
Aos ÓC \ dias do mês de  JO^Qg^^^7sJ5^> do ano de 2019 (dois mil e dezenove) ,
nesta cidade de São Caetano ^o Sul,no Gabinete do Senhor Prefeito, situado

na Rua Eduardo Prado n. 201 - Bairro Cerâmica, Cidade de São Caetano do Sul,
Estado de São Paulo, compareceram as partes entre si justas e pactuadas, a
saber: de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, pessoa

jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
59.307.595/0001-75, neste ato representada por Responsável pelo Expediente
da Secretaria Municipal de Obras e Habitação, Sra. MARIA DE LOURDES DA SILVA,
brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade RG
n 5652995-8, inscrita no CPF/MF sob o n 7 68078 94 8-72; doravante denominados
simplesmente "CONTRATANTE", e, de outro lado, a empresa T.S.C. TERRAPLENAGEM
E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA., com sede na Rua Oswaldo Cruz, 1782, sala
01, Santa Paula - São Caetano do Sul/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n
05.889.218/0001-62, neste ato representada por GENTIL OSVALDO VICTORINO,
portador da Cédula de Identidade RG n 4.851.987, inscrito no CPF/MF
n278.307.058-87 e JULIANA VITORINO GRANATA, portadora da Cédula de
Identidade RG n 33.982.124-3, inscrito no CPF/MF n 287.036.288-92,
doravante denominada simplesmente "CONTRATADA", e, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, pelas partes contratantes me foi dito que haviam
convencionado firmar como firmado tem, a presente contratação em epigrafe,
mediante cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA: o presente contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DO EDIFÍC
Dl THIENE, SITUADO NA ESQUINA ENTRE AS RUAS HELOÍSA PAMPLONA E CONDE FRANCIS

MATARAZZO,  BAIRRO  FUNDAÇÃO,  NESTE  MUNICÍPIO,  consistindo  na  demoliç

completa das edificações, fundações rasas (até a profundidade minima de 01
(um) metro, pavimentações e cobertura existentes, contemplando, também as-
linhas  de  abastecimento de  energia  elétrica,  água,  gás,  bem como  as ^[
canalizações de esgotos e águas pluviais devendo ser removidas, respeitando ~^^
as normas e determinações das empresas concessionárias de serviços públicos,
no endereço supracitado, bem como na remoção e correta destinação dos resíduos

gerados pela demolição;

CLÁUSULA SEGUNDA: deverá a contratada considerar aspectos importantes, tais
como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construção, as
condições das edificações e das construções vizinhanças, a existência de
porões, cisternas, entre outros aspectos julgados relevantes;

CLÁUSULA TERCEIRA: O espaço a ser demolido corresponde aproximadamente à área
do terreno - 3.474,00m2; área estimada da edificação - 7.500,00 m2, sendo
aproximadamente 6.096,00 m2 de área regular e 1.404,00 m2 de área irregular;
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CLÁUSULA QUARTA: a CONTRATADA deverá apresentar o responsável técnico

habilitado pelo CREA/CAU, a quem caberá a emissão e recolhimento da Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT referente ao serviço contratado, no ato da assinatura do presente

contrato;

CLÁUSULA QUINTA: caberá a CONTRATADA atender a Resolução CONAMA N 307, de
05 de julho de 2002, levando em consideração a Política de Resíduos Sólidos
conforme preceitua a Lei n 12.305;

CLÁUSULA SEXTA: a CONTRATADA deverá elaborar exame e levantamento da
edificação a ser demolida a CONTRATANTE, devendo fornecer antes do início da
execução dos serviços o Programa Detalhado de Demolição, estabelecendo os
procedimentos a serem adotados na remoção dos materiais, bem como ferramentas
e equipamentos que serão utilizados para a execução dos serviços. O Programa
Detalhado de Demolição deverá ser entregue em até cinco dias úteis após a
emissão da Ordem de Início de Serviço, de modo que a CONTRATANTE possa
analisar e acompanhar o desenvolvimento dos mesmos.

CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATADA não poderá dispor dos resíduos originários, em
nenhuma hipótese, em aterros de resíduos domiciliares, áreas de "bota-fora",
encostas, corpos d'água, lotes vagos e/ou áreas protegidas por Lei, bem como
em áreas não licenciadas para tal, ficando sob sua inteira responsabilidade
a destinação dos resíduos conforme as normas vigentes.

CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATADA deverá apresentar no prazo de 05 (cinco) dias
úteis após a emissão da Ordem de Início de Serviço o Plano de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil, devendo ao final da execução dos serviços
contratados apresentar declaração de que todos os resíduos foram descartados
em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR N.15.112, 15.113, 15.114, 15.115, 15.116, de 2004.

CLÁUSULA NONA: A CONTRATADA deverá apresentar o Laudo de Inspeção Predial em
conformidade com NBR 5.674 e NBR 15.575, contendo análise técnica e relatórios
fotográficos detalhados  da edificação,  dos  imóveis  confrontantes  e do ^~.
entorno, visando registrar o estado aparente das edificações vizinhas à/'
edificação a ser demolida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a emiss^ó^v

da Ordem de Início de Serviço;^ /

JCLÁUSULA DÉCIMA: Fica a cargo da CONTRATADA estabelecer a área de influência
a ser potencialmente afetada pelos serviços de demolição, devendo emitir
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT - pelo responsável técnico da elaboração do Laudo de Inspeção

Predial;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Contratada deverá contratar Seguro de Engenharia
e Responsabilidade Civil, sendo que a apólice deverá cobrir incêndio e
responsabilidade civil contra terceiros e danos físicos referentes à
demolição, objeto dessa contratação com vigência até a data de recebimento
dos serviços executados, devendo entregar a apólice em 05 (cinco) dias após
a emissão da Ordem de Início de Serviço contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A fiscalização indicada pela CONTRATANTE determinará
se a parede de divisa com imóveis vizinhos (exceto frontais as vias públicas)
será totalmente removida ou permanecerá à altura normal de muros;
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A demolição somente será considerada finalizada

quando as áreas onde as fundações rasas da edificação, bem como cisternas e
demais componentes que estiverem enterrados (até a profundidade minima de 01
(um) metro), forem totalmente demolidos, retirados e fragmentados o
suficiente para facilitar sua carga e a remoção dos resíduos sólidos, sendo
que o terreno deverá ser nivelado com terra, numa espessura a ser determinado
pela fiscalização, permitindo o escoamento das águas superficiais, estando o
terreno planificado e as vias e acessos públicos e/ou privados utilizados,
especialmente nas imediações da obra, limpos, desimpedidos e perfeitamente
trafegáveis, não caracterizando em nenhuma circunstância prejuízo à
CONTRATANTE e a sociedade;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os tipos de ferramentas e equipamentos a serem

utilizados nos serviços, bem como o método de execução adotado, deverão ser
compatíveis com a peculiaridade da edificação, considerando a natureza da
estrutura e materiais empregados na sua construção, bem como consideradas a
localização, os passeios, os prédios vizinhos, os entornos, as vias lindeiras
e locais da região;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: a CONTRATADA deverá providenciar todas as

desativações e desligamento de serviços de concessionárias, qual sejam: água,
esgoto energia, gás telefonia, etc;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Deverá ser demolida pela CONTRATADA todas as

coberturas, alvenarias, estruturas, lajes, escadas, muro de fechamento na
testada do terreno, contrapiso, piso, instalações, caixilhos, revestimentos,
vidros forros, peças sanitárias, acessórios elétricos e hidráulicos,
fundações, cisternas, etc, com aproveitamento ou não dos materiais a cargo
da CONTRATADA;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: a mobilização do canteiro consistirá em conjunto de

ações visando o inicio dos serviços, incluindo a localização, o preparo e a
disponibilização, no local dos serviços, de todos os equipamentos, mão-de-
obra, materiais e instalações necessárias a execução, incluída a sinalização
adequada para a segurança dos vizinhos, transeuntes e ao transito do local; / /?

