
Aos 29_ dias do mês de dezembro de 2.020 (dois mil e vinte), nesta cidade de
São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, no Palácio da Cerâmica, situado na
Rua Eduardo Prado n 201, compareceram as partes entre si, justas e
convencionadas, a saber: de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO
DO SUL, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n
59.307.595/0001-75, neste ato representada por sua Secretária Municipal de
Obras e Habitação, (devidamente qualificada no Termo de Ciência e
Notificação) e pela empresa CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com sede em Av.
Portugal, 141 - 6o Andar, Santo André-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
00.360.305/00001-04, neste ato representada por seu(sua) Procurador(a),
(devidamente qualificado no Termo de Ciência e Notificação), doravante
denominada simplesmente "CONTRATADA" e, na presença das testemunhas adiante
nomeadas, pelas partes contrastantes me foi dito que haviam convencionados
firmar, como firmado tem, o presente a contratação em epígrafe, mediante
cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Contrato tem por objetivo a prestação de
serviços de ACOMPANHAMENTO DE OBRA, tudo em conformidade ao especificado no
Termo de Referência (ANEXO I) , sendo esse anexo integrante deste Contrato.
A prestação de serviços será realizada nas obras de reforma e adequações
para instalação de unidade escolar de ensino infantil em próprio público
situado na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, n 721, Bairro
Cerâmica, neste Municipio.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA: Os serviços descritos no "Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA"
deverão ser executados pela CONTRATADA de forma direta, devendo ser
executados em etapas, conforme TERMO DE REFERÊNCIA.

I)A vistoria  técnica  de  acompanhamento  de  obra  é  agendada  pelo
arquiteto/engenheiro da CONTRATADA juntamente aos responsáveis
técnicos pela execução e/ou fiscalização da obra, porém a ausência
destes não é impeditiva para a sua realização. Na oportunidade
deve ser constatada a evolução das obras e serviços executados e
informado o estágio atual em que se encontram.

II)O arquiteto/engenheiro   da    CONTRATADA   responsável    pelo
acompanhamento da obra realiza a:

a) Verificação dos serviços executados quanto à qualidade aparente

1

CONTRATAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  ENGENHARIA
CONSULTIVA NO ÂMBITO DAS OBRAS DEREFORMA
E ADEQUAÇÕES  PARA INSTALAÇÃO DEUNIDADE
ESCOLAR  DE  ENSINO  INFANTIL EMPRÓPRIO
PÚBLICO SITUADO NA RUA ENGENHEIROARMANDO
DE   ARRUDA   PEREIRA,   N   721,BAIRRO
CERÂMICA, NESTE MUNICÍPIO.
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h) Verificação da existência de ART/RRT de execução e de
fiscalização de obra, quando for o caso;

i) Verificação da existência de condicionantes que possam vir a
prejudicar o andamento da obra sob acompanhamento;

j) Verificação do licenciamento ambiental, se for o caso,
observando a existência de condicionantes que interfiram na
execução da obra;

k) Utilização dos relatórios fotográficos para visualização
comparativa entre as fases construtivas (se houver);

III) Na confrontação dos serviços executados com os indicados nos
documentos da medição, serão apontados no Relatório de
Acompanhamento os serviços:

a) Executados em desacordo com os projetos;

f)Verificação  da  existência  de  indicio  visual  de  falhas
executivas que indiquem problema estrutural e/ou construtivo,
que coloquem em risco a segurança fisica das pessoas e possam
comprometer a habitabilidade, a salubridade e a funcionalidade
da obra, durante ou após a sua execução;

g)Verificação do cumprimento dos prazos do cronograma fisico-
financeiro;
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e às boas práticas na Construção Civil;

b)Verificação  da  compatibilidade  da  locação  da  obra  e/ou
fundações com o projeto de implantação apresentado com base em
verificação visual;

c)Verificação da execução da obra de acordo com o projeto,
memorial, especificações, cronograma fisico-financeiro e
planilhas pactuadas, informando o que está em desconformidade;

d)Verificação da compatibilidade entre os documentos de medição
encaminhados (se houver) e documentação técnica existente;

e)Verificação da correção dos serviços conforme informado nas
Restrições e Inconformidades anteriores já
superados/justificados (se houver), a fim de verificar in loco
se a solução apresentada foi efetivamente executada conforme
informado;

