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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE
ENGENHARIA N!!. OOl/2008-CJ/CEFET -RN QUE
ENTRE SI CELEBRAM O CENTRO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE
DO NORTE E A EMPRESA A. J. DA COSTA
CONSTRUÇÕES LTDA.

o CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃOTECNOLÓGICADO RIO
GRANDEDO NORTE- CEFET/RN,de um lado instituição federal de ensinos médio
e superior, sediado na Avenida Senador Salgado Filho, nO.1.559, Bairro Tirol, nesta
Capital, inscrito no CNPJ/MFsob o nO.24.370.371/0001-23, doravante denominado

simplesmente

CONTRATANTE,neste ato representado por seu Diretor da Unidade

Sede no exercício da Direção Geral, Sr. ENILSON ARAÚJO PEREIRA, brasileiro,
casado, professor, residente e domiciliado nesta Capital, inscrito no CPF/MFsob o
nO.146.615.944-87, e, de outro lado, a Empresa A. J. DA COSTACONSTRUÇÕES

LTDA.,estabelecida na Travessa Itu, s/n, Centro, Ipanguaçu/RN, inscrita no CNPJ/MF
sob
o
nO. 08.226.562/0001-60,
doravante
denominada
simplesmente
CONTRATADA, neste ato representada

por seu Sócio Administrador,

JOSÉ DA COSTA, brasileiro, casado,

administrador,

portador

Sr. ANTÔNIO
do CPF/MF

nO.673.788.894-15, residente e domiciliadoem Ipanguaçu/RN,têm entre si como

justo e avençado, em consonância com o constante do Processo administrativo
nl!. 23057.004700/2007-77,
na melhor forma de direito, pelo que celebram

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE ENGENHARIA N2. 001/2008Cj/CEFET-RN CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL DA
CONCORRÊNCIA N2. 003/2007-CEFET/RN, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

cLAUSULA

1.1

PRIMEIRA:

DO OBJETO

O presente Contrato tem como objeto a realização dos seguintes

serviços:
Lote 11- Reforma/adaptação
Ipanguaçu/RN.

das instalações

da Zootecnia

na Unidade de

Lote VI - Construção de 06 (seis) salas de aulas na Unidade de Ensino de
Ipanguaçu/RN.

cLAUSULA
2.1

SEGUNDA: DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA
Assumir

integral

responsabilidade

por

danos

CONTRATANTE ou a terceiros, na prestação dos serviços contratados,

causados

ao

inclusive por

acidentes, mortes, perdas ou destruições, isentando o CONTRATANTEde todas e
quaisquer reclamações

que possam surgir.

2.2
Manter os empregados, quando em serviços, devidamente
uniformizados, usando crachás de identificação, diligenciando para que os mesmos
se apresentem sempre de maneira condigna.
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2.3
Responder por todos os ônus com salários, encargos sociais,
uniformes, taxas, impostos e seguros.
2.4
Responder por danos causados nos equipamentos ou instalações dos
prédios, de maneira culposa ou dolosa.
2.5
Responder por quaisquer acidentes que possam vitimar seus
empregados.
2.6
Não transferir a outrem por qualquer forma, no todo ou em parte, o
contrato sem prévia e expressa concordância do CONTRATANTE.
2.7
Substituir sempre
que solicitado pelo CONTRATANTE e
independentemente do motivo por parte deste, qualquer empregado cuja atuação,
permanência ou comportamento seja julgado prejudicial, inconveniente ou
insatisfatório aos interesses do Serviço Público.
2.8
Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
2.9
A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações
contratuais assumidas pela CONTRATADA,bem como pelas multas que venham a
ser-lhe impostas, e somente será liberada após a assinatura do Termo de
Recebimento da Obra.
2.10
Examinar e conferir todos os detalhes dos projetos fornecidos para
execução dos serviços, devendo comunicar formalmente ao CEFET-RNa existência
de falhas, erros, discrepâncias, omissões ou eventual transgressão a norma técnica,
regulamento ou postura, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento
dos serviços.
2.11
Adotar medidas de proteção e conservação dos serviços executados,
inclusive a segurança de pessoas e materiais.
2.12
Acatar as determinações emanadas da Fiscalização do CEFET-RN.
2.13
Submeter à aprovação da Fiscalização do CEFET-RNamostras de
todos os materiais e equipamentos a serem empregados nos serviços, antes de
serem aplicados.
2.14
Corrigir, imediatamente, as deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pela Fiscalização do CEFET-RNdurante a execução dos serviços.
2.15
Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição motivada
de equipamentos, materiais e serviços, considerados impróprios pela Fiscalização
do CEFET-RN,bem assim por eventuais atrasos na execução do cronograma físicofinanceiro decorrentes dessa rejeição.
2.16
Responder pelos danos causados ao CEFET-RN ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços objeto deste contrato.
2.17
Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais e quaisquer outros não previstos neste contrato, resultantes da
execução da obra.
2.18
Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem na obra objeto deste contrato, conforme o art. 65,

