
 

 

 

 

CONCORRÊNCIA sob o n° 001/2013 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

CONTRATO Nº 326/2013 

 

LOCAL DOS SERVIÇOS: MUNICÍPIO DE GOIATUBA 

 

CONTRATADA: ALBENGE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 

 

 

 

 

     PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA – Estado de Goiás, inscrita no CNPJ. 

Sob o nº 01.753.722/0001-80, neste ato representado pelo prefeito interino o Senhor NOROEL 

SANTOS BUZAIN, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado à Rua Mamoré nº 678, centro, nesta 

cidade, portador do CPF n. º 491.263.931.15 e da Carteira de Identidade n.º 2.112.026 SSP-GO, neste 

ato denominado simplesmente CONTRATANTE, em consequência do resultado da licitação na 

modalidade de CONCORRÊNCIA sob o n° 001/2013, cujo julgamento foi publicado no Diário 

Oficial/GO, em 05/08/2013, edição nº 21643 , pág.16 , tendo em vista, ainda, o que consta do 

Processo nº 2013011947, o Termo de Adjudicação e o Termo de Homologação do Prefeito Interino; e 

a empresa ALBENGE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 

03.182.999/0001-25, com endereço à Av. Engenheiro Fuad Rassi, nº 935, Qd. RP, Lt. 01/21, Vila 

Jaraguá, Goiânia-GO, representado por seu sócio o Sr. JACKSON JONES ALBERICI, brasileiro, 

casado em regime de comunhão de parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula da identidade 

profissional nª 8382/D/CREA/GO, inscrito no CPF de nº 605.250.451-04, residente e domiciliada na 

Rua A-27, Qd. 20ª, Lt. 10 Jardins Atenas, na cidade de Goiânia - GO, respectivamente, firmam o 

presente contrato de prestação de serviços, que se regerá pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e 

pelas cláusulas e condições seguintes: 

     

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 

 

EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, 

DESTINADA À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 



 

SANITARIO DA CIDADE DE GOIATUBA, NESTE ESTADO, de acordo com edital de 

CONCORRÊNCIA nº 001/2013, seus anexos e a proposta da CONTRATADA apresentada em 

19/07/2013. 
 

Parágrafo primeiro - Os serviços referentes à implantação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário da cidade de Goiatuba, neste Estado, contando com as seguintes unidades principais: 
Canteiro de Obras, Administração Local da Obra, Alimentação/Transporte/EPI’s, Serviços na 
Rede Coletora de Esgoto – Funcionalidade (Centro, Recreio dos Bandeirantes, Parque das 
Primaveras, Morada Nova, Novo Horizonte, Vila Mutirão e Residencial Gobato (rede executada) – 
(2.230,00 + 8.978,00 ligações), relacionada no plano de trabalho. 

 
Parágrafo segundo - Todos os originais de desenhos, diagramas, “layouts”, 

especificações, folhas de cálculos, cadernetas, relatórios de campo e outros documentos de 
engenharia preparados pela CONTRATADA para execução das obras e dos serviços serão de 
propriedade da SANEAGO, devendo-lhe ser entregues pela CONTRATADA, quando da aceitação das 
obras, sem acréscimo de pagamento. 

 
Parágrafo terceiro - A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA se reserva o direito de 

repetir os projetos porventura elaborados pela CONTRATADA, sem que por esse motivo caiba a esta 
qualquer direito a reclamação ou indenização. 

 
Parágrafo quarto - A CONTRATADA cederá a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto deste Contrato, podendo utilizá-lo de acordo com o 
previsto no art. 111 da Lei 8.666/93. 

 
Parágrafo quinto - Fazem parte integrante desse contrato, para todos os fins de direito, 

independentemente de transcrição, os seguintes documentos:  
 
a) o edital nº 001/2013, seus ANEXOS, a Proposta da CONTRATADA, a Ata de 

Julgamento da Comissão Permanente de Licitações, o Termo de Homologação do gestor da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA; 

 
b) o Manual Geral de Obras da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA e o termo de 

referência correspondente relativos à obra e aos serviços. 
 