(prefeitura ^unicipaCde São Caetano do Suí
Estado de São Paulo



VIII)A partir da vistoria técnica realizada,  caso haja divergência
entre o que foi medido nos documentos de medição encaminhados e o
aferido pelo arquiteto/engenheiro da CONTRATADA, essa é apontada
no Relatório de Acompanhamento de Obra e evidenciada por meio de
relatório fotográfico.

IX)Após a última vistoria, é elaborado o Relatório de Acompanhamento
de Obra Consolidado onde são sintetizadas todas as informações dos
Relatórios  de  Acompanhamento  anteriores,  anexados,  indicando
possiveis pendências ainda existentes e  formulando orientações
relacionadas  à  obra.  Por  fim  informa,  no  mesmo  Relatório
Consolidado, o cumprimento das obrigações e conclusão do serviço.

VI)Como  produto  da  atividade  de  acompanhamento  é  elaborado  o
Relatório de Acompanhamento de Obra, de livre redação, de acordo
com cada etapa.

VII)A cada vistoria será elaborado um Relatório de Acompanhamento de
Obra, incluindo relatório fotográfico que descreva cada ambiente
fotografado.  0 Relatório  de Acompanhamento  tem o  intuito de
informar  sobre  os  serviços  executados  conforme  o  cronograma
fisico-financeiro  e,  se  for  caso,  em  desconformidade  com o
projeto, com as boas práticas da construção civil e orientar sobre
o que fazer para solucionar os problemas verificados, bem como
sobre as próximas etapas a executar, alertando sobre pontos de
atenção e esclarecimento de dúvidas.

V) Podem ser dispensados ou acrescentados documentos conforme acordado
com o CONTRATANTE e necessidade identificada pela CONTRATADA.

a)Quadro de Composição do Investimento ou documento similar;
b)Peças gráficas e projetos;
c)Documentos de Medição;
d)Memorial descritivo / especificações técnicas;
e)Cronograma fisico-financeiro;
f)Orçamento discriminado;
g)Documentação do terreno de implantação.

IV) Documentos - Para que se possa realizar as atividades de Vistoria
Técnica o CONTRATANTE deverá encaminhar à CONTRATADA os seguintes
documentos, a fim de subsidiar a análise:

d) Que contenham falhas executivas visíveis, bem como o grau de
comprometimento dessas falhas para o andamento da obra.

c) Que  contenham  pendências  ou  exigências  no  Relatório  de
Acompanhamento elaborado anteriormente, ainda em solução;

b) Quantitativos executados divergentes dos constantes nos
documentos de medição pelo arquiteto/engenheiro fiscal da
obra;
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CLÁUSULA SEXTA: Os preços dos serviços praticados no âmbito desse Contrato
de Prestação de Serviços serão os seguintes:

CLÁUSULA QUINTA: A CONTRATADA executará os serviços contratados pelo valor
total estimado de R$ 32.745,14 (trinta e dois mil, setecentos e quarenta e
cinco reais e quatorze centavos) conforme detalhamento dos serviços
constantes no Termo de Referência anexado ao processo administrativo n
100013/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA: A CONTRATADA iniciará a prestação dos serviços
detalhados no "Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA" em até 7 (sete) dias corridos
após o recebimento da documentação técnica e ordem de inicio para o serviço
a ser prestado no momento, ambos apresentados pelo CONTRATANTE.

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de vigência do presente contrato é de 6 (seis)
meses corridos, contados da data de recebimento da Ordem de Inicio de
Serviços emitida pela SEOHAB, podendo ser prorrogado à critério das partes
nos termos da Lei n 8666/93.