§ 12,

da Lei 8.666/93.

clÁUSULA TERCEIRA: DA EXECUcAo DA OBRA

3.1
As obras a que se refere a Cláusula Primeira do presente
Contrato deverá ser executada de acordo com as especificações detalhadas nos
documentos.
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3.2

Na execução dos serviços, observar-se-ão ainda as seguintes

condições:

3.2.1 A obra deverá ser executada no prazo máximo de:

LOTES 11e VI - 90 (noventa) dias;

3.2.2 Quaisquer serviços a serem realizados aos sábados,
domingos, feriados e durante o horário noturno, deverão ser comunicados com
antecedência

de 48h (quarenta

e oito horas), à Fiscalização do CEFET/RN, e

não implicarão nenhuma forma de acréscimo ou majoração dos preços
originalmente contratados, razão pela qual não ensejarão a reivindicação pela
adjudicatária de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem como
acréscimos

decorrentes

de horas extras ou adicionais noturnos,

uma vez que a

licitante vencedora se obrigará a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo
com os parâmetros apontados no Edital da CONCORRÊNCIA n!2. 003/2007-

CEFET/RNe no presente contrato.
3.2.3 O recebimento do objeto do presente contrato não
exime a CONTRATADA
da responsabilidade civil pela segurança dos serviços,

nem o compromisso ético-profissional

pela perfeita

execução do contrato, dentro

dos limites estabelecidos pelo Edital da CONCORRÊNCIAn!2.003/2007-CEFET/RN
e por este contrato.
3.2.4 A execução do presente contrato, bem como os casos

regular-se-ão pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito
público, aplicando-se-Ihes supletivamente os princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado
nele omissos,

com o inciso XIIdo art. 55, ambos da Lei n2. 8.666/93.
3.2.5 Sem prejuízo do disposto no artigo 78, da Lei n2.
8.666/93, a subcontratação
total ou parcial da execução do contrato, a
associação da CONTRATADAcom outrem, a cessão ou transferência no todo ou
em parte, bem como a fusão, cisão ou incorporação da pessoa jurídica
CONTRATADA ensejarão a rescisão do contrato.
cLÁUSULA

OUARTA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

4.1
Prestar as informações e os esclarecimentos
que venham a ser
solicitados pelos responsáveis técnicos da CONTRATADA.
4.2
Acompanhar
e fiscalizar
a perfeita
execução
do contrato
decorrente desta licitação.
4.3
Autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de
imprevistos

contrato.
4.4

durante
Rejeitar

sua execução,
quaisquer

mediante a formalização de Termo Aditivo ao
serviços

executados

equivocadamente

ou em

desacordo com as orientações transmitidas pela Fiscalização do contrato ou com
as especificações dos projetos construtivos e solicitar que sejam refeitos.
4.5
Atestar as faturas dos serviços efetivamente executados nas
condições, preços e prazos pactuados no Edital da CONCORRÊNCIA n2. 003/2007CEFET/RN, e na proposta da CONTRATADA.
cLÁUSULA

OUINTA: DA VIGeNCIA

5.1

O presente Contrato terá a vigência de 90 (noventa) dias para a
execução dos serviços, com termo inicial em 14 de janeiro de 2008 e termo final
em 13 de abril de 2008, podendo ser prorrogado de acordo com a legislação
.....
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vigente.
cLAUSULA

SEXTA: DA FISCALlZACÃO

6.1
A fiscalização da execução deste Contrato será exercida por um
representante legal da CONTRATANTE, estando neste ato indicado para tal fim o
engenheiro civil CARLOS GUEDES ALCOFORADO, na conformidade do disposto
no artigo 67, da Lei nO. 8.666/93.
cLAUSULA