Parágrafo sexto - Em caso de divergência entre as condições mencionadas na Proposta 

da CONTRATADA e as expressas neste contrato, prevalecerão as deste último. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - FONTES DE RECURSOS 
 
A execução dos serviços objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos financeiros 

oriundos da Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO e da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, 
conforme proposta apresentada, serviços, materiais e equipamentos, e seu plano de trabalho, o valor 
global de R$ 17.077.539,61 (dezessete milhões, setenta e sete mil, quinhentos e trinta e nove 
reais e sessenta e um centavos) 

 



 
 
 

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO 
CONSTRUÇÃO DE REDE ESGOTO – ETA 

02.0210.17.512.0611.1030.100.449051 
02.0210.17.512.0611.1030.127.449051 
02.0210.17.512.0611.1030.170.449051 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇOS 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA pagará à CONTRATADA pelos serviços 

contratados e efetivamente executados, mencionados na cláusula primeira deste contrato, o valor 
global estimado de R$ 17.077.539,61 (dezessete milhões, setenta e sete mil, quinhentos e trinta e 
nove reais e sessenta e um centavos), de acordo com a Proposta da CONTRATADA, a(s) Ata(s) de 
abertura e julgamento das propostas de preços e documentação de habilitação da Comissão 
Permanente de Licitações, documentos constantes do Processo n° 2013011947. 

 
Parágrafo primeiro - Fica expressamente estabelecido que no preço global citado nesta 

cláusula estejam incluídos todos os custos diretos e indiretos e benefícios da CONTRATADA, 
requeridos para a execução dos serviços previstos na cláusula primeira deste contrato, tudo em 
consonância com as especificações e demais documentos da licitação e Proposta da CONTRATADA. 

 
Parágrafo segundo - Nos preços relacionados na Planilha Orçamentária e Relação de 

Materiais Elétricos está inclusas as taxas do BDI de 25% (vinte e cinco por cento) referente à parte 
(A) - “Construção Civil/Serviços”, BDI de 12% (doze por cento) referente à parte (B) - 
“Materiais/Equipamentos”, e de Leis Sociais de 123,59% (cento e vinte e três vírgula cinquenta e 
nove por cento) para a execução dos serviços. 

 
 CLÁUSULA QUARTA - PRAZO  
 
O prazo de vigência do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses e o prazo para execução 

dos serviços, contado a partir da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado mediante 
justificativas escritas e fundamentadas, nos termos do §1° do art. 57 da Lei Federal 8.666/93, segundo 
entendimento entre as partes. 

 
Parágrafo primeiro - A concessão de prorrogação de prazo dependerá de prévia 

solicitação da CONTRATADA, por escrito, até 30 (trinta) dias antes de se esgotar o prazo 
estabelecido, acompanhada de cronograma atualizado, para análise e aprovação da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GOIATUBA, no caput desta cláusula. 

 
Parágrafo segundo - Enquanto a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA não se 

pronunciar, por escrito, a CONTRATADA deverá considerar em vigor o prazo, citado no caput desta 
cláusula.  A prorrogação, quando admitida, processar-se-á mediante termo aditivo, precedido de 
indispensável justificativa técnica. 

 
Parágrafo terceiro - O prazo de execução dos serviços poderá ser alterados nos seguintes 

casos: 



 
 
I - no caso de demora da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA em fornecer 

informações e materiais necessários ao cumprimento de obrigações da sua responsabilidade; 
 
II - por motivos de força maior, previstos no Parágrafo Único do Artigo 393, do novo 

código civil (Lei 10.406 de 01 de janeiro de 2002);  
 
a - se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por 

motivo de força maior, de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativos aos serviços 
contratados, deverá comunicar, por escrito e no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a existência 
daqueles motivos, devidamente comprovados, indicando a alteração do prazo pretendida; 

 
b - o comunicado sobre força maior será julgado à época do seu recebimento com relação 

à aceitação ou não do fato de força maior, podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
constatar, em fase ulterior, a veracidade do fato. 

 
Parágrafo quarto - Constatada a suspensão da execução dos serviços por motivo de força 

maior, o prazo estipulado no Contrato deverá ser prorrogado pelo período razoavelmente necessário, 
ao reinício e conclusão das mesmas. Qualquer dúvida com respeito a esta prorrogação de prazo será 
devidamente acertada entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA e a CONTRATADA, visando 
encontrar a melhor solução para ambas as partes. Entretanto, se o reinício dos serviços por motivo de 
força maior, demandar prazo superior a dois meses, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
poderá rescindir o Contrato mediante comunicação por escrito à CONTRATADA e celebração do 
competente Termo de Rescisão ao Contrato. 