DO VALOR
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CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA: Os pagamentos serão realizados pelo CONTRATANTE por
etapas, após a prestação de cada serviço pela CONTRATADA, mediante a
entrega de documento de cobrança e guia com código de barras e/ou nota
fiscal-fatura.

CLÁUSULA OITAVA: O prazo para o pagamento pelo CONTRATANTE é de até 30 dias
após a aprovação dos documentos da etapa executada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA: A CONTRATADA encaminhará ao CONTRATANTE, por e-mail, o
Oficio de Cobrança acompanhado da Guia com código de barras para realização
do pagamento e/ou nota fiscal-fatura.

CLÁUSULA DÉCIMA: Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA
estão sujeitos à retenção na fonte, quando couber, dos tributos previstos
na lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O CONTRATANTE encaminhará à CONTRATADA os
comprovantes de pagamento dos serviços e das retenções tributárias e o
Comprovante Anual de Rendimentos e de Retenções na Fonte dos Impostos e
Contribuições Federais, cabendo a CONTRATADA solicitar tais documentos por
meio de Oficio à Secretaria da Fazenda - SEFAZ.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Na ocorrência de eventual atraso no pagamento
injustificado o valor devido será atualizado, financeiramente, com base no
IPCA ou outro Índice que venha substituí-lo, mediante a aplicação da
seguinte fórmula.

I)AF = [ (1 + IPCA/10O)"^30 -1] x VP, onde:
a)IPCA = Percentual atribuído ao índice de Preços ao Consumidor Amplo,

com vigência a partir da data do adimplemento da
etapa;

b)AF =  Atualização Financeira;
c)VP =  Valor da etapa a ser paga,  igual ao principal mais o

reajuste;
d)N =   Número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a

do efetivo pagamento.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: No caso de incorreção nos documentos apresentados,
relativos à pagamentos, inclusive nos documentos de cobrança, guias ou Notas
Fiscais/Fatura, serão estes devolvidos à CONTRATADA, para as correções
solicitadas, não respondendo o CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes
de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

DO REAJUSTE

R$ 11.582,44
Relatório de

Análise de
Reprogramação

1 análise de
reprogramação

Previsão de
análise da

documentação
técnica das

readequações,
caso

necessárias, de
projetos e

orçamentos para
a conclusão do

empreendimento.

Assistência
Técnica
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços dos serviços poderão ser reajustados
somente após 12 (doze) meses da vigência deste contrato, com base no índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) da fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), ou Índice oficial que vier a
substituí-lo

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA A fiscalização dos serviços será executada pelo
CONTRATANTE, Secretaria Municipal de Obras e Habitação, 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 ao CONTRATANTE, ou por atos de
seus próprios operários e prepostos ou ainda, por eventuais omissões.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Encaminhar documentação técnica à CONTRATADA que
permita a execução dos serviços ora contratados, de acordo com relação de
documentos fornecida pela CONTRATADA;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA : Atestar o recebimento do produto e encaminhar à
CONTRATADA o documento com o ateste de recebimento assinado ou a
contestação da prestação do serviço, no prazo de até 10 (dez) dias
corridos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Prestar as informações e esclarecimentos que venham
a ser solicitados pela CONTRATADA, no que for cabível, no prazo de até 10
(dez) dias úteis a contar do recebimento da comunicação por ela efetuada.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Fiscalizar obrigatoriamente a execução do Contrato a
fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observadas as
especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-se o direito
de rejeitar no todo ou em parte os serviços que não atenderem as
especificações técnicas pactuadas;