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: a CONTRATADA poderá utilizar o espaço dentro do imóve

para depósito de materiais, ferramentas e equipamentos, devendo cumprir a
medidas de controle de segurança devendo ser retirados ao final das obras;

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: deverá a CONTRATADA encaminhar à fiscalização cópi

autenticada de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidament
preenchida e paga antes do inicio dos trabalhos;

CLÁUSULA VIGÉSIMA: a CONTRATANTE poderá exigir, antes do inicio dos serviços,

identificação e documentos com nome e número da identidade dos funcionário
que executarão os serviços, bem como atualização dessa lista a cada nov
empregado que for contratado ou dispensado;

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: a CONTRATADA deverá assumir tota
responsabilidade por seus empregados e/ou prepostos que venham a executar o
serviços decorrentes do presente Contrato, sendo que o CONTRATANTE não ter
nenhuma relação ou vinculo contratual de natureza trabalhista, cuja
responsabilidade  será tão somente da CONTRATADA,  sendo esta titular e
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responsável pelos direitos, obrigações e ações decorrentes, pagamento de
salários e demais ônus, recolhimento de todos os encargos sociais e tributos
pertinentes, indenização por quaisquer acidentes que seus empregados possam
ser vitimas ou derem causa, quando da execução do serviço, na forma como é
expressa e considerada nos parágrafos 3o e 6 do regulamento de Seguro
Acidente de Trabalho, aprovado pelo decreto n. 61.784/67, devendo recolher
os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, e comerciais resultantes
da execução do contrato;

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: deverá alocar aos serviços, toda a mão de obra,

inclusive qualificada e direção administrativa, bem como equipamentos,
ferramentas e instrumentos pessoais e equipamentos de segurança individual
(EPI), necessários à execução do objeto contratual, em perfeitas condições
de uso, reservando-se a CONTRATANTE o direito de solicitar a substituição
daqueles que julgar inadequados;

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: deverá atender às Normas de Segurança e Higiene

do Trabalho, para as instalações do Canteiro de Obras e, ainda, providenciar
os seguintes itens relativos à Mobilização;

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: deverá a contratada providenciar a confecção da

Placa de Obra, e manter a respectiva placa de obra, na medida de 4m X 3m =
12m2, conforme exigido pela Legislação, atendendo as orientações da
CONTRATADA;

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: a CONTRATADA será responsável pela segurança de

materiais e equipamentos, pela guarda, vigia e segurança de todos os
materiais, equipamentos e ferramentas, atendendo todas as instalações e ao
estabelecido na NR-18 "Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria
da Construção Civil";

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: o Tapume deverá ser executado de modo a isolar a

área da demolição daquelas que não estão sujeitas diretamente à circulação
de funcionários, operários, equipamentos, ferramentas de oficio e materiais.
Essas instalações deverão ou não ser mantidas no local da obra após seu
término, cujas condições serão objeto de Fiscalização pela CONTRATANTE;

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: os desenhos e elementos fornecidos pela CONTRATANTE/^

à CONTRATADA abarcam a ressalva de que, na constatação de qualquer lapso
insuficiência de  detalhes,  não poderão  servir de pretexto para  que
CONTRATADA se desobrigue da responsabilidade da completa e perfeita execu
dos serviços contratados e pelo preço proposto;

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: a CONTRATADA deverá promover a limpeza constante e

diária de ruas e logradouros públicos atingidos por residuos oriundos das
demolições e manter a área interna do canteiro de obras limpa, se necessário
com irrigação de materiais, para reduzir a poeira em suspensão. As máquinas
e caminhões que sairem do local deverão estar com pneus limpos e carga
coberta, não podendo sujar ruas e demais vias no percurso até o local de
descarga dos residuos, sujeitando-se à legislação vigente;