 
Parágrafo quinto - Não serão considerados como inadimplemento contratual os atrasos 

provocados por motivos de força maior e caso fortuito, devidamente comprovado, desde que 
notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o evento e aceitos pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GOIATUBA. 

 
CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Todos os serviços em desacordo com as Especificações Técnicas, assim como falhas 

e/ou vícios de construção verificados no ato do seu recebimento, deverão ser refeitos pela 
CONTRATADA, sem ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA. Nestes casos, o prazo 
para a recuperação daquelas falhas será determinado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GOIATUBA, e sua inobservância implicará na aplicação das penalidades cabíveis. 

 
Parágrafo primeiro - A eventual reprovação dos serviços em qualquer fase de sua 

execução, não implicará em alterações das multas contratuais. 
 
Parágrafo segundo - Os serviços somente serão recebidos pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GOIATUBA após o atendimento de todas as condições estabelecidas neste Contrato 
e nos demais documentos que o integram. 

 
Parágrafo terceiro - Ao concluir cada etapa dos serviços, a CONTRATADA deverá 

comunicar o fato, por escrito à FISCALIZAÇÃO. Se esta considerar o pedido procedente, a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA providenciará, em até 15 (quinze) dias, a contar da data 



 
do aceite pela FISCALIZAÇÃO, a realização da vistoria para efeitos de seu recebimento provisório. A 
vistoria será efetuada pela Comissão designada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA. 

 
Parágrafo quarto - Caso não tenham sido atendidas as condições contratuais e técnicas 

na execução dos serviços, será lavrado Termo de Recusa, onde serão apontadas as falhas e 
irregularidades constatadas. 

 
Parágrafo quinto - Após haver sanado as falhas e irregularidades apontadas no Termo de 

Recusa, a CONTRATADA efetuará novamente a comunicação de que trata o parágrafo terceiro. 
 
Parágrafo sexto - Até 90 (noventa) dias após o recebimento do Termo Provisório, desde 

que verificadas e aprovadas às condições técnicas dos serviços, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GOIATUBA fará o recebimento definitivo das obras. 

 
Parágrafo sétimo - Ocorrendo o previsto no parágrafo quinto, será retomada a contagem 

do prazo do parágrafo sexto, a partir da data de lavratura do termo mencionado naquele subitem. 
 
Parágrafo oitavo - A correção das falhas e irregularidades apontadas no Termo de 

Recusa não implicará em ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA. 
 
Parágrafo nono - A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo não implica em eximir 

a CONTRATADA das responsabilidades e obrigações a que se refere o Código Civil Brasileiro. 
 
CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTOS 
 
Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria Geral da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GOIATUBA, em Goiatuba-GO, mediante a apresentação das notas fiscais conferidas e atestadas pela 
sua fiscalização, obedecidas as condições dos parágrafos seguintes. 

 
Parágrafo primeiro - Os serviços relacionados na Planilha Orçamentária serão pagos após 

medições parciais, mensais e final. Os quantitativos dos serviços constantes da planilha supracitada 
serão considerados apenas como estimativos, não importando em obrigação da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GOIATUBA pagar à Contratada com base nas referidas quantidades, prevalecendo 
as quantidades efetivamente apuradas. 

 
Parágrafo segundo – A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA somente pagará à 

CONTRATADA as notas fiscais vinculadas às medições de serviços efetivamente executados, 
conforme critérios de medição, e aos preços unitários constantes deste contrato. A primeira medição 
ocorrerá no último dia do mês em que for expedida a Ordem de Serviço. As medições  onseqüência 
deverão ocorrer no período de 25 (vinte e cinco) a 30 (trinta) de cada mês; 

 
Parágrafo terceiro – Os resultados das medições dos serviços serão lançados em 

formulários apropriados, de acordo com as normas vigentes da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GOIATUBA; 

 
Parágrafo quarto – As notas fiscais relativas às medições de serviços serão 

obrigatoriamente, acompanhadas das respectivas folhas de medição, que deverão conter o visto e a 
aprovação da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA; 



 
 
Parágrafo quinto – A protocolização na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA das 

notas fiscais referentes às obras e serviços, objeto deste contrato e os pagamentos correspondentes 
deverão obedecer aos seguintes prazos: 

 
a – a protocolização das notas fiscais no Protocolo Geral da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE GOIATUBA deverá acontecer entre os dias 01 (um) a 05 (cinco) do mês  onseqüênci ao da 
medição; 

b – o prazo para pagamento dos serviços executados é de 30 (trinta) dias corridos após a 
data de entrada das notas fiscais no Protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA. 