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Notificar à CONTRATADA qualquer irregularidade
encontrada na prestação dos serviços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Pagar os serviços realizados, em conformidade,
pela CONTRATADA na forma de sua proposta comercial apresentada, parte
integrante deste termo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Indicar Gestor do Contrato para representar o
CONTRATANTE, quando da realização dos serviços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Indicar os locais e horários em que deverão ser
prestados os serviços e garantir o acesso seguro da CONTRATADA nas
dependências do CONTRATANTE ou local da intervenção.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Não utilizar, por si e por seus Gestores, o nome
ou a logomarca da CONTRATADA sem a sua prévia autorização, respondendo
civil e criminalmente pela inobservância desta obrigação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Providenciar a publicação do extrato deste
Contrato na imprensa oficial e dos eventuais aditivos ou termo de rescisão,
na forma da lei.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: A CONTRATADA fica obrigada  a  desvincular dos
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serviços, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
funcionário ou operário cuja permanência nos serviços venha a ser
inconveniente, quando for anotado pela fiscalização do CONTRATANTE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar pelos mesmos
preços e nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões
determinadas pelo CONTRATANTE, nos limites da legislação vigente e
respeitadas as condições de reajustes indicadas na CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: À CONTRATADA compete:

I)Iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 10  (dez)  dias
corridos após o recebimento da Ordem de Inicio dos Serviços
emitida pela SEOHAB, com a devida entrega dos documentos técnicos
necessários para execução dos serviços;

II)Elaborar,  em conjunto  com o  CONTRATANTE,  a  programação  dos
serviços a serem prestados, objeto do presente termo.

III)Designar o responsável técnico e o setor competente que responderá
junto  ao  CONTRATANTE  pelo  atendimento  dos  serviços,  devendo
comprovar   o   recolhimento   correspondente   a   Anotação   de
Responsabilidade Técnica - ART- CREA, ou RRT-CAU de assessoramento
técnico,  referente ao objeto contratual no prazo máximo de 10
(dez) úteis a partir da data da assinatura do contrato;

IV)Arcar com todas as despesas diretas e indiretas na prestação dos
serviços,  encargos  trabalhistas  e  previdenciários,  fundo  de
garantia por tempo de serviço, fiscais, sociais e comerciais, mão-
de-obra, ou quaisquer despesas necessárias para a realização dos
serviços conforme normas vigentes.

V)Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com
as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação que culminaram em sua contratação;

VI)A Fiscalização por parte da SEOHAB não eximirá a CONTRATADA das
responsabilidades previstas no Código Civil e dos danos que vier a
causar a Prefeitura ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus
operários ou de seus prepostos na execução do Contrato;

VII)A CONTRATADA ficará obrigada a adotar todas as medidas, precauções
e cuidados, visando a evitar a ocorrência de danos materiais e
pessoais a seus operários e a terceiros,  assim como todas as
medidas relacionadas à segurança de seus empregados acerca de tais
danos, ficando sempre responsável pelas conseqüências originadas
de acidentes que se verificarem;

VIII)Refazer por sua conta e sem ônus para a Prefeitura os serviços
executados em desacordo com as especificações ou determinações da
Fiscalização, adequando-os, satisfatoriamente as especificações;

IX)O Responsável designado pela empresa obriga-se a conservar-se à
frente dos serviços ou designar um preposto mediante aprovação
prévia da Prefeitura;

X)Não poderá haver substituição nas equipes técnicas da CONTRATADA, sem
prévia verificação de documentos e informações e aceitação da
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Prefeitura;

XI)Comunicar  ao  CONTRATANTE,  por  escrito,  qualquer  anormalidade
verificada  na  prestação  dos  serviços,  que  ponha  em risco  a
segurança e a qualidade dos serviços e sua execução, dentro do
prazo pactuado.

XII)Comunicar ao CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força
maior, que possam impedir ou atrasar a consecução do objeto deste
Contrato.

XIII)Manter, por si e por seus prepostos,  completo sigilo sobre os
dados,  informações,  documentos  e  pormenores  fornecidos  pelo
CONTRATANTE,  bem  como  a  não  divulgar  a  terceiros  quaisquer
informações  relacionadas  com o objeto deste Contrato,  exceto
quanto aos órgãos legalmente incumbidos de fiscalização,  sem a
prévia autorização dada pelo CONTRATANTE, por escrito, obrigando-
se, também, a não utilizar o nome ou logomarca do CONTRATANTE sem
sua prévia autorização,  respondendo civil e criminalmente pela
inobservância destas obrigações.