SÉTIMA: DAS PENALIDADES

7.1
O descumprimento
parcial ou total das obrigações resultantes do
presente contrato sujeitará a CONTRATADA às penalidades dos artigos 86 ao 88,
da Lei nO. 8.666/93, garantida a prévia defesa, a saber:
(a) advertência;
(b) multa de mora diária de 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor
total do contrato adjudicado à empresa, nos casos de atraso injustificado na entrega
do objeto, até o máximo de 10% (dez por cento), recolhida no prazo máximo de 15
dias contados a partir da comunicação oficial.
(c) multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração,
não excedendo, em seu total, o equivalente a 10 % (dez por cento) do valor do
contrato, cumulável com as demais sanções;
(d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com o CEFET-RN, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
(e) declaração de inidoneidade
para licitar e contratar
com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.

7.2
Caso a adjudicatária não efetue o pagamento da multa, aplicada após
regular processo administrativo, seu valor será descontado do pagamento.
7.3
Decidindo pela aplicação da penalidade de multa o CEFET-RN
notificará a CONTRATADA para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetuar o
pagamento ou apresentar recurso contra a decisão anunciada.
cLAUSULA OITAVA: DA RESCISÃO
8.1

Constituem motivo para a rescisão do presente contrato:
8.1.2
O não
cumprimento
de
cláusulas
contratuais,
especificações, projetos e prazos;
8.1.3
O cumprimento
irregular
de cláusulas contratuais,
especificações, projetos e prazos;
8.1.4 A lentidão no cumprimento do contrato, levando o CEFETRN a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
8.1.5 O atraso injustificado do início dos serviços;
8.1.6 A paralisação dos serviços sem justa causa e prévia
comunicação ao CONTRATANTE;
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8.1.7 O não atendimento às determinações regulares da
Fiscalização do presente contrato, bem como às determinações do próprio
CONTRATANTE;

8.1.8 A decretação de falência;
8.1.9 Por razões de interesse público, devidamente justificadas;
8.1.10 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior,
regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.
cLAUSULA NONA: DA PUBLICIDADE

9.1
De conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da
Lei n2. 8.666/93, o presente contrato será publicado na forma de extrato, no Diário
Oficial da União Seção 111.
cLÁUSULA DÉCIMA: DO PRECO

10.1
O preço global do presente Contrato para a execução dos serviços é
de R$ 220.964,14 (duzentos e vinte mil, novecentos e sessenta e quatro
reais e quatorze centavos).

cLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA
11.1
A CONTRATADA deverá apresentar
garantia equivalente a 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, conforme estabelecido no artigo 56, § 12,
incisos I, 11e 11I,da Lei n2. 8.666/93.

cLAUSULA DÉCIMASEGUNDA: DOCUMENTOSINTEGRANTES
12.1
Integram o presente instrumento, como se nele estivessem
transcritos, os seguintes documentos, cujo teor considera-se conhecido e acatado
pelas partes:
12.1.1 Processo Administrativo n2. 23057.004700/2007-77.
12.1.2 Proposta da CONTRATADA,no que couber;
12.1.3
Normas da Lei n2. 8.666/93 e legislação
superveniente;
seus anexos.

12.1.4

Edital da CONCORRÊNCIAn2. 003/2007-CEFET/RN e

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO
13.1
Fica eleito o foro da Justiça Federal de Primeira Instância - Seção
Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte para nele serem dirimidas todas as
dúvidas e controvérsias que não encontrem solução por acordo entre as partes,
sendo este foro irrenunciável pelo CONTRATANTE, diante do que dispõe o art. 109,
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inciso I, da Constituição Federal.

cLAUSULA

DÉCIMA QUARTA: DAS DISPOSICÕES

FINAIS

14.1
E assim, por se acharem justas e contratadas, firmam as partes o
presente Termo Contratual, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, que depois de
lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes e pelas
testemunhas abaixo.
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ANTÓNIOJOSÉ DA COSTA
Sócio Administrador
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. Nome:
CPF: {)<t~

02. Nome:r~(,,~~~Jl.\

CPF: I()h~ ::\-37 tQ94. - ifl

V

I~
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