 
Parágrafo sexto – Caso a CONTRATADA, por qualquer motivo, der causa à retenção das 

notas fiscais, causando atraso e impedindo a conclusão do “Processo de Pagamento”, dará direito à 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA de prorrogar o prazo de pagamento em igual número de 
dias. 

 
Parágrafo sétimo – A Contratada deverá apresentar à Gerência de Contas a Pagar F-

GCP da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, juntamente com as notas fiscais, relativas aos 
serviços, cópia autenticada dos seguintes documentos: 

 
1) guia do recolhimento mensal, junto ao INSS e FGTS, específica para os serviços, 

objeto deste contrato; 
 
2) certidão de regularidade de situação para com o INSS; 
 
3) certidão de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; 
 
4) certificado de regularidade de situação para com o FGTS; 
 
5) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da CLT; 
 
Parágrafo oitavo – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante 

vencedora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos 
moratórios devidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, entre a data acima referida e a 
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, serão calculados com a aplicação da seguinte 
fórmula: 

 
EM = I x N x VP 

 
Onde:  
 
EM = Encargos moratórios; 
 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
 



 
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100) → I = (6/100) → I = 0,0001644 

 365                   365 
 
TX = Percentual da taxa anual = 6%, capitalizados sob o regime de juros simples. 

 
Parágrafo nono – A compensação financeira prevista neste parágrafo será incluída na 

fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência. 
 
Parágrafo décimo – É de responsabilidade da empresa CONTRATADA emitir a Nota 

Fiscal no valor condizente como aprovado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, sob pena 
de proceder sua substituição. Contudo, havendo recusa da CONTRATADA em substituí-la, arcará com 
os  tributos destacados na Nota Fiscal não substituída. 

 
CLÁUSULA SETIMA – REAJUSTAMENTO 
     
O reajustamento de preços será efetuado na periodicidade anual, considerando-se a 

variação ocorrida desde a data da apresentação da proposta tendo como base a variação do Custo 
Nacional da Construção Civis e Obras Públicas, publicado na Coluna n° 35 da Revista Conjuntura 
Econômica da Fundação Getúlio Vargas. 

 
Parágrafo primeiro – Ocorrendo revisão contratual antes da data do reajustamento, o prazo 

para reajuste contratual será contado a partir da data da referida revisão. 
 
Parágrafo segundo – Quaisquer reajustamentos de preços que porventura venham ocorrer 

somente poderão ser concedidos depois de transcorridos 12 (doze) meses da data de concessão do 
último reajuste. 

 
Parágrafo terceiro – A CONTRATADA, em tempo hábil, mediante justificativa fundamentada, 

deverá pleitear o aludido reajuste à PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA. 
 
CLÁUSULA OITAVA – MULTAS 
 
Caso a contratada não cumpra os prazos de execução dos serviços declarados na sua 

proposta e no cronograma físico-financeiro aprovado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, 
ficará ela sujeita à multa, obedecidos os seguintes limites máximos: 

 
I – 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de 

descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou 
ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data 
de sua convocação; 

 
II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 

parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico dos 
serviços não cumpridos; 

 
III – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado ou 



 
sobre a parte da etapa do cronograma físico dos serviços não cumprido, por cada dia  onseqüênci ao 
trigésimo; 

 
Parágrafo primeiro – Se o total das multas atingirem um valor igual a 10% (dez por cento) 

do preço total deste contrato, este será rescindido de pleno direito, a exclusivo critério da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, sem prejuízo da apuração de perdas e danos. 

 
Parágrafo segundo – As multas, após regular processo administrativo, deverão ser 

recolhidas nos prazos que a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA determinar, sob pena de 
sujeição à cobrança judicial, ou então será descontado da garantia prestada pela Contratada. 

 
Parágrafo terceiro – Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além 

da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA ou ainda, quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 

 
Parágrafo quarto – Pela inexecução total ou parcial do contrato a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GOIATUBA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, as seguintes 
penalidades: 

 
I    - advertência; 
 
II   - multa na forma prevista no caput desta cláusula; 
 
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GOIATUBA pelo tempo que perdurar a punição, ou até que seja  promovida a 
reabilitação da CONTRATADA e após ressarcidos os prejuízos resultantes, para a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GOIATUBA. 