XIV)Será de responsabilidade da CONTRATADA todo e qualquer material
necessário para execução dos serviços objeto desta Licitação;

XV)A CONTRATADA, na execução dos serviços observará todas as medidas
de segurança cabiveis, zelando pela integridade da população, do
pessoal  técnico  e  operacional  envolvidos,  não  admitindo  as
atividades sem a utilização dos EPI'S - Equipamentos de Proteção
Individual;

XVI)Serviços Extraordinários ou serviços Imprevistos, somente poderão
ser  executados  após  a  aprovação  pela  Prefeitura  Municipal,
mediante a elaboração de Termo de Aditamento ao Contrato inicial,
mediante Requerimento da empresa,  devida pesquisa de preço  e
autorização da SEOHAB para a sua execução,  desde que esteja
comprovada a existência de recursos próprios disponiveis e nos
limites previsto na Lei Federal 8.666/93;

XVII)Encaminhar ao CONTRATANTE o "Relatório ou Parecer de Conclusão da
Prestação dos Serviços", acompanhado do documento para o ateste do
recebimento, após a execução de cada etapa do serviço.

XVIII)No caso de serviço de Acompanhamento, fornecer ao CONTRATANTE
relatório consolidado, conforme periodicidade previamente definida
entre as partes,  acompanhado da pertinente documentação sobre a
evolução das obras e/ou serviços, resumindo todas as análises e
acompanhamentos realizados no periodo.

XIX)No caso de serviço de Acompanhamento, informar ao CONTRATANTE toda
e  qualquer  impropriedade  e/ou  irregularidade  que  puder  ser
constatada durante as vistorias de acompanhamento, podendo sugerir
as correções necessárias para o fiel cumprimento das intervenções
no âmbito do projeto de que trata a CLÁUSULA PRIMEIRA, sendo de
responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE adotar as providências
cabiveis.

DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
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CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: Após a execução de cada etapa do serviço pela
CONTRATADA, esta encaminhará ao CONTRATANTE o relatório ou parecer com a
conclusão da prestação do serviço, acompanhado de documento para o ateste
de recebimento, Oficio de Cobrança, guias ou Notas Fiscais/Fatura .

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: O CONTRATANTE mediante requerimento da CONTRATADA,
lavrará Termo de Recebimento, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos
da data de recebimento, após constatação de que os serviços foram
totalmente terminados e que se acham em perfeitas condições de aceitação.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA: Caso o CONTRATANTE não se manifeste quanto ao
ateste de recebimento do produto no prazo previsto na CLÁUSULA TRIGÉSIMA, a
CONTRATADA considerará a entrega do produto como aceita pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: Os Termos de Recebimento não excluem a
responsabilidade civil da CONTRATADA de acordo com o artigo 518 do Código
Civil.

DAS SANÇÕES

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA: O inadimplemento injustificável das obrigações
decorrentes desta licitação, dará ensejo a aplicação das seguintes
penalidades:

I)Advertência expressa;

II)Multa de 0,1% (zero virgula um por cento) ao dia de atraso na entrega
do objeto, incidente sobre o valor da obrigação não cumprida do contrato ou
do instrumento equivalente;

III)Multa de 10% (dez por cento) por execução parcial e, de 30% (trinta
por cento) por inexecução total do contrato, incidente sobre o seu valor
atualizado.

IV)Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, pela recusa da
CONTRATADA  em  assinar  o  contrato,   sem  justificativa  aceita  pelo
CONTRATANTE,  dentro do prazo estabelecido,  situação que caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida;

V)Todas as demais sanções previstas na Lei Federal n 8666 de 21.06.93 e
suas alterações;

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA: As multas são independentes entre si e o seu
valor, quando aplicadas, serão deduzidas do pagamento devido à CONTRATADA,
ou na impossibilidade, cobrado judicialmente.

DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: A inexecução total ou parcial do contrato enseja
a sua rescisão, com as conseqüências contratuais previstas na legislação
aplicável, garantida a defesa prévia.