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: a CONTRATADA deverá providenciar toda a

infraestrutura necessária para o desenvolvimento dos trabalhos, quer seja
diurna ou noturna,  bem como  sua operação e manutenção,  não cabendo à
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CONTRATANTE qualquer corresponsabilidade sobre as ocorrências, inclusive no
tocante aos horários e dias de trabalho;

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: a fiscalização exercida pela CONTRATANTE, ou preposto por

ela designado, não elimina ou substitui, em hipótese alguma, a
responsabilidade técnica e civil da CONTRATADA, pela perfeição técnica dos
serviços executados, e, apresentar sempre que solicitado, durante toda a
execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo as legislações
em vigor quanto às obrigações assumidas, em especial, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA: a CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais,

máquinas, equipamentos, andaimes, ferramentas e acessórios necessários à
perfeita execução dos serviços, sendo seu transporte, guarda e manutenção de
sua exclusiva responsabilidade e ônus, bem como a vigilância necessária para
garantir a segurança de cada equipe, durante a realização dos serviços;

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: a CONTRATADA deverá apresentar cronograma

detalhado da execução dos serviços, em consonância com os prazos estabelecidos
no cronograma fornecido neste Termo de Referência, observando que os serviços,
por se tratar de uma área residencial, deverão ser planejados de forma a
causar o minimo de transtorno possível, possuindo controle de emissão de
particulados (poeira);

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA: a qualquer erro ou impericia na execução,

constatada pela CONTRATANTE ou pela própria CONTRATADA, obrigará esta, por
sua conta e risco, à correção, remoção e nova execução das partes impugnadas,
mesmo que o erro resulte da insuficiência dos levantamentos prévios constantes
do Programa Detalhado de Demolição;

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA: correrão por conta da CONTRATADA, ou de seu

segurador, a reparação de danos causados a terceiros, em decorrência dos
serviços;

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: a CONTRATADA deverá adotar as seguintes práticas

de sustentabilidade na execução dos serviços, quando e no que couber: a)adotar
medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído do
Decreto Estadual n48.138, de 8 de outubro e 2003; b) fornecer aos empregacfos
os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de
serviços;c) deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para
gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei n 12.305/201(^
- Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução n 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG
n, de 19/01/2010, nos seguintes termos: gerenciamento dos resíduos
originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e
procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos de Construção Civil,
ou Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao
órgão competente, conforme o caso;

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: nos termos dos artigos 3o e 10 da Resolução CONAMA
n 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: a) Resíduos Classe A
(reutilizáveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos Classe A de reservação
de material para usos futuros; b) Resíduos Classe B (recicláveis para outras
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50%

50%

c

Medições

30 dias

30 dias

Prazo de
Execução

Demolição da
edificação, demolição
das fundações
existentes, segregação
e remoção de residuos
sólidos, limpeza geral
do terreno,
desmobilização do

No prazo de 05 (cinco)
dias úteis deverão ser
providenciados os
documentos constantes
das Cláusulas Sexta,
Oitava, Nona e a
Cláusula Décima
Primeira.
Concomitantemente se
deverá iniciar a
execução de tapume e
mobilização de
canteiro de obras.
Demolição da
edificação,
desmontagem de itens
de maior relevância,
segregação e remoção
de residuos sólidos.

Execução dos Serviços

Etapa II -
Serviços finais

de Demolição

Etapa I ^
Serviços iniciais

de Demolição

Etapas dos
Serviços

destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas
de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilização ou reciclagem futura; c) Resíduos Classe C (para os quais não
foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que
permitam a sua reciclagem/recuperação) : deverão ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA: a CONTRATADA para fins de fiscalização do fiel

cumprimento do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, ou
do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso,
deverá apresentar ao término da execução dos serviços contratado, declaração
expressa de que todos os resíduos gerados foram descartados em conformidade
com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n
15.112, 15.113, 15.114, 15.115, 15.116, de 2004.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA: a Ordem de Inicio de Serviços será expedida pela