 
CLÁUSULA NONA – RESCISÃO CONTRATUAL  
 
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as  onseqüências 

contratuais e as previstas em lei, reconhecidos os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GOIATUBA, especialmente quanto a lucros cessantes e perdas e danos. 

 
Parágrafo primeiro – A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA reserva-se o direito de 

rescindir, de pleno direito, este contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 
sem que caiba à CONTRATADA direito a indenização de qualquer espécie, sendo assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, nos casos enumerados nos incisos I a XI e XVII do art. 78 da Lei nº 
8.666/93. 

 
I – Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do citado art. 78 da Lei nº 

8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados que 
houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da 
rescisão. 



 
 
Parágrafo segundo – A rescisão que trata dos incisos I a XII e XVII do artigo 78, sem 

prejuízo das sanções descritas na Lei, acarretará as  onseqüências previstas nos incisos do art. 80 da 
Lei nº 8.666/93. 

 
Parágrafo terceiro – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo quarto – Se a CONTRATADA der causa a rescisão deste contrato ficará sujeita 
à multa de 5% (cinco por cento) do valor global deste contrato, que será deduzida dos pagamentos a 
que tiver direito a CONTRATADA, sem prejuízo da perda em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GOIATUBA da garantia, respondendo, ainda por perdas e danos decorrentes da rescisão contratual. 
Neste caso, serão avaliados e pagos, de acordo com a fiscalização, os serviços executados, podendo 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, segundo a gravidade do fato, promover inquérito 
administrativo, a fim de se apurar as respectivas responsabilidades.  

 
Parágrafo quinto – No interesse da Administração Pública desde que justificado, a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA poderá rescindir o contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA  
 
A CONTRATADA efetuou o deposito, a título de garantia, para cumprimento de suas 

obrigações contratuais, a importância correspondente à 5% (cinco por cento) do seu valor global. 
 
Parágrafo primeiro – A garantia foi recolhida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GOIATUBA. 
 
Parágrafo segundo – A Garantia responderá pelo inadimplemento das condições 

contratuais, pela não execução ou execução incompleta dos serviços e pelas eventuais multas 
aplicadas, independentemente de outras cominações legais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA poderá, em qualquer ocasião, desde que 

com pré-aviso de 30 (trinta) dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, os serviços 
contratados. Neste caso, serão acordados novos prazos para a retomada dos serviços e estudadas as 
implicações, decorrentes desta interrupção. 

   
Parágrafo único – Se a suspensão dos serviços vier a impor-se como definitiva, este 

contrato será rescindido, na forma estabelecida na cláusula nona.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FISCALIZAÇÃO 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA exercerá a fiscalização geral dos serviços 

contratados, podendo, para esse fim, designar prepostos para assisti-la e subsidiá-la de informações 
pertinentes a essa atribuição, aos quais a CONTRATADA ficará obrigada a permitir e facilitar, a 
qualquer tempo, a fiscalização dos serviços, facultando-lhes o livre acesso aos seus depósitos e 
instalações, bem como a todos os registros e documentos pertinentes com o negócio ora contratado, 



 
sem que essa fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GOIATUBA. 

 
Parágrafo primeiro – A fiscalização verificará o cumprimento das especificações e 

aplicação dos métodos construtivos e ensaios pertinentes, bem como quantidade, qualidade e 
aceitabilidade dos serviços. 

 
Parágrafo segundo – A fiscalização poderá sustar ou fazer demolir qualquer trabalho que 

esteja em desacordo com o disposto neste contrato. 
 
Parágrafo terceiro – Fica acordado que a fiscalização não terá nenhum poder para eximir 

a CONTRATADA de qualquer obrigação prevista neste contrato. 
 
Parágrafo quarto – A fiscalização poderá, a qualquer tempo, solicitar da CONTRATADA a 

retirada de empregados que dificultem sua ação, bem como exigir prova do cumprimento das suas 
obrigações para com o INSS e FGTS, inclusive com relação ao seguro de acidente de trabalho do seu 
pessoal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESPONSABILIDADES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GOIATUBA 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA deverá prestar à CONTRATADA todas as 

informações julgadas necessárias, quando solicitadas por escrito, em prazo não superior a 10 (dez) 
dias corridos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA 
 
É obrigação da CONTRATADA executar os serviços, obedecendo às especificações, 

itens, subitens, elementos e instruções fornecidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA e 
condições gerais e específicas do Edital.  

