V – As variações de quantidades decorrentes de modificações de projeto serão 
apuradas por comparação entre o projeto multiplicado e o original não prevalecendo 
as quantidades constantes do orçamento da proposta. 
VI – Caso as modificações a serem introduzidas impliquem em execução de obras 
ou serviços cujos valores unitários não constem da proposta inicial, os preços serão 
fixados mediante acordo prévio entre as partes, respeitados os limites estabelecidos 
na legislação vigente. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA –DA PUBLICAÇÃO 
 
O extrato do presente Contrato será encaminhado à publicação pelo 
CONTRATANTE, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, em 
sua Imprensa Oficial (Lei Municipal 737/2014) a qual deverá ocorrer no prazo de até 
20 (vinte) dias daquela data (Parágrafo Único do artigo 61 da Lei 8666/93).  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO 

 
Fica eleito o foro da Comarca de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, para 
dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
   E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas. 

 
São Roque do Canaã-ES, 08 de julho de 2016. 

 
 
 
____________________________________ 
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 
MARCOS GERALDO GUERRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 
 
 
 
___________________________________________ 
CONSTRUTORA CALAZANS DAL’COL LTDA EPP 
ALESSANDER CALAZANS DAL’COL 
CONTRATADA 
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TESTEMUNHAS: 
 
 
 
_________________________________ 
NOME: FRANCISCO CORREA JUNIOR 
CPF: 014.685.676-75 
 
 
 
___________________________________ 
NOME: ROZALINA DUMER DOS SANTOS 
CPF: 576.442.097-00  
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ANEXO I AO CONTRATO N° 098/2016 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 001583/2016 
 

 

DECLARAÇÃO DE PROVA DE EXISTÊNCIA DE CONTABILIDADE REGULAR 
FIRMADA POR CONTADOR E REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA 
  
 
.........................................................,inscrita no CNPJ 
n.º................................................, por intermédio de seu CONTADOR, o(a) 
Sr.(a.)......................................, nacionalidade, estado civil, portador(a) da Carteira 
de Identidade nº .............., inscrito no CPF sob n° ..............., inscrito no CRC 
(estado)  sob n°........,  e seu representante legal o(a) 
Sr.(a.)......................................, nacionalidade, estado civil, portador(a) da Carteira 
de Identidade nº .............., inscrito no CPF sob n° ..............., DECLARA, para fins 
do disposto na clausula terceira, parágrafo segundo do contrato n° 098/2016,  
vinculado à Tomada de Preços, sob n° 002/2016, sob as sanções administrativas 
cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, POSSUI CONTABILIDADE 
REGULAR. 

 

 

................, ......de        de 2016. 

 

............................................................................................................ 

Nome do contador 

CI n.º: 
CRC n° 
CPF n.º 

 

............................................................................................................ 

Nome do Representante Legal 

CI n.º: 
CPF n.º 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida e assinada pelo contador 

e representante legal da empresa proponente, devendo ser 

apresentada com firma reconhecida. 

 