Contratante na data da assinatura do contrato. A CONTRATADA deverá no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, apresentar os
documentos constantes nas Cláusulas Sexta, Oitava, Nona e a Cláusula Décima
Primeira. Os serviços contratados deverão ser realizados, após a emissão de
Ordem de Inicio dos Serviços, no prazo de 60 (sessenta dias), conforme o
cronograma abaixo:
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA: as medições serão realizadas ao final de cada etapa,

mediante a emissão da Nota Fiscal;
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA: a CONTRATADA deverá apresentar relatórios semanais
sucintos, com fotos, sobre a execução dos serviços de demolição, de modo a
subsidiar as medições a serem realizadas, conforme o cronograma acima;

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA: a primeira medição deverá ocorrer 30 (trinta)
dias após a emissão da ordem de inicio de serviços, ficando a segunda medição
programada para ocorrer 60 (sessenta) dias após a emissão desta;

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA: após a realização da segunda e última medição,
confirmada pela Fiscalização da CONTRATANTE a adequação dos serviços
realizados às normas e à legislação vigente, bem como ao disposto por este
Termo de Referência, será lavrado o Termo de Recebimento dos Serviços;

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA: o prazo de vigência do presente contrato é
de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de recebimento da Ordem de
Inicio de Serviço emitida pela SEOHAB, podendo ser prorrogado nos termos do
artigo 57 da Lei Federal n 8666/93;

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA: A CONTRATADA executará os serviços contratados
pelo valor estimado de R$840.500,00 (oitocentos e quarenta mil e quinhentos
reais), estando embutidas todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas,
bem como, despesas com material, mão de obra, tributos, encargos fiscais,
trabalhistas, previdenciários e outros que incidam sobre o objeto contratado,
que será pago 21 (vinte e um) dias corridos, contados a partir da data da
emissão da Nota Fiscal, consignando que as certidões de FGTS, Trabalhista e
Certidão Negativa da Receita Federal devam estar devidamente regularizadas;

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA: as despesas decorrentes da presente contratação
correrão por conta da rubrica n 02.04.02.15.451.0200.1.024.4.4.90.51.00
empenhando-se o valor de R$ 840.500,00 (oitocentos e quarenta mil e quinhentos
reais) ;^.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA: Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito
acompanhar, por prepostos seus, a execução do presente Contrato, por meio
fiscalização,  e  aplicar  as  medidas  punitivas  da  execução  contratua
previstas neste instrumento, bem como, aquelas descritas na Lei Federal n

8.666/93 e alterações posteriores;

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA:  Constituem obrigações da CONTRATANTE: 1) a
fiscalização dos serviços será executada pela Secretaria Municipal de Obras
e Habitação SEOHAB, sendo que tal fiscalização, em nenhuma hipótese eximirá
a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais e legais, bem como, dos
danos pessoais e materiais que forem causados a terceiros ou à CONTRATANTE,
ou por atos dos seus próprios operários e prepostos ou ainda, por eventuais
omissões; 2) dar à CONTRATADA as condições necessárias à execução contratual;
3) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados I/l
pela CONTRATADA durante o prazo de vigência do contrato;  4)  efetuar o ^r

pagamento na forma ajustada;

canteiro de obras e
revisão de tapumes.
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CLÁUSULA QUADRAGESIMA OITAVA: no caso de inexecução do Contrato ou
inadimplemento de qualquer cláusula, ficará a CONTRATADA sujeita às sanções
previstas na Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores, bem como, às
seguintes penalidades:
a) Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do Contrato atualizado, quando
os serviços não tiverem o andamento previsto no Cronograma, por dia em que
exceder os prazos estabelecidos para a execução das etapas programadas para
a entrega do objeto concluído;
b) No caso de rescisão do Contrato, motivada por falhas da CONTRATADA, fica

ainda sujeita à penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor
total do Contrato atualizado. A aplicação da referida penalidade, não impede
a rescisão do Contrato e aplicação de outras sanções previstas em Lei;
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, devidamente
atualizado, pela inexecução parcial ou total do mesmo, ou infringência de
qualquer das cláusulas contratuais celebradas;
- As multas serão cobradas através de descontos nos recebimentos a que a
CONTRATADA tiver direito; descontos do valor da garantia de execução e da
garantia adicional; mediante pagamento em moeda corrente, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, contadas da ciência da CONTRATADA; ou ainda, quando
for o caso, judicialmente.  2 - Caso a opção pelo pagamento das multas
venha a ser em moeda corrente, o não recolhimento das mesmas no prazo
estipulado no parágrafo anterior, implicará na suspensão de qualquer outro
pagamento devido à CONTRATADA.