 
Parágrafo primeiro – Constituem obrigações da CONTRATADA providenciar as 

instalações necessárias à execução dos serviços. 
 
Parágrafo segundo – A CONTRATADA deverá executar a limpeza e remoção de todo o 

material que esta julgar indesejável. 
 
Parágrafo terceiro – Eventuais anormalidades que a CONTRATADA apure terem ocorrido 

no termo de referência, na execução dos serviços e que possam comprometer a sua qualidade, 
deverão ser comunicadas por escrito à PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, sem prejuízo de 
sua responsabilidade. 

 
Parágrafo quarto – A CONTRATADA responderá, obrigatoriamente, entre outros, por 

todos os encargos referentes a direitos autorais sobre projetos, desenhos, processos construtivos e 
patentes sujeitas a “royalties” ou outros encargos semelhantes, por ela usados durante o 
desenvolvimento dos trabalhos. 

 



 
Parágrafo quinto – O pessoal alocado pela CONTRATADA para prover os seus serviços 

deverá ser adequado e capacitado, em todos os níveis de trabalho. 
 
Parágrafo sexto – A CONTRATADA, como única empregadora do seu pessoal, se 

compromete a segurá-lo contra riscos de acidentes de trabalho e a observar rigorosamente todas as 
prescrições relativas às leis trabalhistas e de previdência ou correlatas, em vigor no país, sendo a 
única responsável pelas infrações que o seu pessoal cometer. 

 
Parágrafo sétimo – A CONTRATADA se obriga a reforçar o seu parque de equipamentos, 

quando necessária a recuperação de atraso existente, ou quando constatada a sua inadequação, e, 
ainda, a substituí-lo por defeitos ou más condições de operações, não importando tais procedimentos 
em ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA. 

   
Parágrafo oitavo – A CONTRATADA se compromete a cuidar da conservação e da 

integridade dos materiais instalados e a instalar, até o efetivo recebimento do serviço pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, bem como indenizá-la no caso de extravio, avaria parcial, 
destruição total ou furto e outras situações que possam ocasionar prejuízos à PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GOIATUBA. 

 
Parágrafo nono – A CONTRATADA se obriga, também, a: 
          
a) executar e manter em boas condições a sinalização diurna e noturna das vias públicas, 

com vistas a garantir boas condições de tráfego, se responsabilizando civil e criminalmente pela 
segurança do trânsito, durante o período dos serviços; 

 
b) providenciar a instalação de placas exigidas por lei, alusivas ao responsável técnico, e 

nas demais placas porventura exigidas;  
 
c) executar todos os serviços com as devidas precauções, objetivando evitar danos a 

terceiros, bem como aos serviços em execução; 
 
Parágrafo décimo – A CONTRATADA se compromete a manter durante toda a execução 

deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 
Parágrafo décimo primeiro – A CONTRATADA deverá ter no seu quadro de pessoal, no 

mínimo, um técnico de segurança do trabalho, para que fiscalize e faça cumprir, diariamente, o que 
dispõe a Lei Federal nº 6.514/77, NR-4, inclusive o Quadro 2 e a Portaria nº 3.214/78, do Ministério do 
Trabalho e Emprego; 

 
Parágrafo décimo segundo – A Contratada se obriga a observar e cumprir todas as 

Normas de Segurança e Medicina do Trabalho vigentes, principalmente a NR-18- Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; e a NR- 10, que trata da Segurança em Instalações 
e Serviços em Eletricidade, conforme  exige a Lei Federal 6.514/77 a Portaria nº 3.214/78, do 
Ministério do Trabalho e Emprego. 

 
Parágrafo décimo terceiro – A Contratada deverá elaborar e/ou executar os projetos 

elétricos, de acordo com Norma Regulamentadora nº 10 que trata da Segurança em Instalações e 



 
Serviços em Eletricidade, aprovada pela Portaria 598/04 de 07/12/04 do Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverão ser observadas também todas as Normas Técnicas Oficiais aplicáveis às 
instalações elétricas e na falta destas as normas internacionais cabíveis. A NR10 deverá ser aplicada 
em todas as fases dos processos que envolvem eletricidade: transmissão, distribuição e consumo; 
incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações 
elétricas, até as atividades realizadas nas suas proximidades. 