Constituem motivo de rescisão do contrato, independentemente de
interpelação judicial:

I - Descumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou

prazos;

(prefeitura 9Aunicvpaíde São Caetano do Suí
Estado de São Paulo



DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: Caso a Contratante desista do(s) serviço(s), após
a emissão da Ordem de Serviço, não haverá a devolução dos valores já pagos
à Contratada.

II- Lentidão no seu cumprimento,  levando o CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão dos serviços, nos prazos estipulados;

III- Atraso injustificado no início do serviço;

IV-  Paralisação  do  serviço  sem justa  causa  e  prévia  comunicação  ao
CONTRATANTE;

V- Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

VI- Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;

VII- Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa
a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo
a que se refere o contrato;

VIII- Supressão  de  serviços,  por  parte  do  CONTRATANTE,  acarretando
modificação do valor inicial do Contrato além do limite de 25% permitido na
Lei 8.666/93;

IX- Suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) 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 indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA,
nesses  casos,  o  direito  de  optar  pela  suspensão  do  cumprimento  das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

X- Não liberação, por parte do CONTRATANTE, da área, local ou objeto para
execução  de  serviço,  nos prazos  contratuais,  bem como  das  fontes  de
materiais naturais especificadas no projeto;

XI- Atraso superior a 90  (noventa)  dias dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE  decorrentes  dos  serviços  prestados,  ou  parcelas  destes, já
recebidos  ou  executados,  salvo  em caso  de  calamidade  pública,  grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação;

XII- Ocorrência  de  caso  fortuito  ou  de  força maior,  regularmente
comprovada, impeditiva da execução do contrato.

Havendo a rescisão do contrato, cessarão todas as atividades da CONTRATADA
relativamente à prestação dos serviços contratados.

Processo n 10013/2020CONTRATO N 95/2020
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Processo n 10013/2020CONTRATO N 95/2020

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA: As despesas decorrentes da presente
contratação, correrão a conta das verbas SEOHAB
02.04.01.15.451.0200.1.092.4.4.90.51.00.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA: 0 presente contrato é regido pela Lei Municipal
n. 3.399, de 24 de janeiro de 1995, regulamentada pelo Decreto Municipal
n. 7.350, de 14 de fevereiro de 1995, Lei Federal n. 8.666, de 21 de
junho de 1993 com suas alterações e demais normas relativas à matéria.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA: É vedada a cessão ou subcontratação total da
execução dos serviços, objeto desta licitação, sendo permitida, entretanto,
a subcontratação parcial da obrigação considerada acessória ao objeto
contratado, até 30%( trinta por cento), do objeto desde que devidamente
aprovada pelo CONTRATANTE.

DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS E DAS COMUNICAÇÕES

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA: Os documentos instrutórios ou comprobatórios
relativos à execução deste Contrato deverão ser apresentados em original ou
em cópia autenticada.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA : As comunicações de fatos ou ocorrências
relativas ao Contrato serão consideradas como regularmente feitas se
entregues por carta protocolada, telegrama, faz ou correspondência
eletrônica, nos endereços descritos abaixo:

II - ENDEREÇOS
Endereço para entrega de  correspondências  ao CONTRATANTE:  Rua Eduardo
Prado, n 201, Bairro São José, São Caetano do Sul - SP- CEP
Endereço eletrônico do CONTRATANTE:  seohab@saocaetanodosul.sp.gov.br
Endereço para entrega de correspondências à CONTRATADA:
Endereço eletrônico da CONTRATADA.

DO FORO

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da Comarca de São Caetano
do Sul, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja para deslinde de qualquer questão que eventualmente surja por força do
ajuste ora firmado.

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 abaixo, a tudo presentes, para que o mesmo produza os efeitos
de lei e de direito.

^prefeitura Municipal de São Caetano do Suí
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OBS. : as testemunhas estão devidamente qualificadas no Termo de Ciência
e Notificação.

CONTRATADA
(Representante Legal)

2)
Tes temunha

D

c.41
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