CLÁUSULA QUADRAGESIMA NONA: reserva-se o direito de rescindir o Contrato,

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes
casos: a) Quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente
incapacidade técnica; b) Quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte
o Contrato, a quaisquer empresas ou consórcios de empresas, sem a prévia e
expressa anuência do CONTRATANTE; c) Quando houver atraso dos serviços pelo
prazo de 10 (dez) dias, por parte da CONTRATADA, sem justificativa aceita
pela CONTRATANTE; d) Quando houver paralisação dos serviços por mais de 05
(cinco) dias, salvo por motivo de força maior; e) Quando houver inadimplência
de Cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA e desobediência
da determinação da fiscalização; e, nas demais hipóteses mencionadas no Art.
78 da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações posteriores.  Io - Decorrido
atraso na execução do objeto deste Contrato, por um período igual ou superior /
a 1/3 (um terço) do prazo de execução, sem manifestação da CONTRATADA, estará^/

caracterizada a inadimplência desta, ficando assegurado à CONTRATANTE torn l

medidas cabíveis para a Rescisão Contratual e a aplicação da multa,
conformidade com o estabelecido na alinea "b",

CLÁUSULA QUINQUAGESIMA: O presente instrumento contratual rege-se pelas
disposições expressas na Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e
pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe, supletivamente os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA QUINQUAGESIMA PRIMEIRA: Reserva-se à CONTRATANTE o direito de
suspender o presente Contrato a qualquer tempo, pelo prazo legal previsto na
Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores, por motivos de força maior
ou causa que impossibilite sua continuação, desde que devidamente
justificada, mediante pagamento único e exclusivo daqueles serviços já
executados, até a data da suspensão.
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Testemunhas i
Nome ^TtefcLci K
RG

GENTIL OSVALDO VICTORINO
T.S.C. TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

ENTOS LTDA.T.S.C. TERRAP

gestor fio cpNTi^vro

RESP. (p/EXP.<^^^EJlÁRIA'MPNicTpÀ^r^DE OBRAS E HABITAÇÃO
DA SILVA

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA: a CONTRATADA deverá efetuar caução no prazo

máximo de 05 (cinco dias) úteis após a assinatura do contrato, no valor de
R$ 42.025,00 (quarenta e dois mil e vinte e cinco reais) equivalente a 5%
(cinco) do valor do contratado, para garantia do perfeito cumprimento do
presente, que será devolvida após o recebimento definitivo, mediante
requerimento da contratada.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca de São Caetano

do Sul, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

E, assim, por estarem de comum acordo, foi lavrado o presente instrumento,
que lido e achado conforme vai devidamente assinado pelas partes e pelas
testemunhas a tudo presentes, pafrq^ que o mesmo produza os efeitos de lei
de direito.

da LeiCLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA: Os casos omissos serão resolvidos à lu^

Federal n. 8.666/93 e dos Princípios Gerais de Direito.

CLÁUSULA  QUINQUAGÉSIMASEGUNDA:  A  troca  eventual  de  documentose

correspondências entre oCONTRATANTE e a CONTRATADA será feita atravésde
protocolo. Nenhuma outraforma será considerada como prova de entregade
documentos ou cartas;

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA: Fica nomeado como Gestor deste Contrato o

Sr0 Flávio Luiz Martins, cédula de identificação sob n 15.136.959-8 e no CPF
sob n 063.881.368-93, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos
termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei Federal n. 8.666/93.
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