 
Parágrafo décimo quarto – A CONTRATADA se compromete a ressarcir os danos ou 

prejuízos causados à PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA e às pessoas e bens de terceiros, 
ainda que ocasionados por ação ou omissão do seu pessoal ou de prepostos. 

 
Parágrafo décimo quinto – Cabe exclusivamente à CONTRATADA responsabilizar-se, civil 

e tecnicamente, pelos serviços decorrentes deste contrato, perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GOIATUBA e a terceiros, abrangendo erros, omissões, negligência, imperícia e imprudência 
cometidos por seus empregados e/ou prepostos, na forma do que dispõe o art.º 618 do Código Civil 
Brasileiro. 

 
Parágrafo décimo sexto – A CONTRATADA se obriga a requerer, junto a entidade 

profissional competente a regularização dos serviços decorrentes da presente licitação. 
 
CLÁUSULA  DÉCIMA QUINTA – DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS 

 
A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem nos serviços, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei 
8.666/93, sempre precedido da indispensável justificativa técnica, mediante Termo Aditivo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – TRIBUTOS 
 
Qualquer alteração, criação ou extinção de benefícios fiscais ou de tributos (impostos, 

taxas ou encargos legais), de comprovada repercussão nos preços ora contratados, impossibilitando a 
execução deste contrato, facultará às partes a sua revisão, para mais ou para menos, por mútuo e 
expresso acordo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 
 
O encaminhamento de cartas e documentos pela CONTRATADA, deverá ser efetuado 

através do Protocolo Geral da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, não se considerando 
nenhuma outra forma como prova de entrega. 
        

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO 
 
A interpretação e aplicação dos termos deste contrato serão regidas pelas leis brasileiras 

e o juízo da cidade de Goiatuba, Estado de Goiás, terá jurisdição e competência sobre qualquer 
controvérsia resultante deste contrato, constituindo assim o FORO de eleição, prevalecendo sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.       

 
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente contrato, por si e seus 

sucessores, em duas vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito, na presença de duas 



 
testemunhas abaixo nomeadas, que também o assinam, dando-lhe, para efeitos legais, o valor global 
estimado de R$ 17.077.539,61 (dezessete milhões, setenta e sete mil, quinhentos e trinta e nove 
reais e sessenta e um centavos). 

 

     Goiatuba (GO), aos,06 de Agosto de 2013. 

 
 
 
 
 

________________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

NOROEL SANTOS BUZAIN 
Prefeito Interino 

 
 
 
 

____________________________________________________________ 
 

ALBENGE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 
CNPJ sob o n° 03.182.999/0001-25 

 
 
 

 
TESTEMUNHAS: 

 

1ª : ___________________________________ 2 ª: _______________________________ 

CPF:      CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXTRATO DO CONTRATO 

 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

 

CONTRATADO: ALBENGE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 

 

OBJETO: Execução, sob regime de empreitada, do tipo menor preço global, destinada à execução dos 

serviços implantação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Goiatuba, neste estado, de 

acordo com edital de concorrência Nº 001/2013, seus anexos e a proposta da contratada apresentada 

em 19/07/2013.  

 

VALOR/VCTO: R$ 17.077.539,61 (dezessete milhões, setenta e sete mil, quinhentos e trinta e nove 

reais e sessenta e um centavos) 

   

Início: 06/08/2013 

  Término: 05/08/2015 

 

PRAZO/PGTO: Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria Geral da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE GOIATUBA, em Goiatuba-GO, mediante a apresentação das notas fiscais conferidas e atestadas 

pela sua fiscalização, obedecidas as condições do contrato e suas clausulas. 

 

 

 

  Goiatuba (GO), aos, 06 de Agosto de 2013. 

 

________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

NOROEL SANTOS BUZAIN 
Prefeito Interino 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

Declaramos para os devidos fins, que o EXTRATO DO CONTRATO firmado entre: a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA e a firma: ALBENGE ENGENHARIA INDÚSTRIA E 

COMERCIO LTDA foi publicado, no local de costume. 

 

 

Goiatuba (GO), aos, 06 de Agosto de 2013. 
 

 

 

____________________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
NOROEL SANTOS BUZAIN 

Prefeito Interino 

 

 


