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                                           CONTRATO Nº  018/2012 

 

 

Contrato de Prestação de Serviços, que fazem entre si o 
ESTADO DE GOIÁS, através da SECRETARIA DE 
ESTADO DA CULTURA  e a empresa MARSOU 
ENGENHARIA LTDA, nas cláusulas e condições que se 
seguem: 

 
 
 

Aos 09 dias do mês de outubro de dois mil e doze (2012), 
de um lado, o ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato 
representado pelo Procurador Geral do Estado, ALEXANDRE EDUARDO FELIPE 
TOCANTINS,  inscrito na OAB/Goiás sob o nº 14.800 e no CPF/MF sob o nº 
354.327.211-04, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 03.574.676/0001-87, com sede à Praça Cívica nº 26, Centro, 
doravante denominada CONTRATANTE, ora representada pelo seu titular, GILVANE 
FELIPE, portador da RG nº 1209092 SSPGO, e CPF/MF nº 280.912.131/15, e de outro 
lado a empresa MARSOU ENGENHARIA LTDA pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº 01.278.335/0001-39, estabelecida na Rua 1136 nº 445 qd 245 
lt 35 Setor Marista, em Goiânia/GO, neste ato representada na forma de seus estatutos 
pelo Sr. VICENTE SOUTO JUNIOR , C.I. 1.193.904 SSPGO, CPF n.º 359.689.071/34, 
doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato para 
recuperação emergencial da estrutura da cobertura, paredes e piso do Museu 
Ferroviário de Pires do Rio  nos termos da DISPENSA DE LICITÇÃO  Nº 003/2012,  
relativo ao Processo Administrativo nº 201200026001817, Lei Federal nº 8.666/1993 e 
suas alterações,  demais normas vigentes à matéria e às cláusulas e condições  
seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: FUNDAMENTO LEGAL 
 
O presente contrato decorre da Dispensa de Licitação nº 

0003/2012, no regime de empreitada por preço global, na forma da Lei 8.666/93, de 
21/06/93 e Ratificada  pelo Secretaria de Estado da Cultura , conforme docs.de fls 144 
datado 03/10/2012, tudo constante do processo nº 201200026001817, que fica fazendo 
parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso.  
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
O presente instrumento tem por objetivo recuperação 

emergencial da estrutura da cobertura, paredes e piso do Museu Ferroviário de 
Pires do Rio, situado Av. Coronel Lino Sampaio s/nº, Centro Pires do Rio Go, de acordo 
com o orçamento, o memorial descritivo que fazem parte integrante deste contrato 
independente de transcrição. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
a) Sem prejuízo das responsabilidades a cargo da 

CONTRATADA perante o CONTRATANTE e com terceiros, o serviço será fiscalizado 
pela Superintendência  de Obras e Recuperação de Patrimônio da SECULT, e/ ou por 
ele indicado; 

b) A CONTRATADA deve manter em todos os locais de 
serviços um perfeito sistema de sinalização e segurança, principalmente nos de trabalho 
em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho; 

c) A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras, 
um projeto completo da obras, o qual deverá ficar reservado para manuseio do 
CONTRATANTE; 

d) A CONTRATADA deve manter no local das obras o 
boletim diário de ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido pelo 
encarregado da CONTRATADA e rubricado pelo CONTRATANTE; 

e) Caso a CONTRATADA não execute, total ou 
parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos, o CONTRATANTE reserva-se o 
direito de  executá-lo(s), diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese 
mencionada, a então CONTRATADA responderá pelos custos, através de glosas de 
crédito e/ou pagamento direto, inclusive ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo 
de até 2 (dois) anos com o CONTRATANTE, conforme a gravidade da infração e dos 
danos decorrentes. Estas sanções serão aplicadas sem prejuízo de outras previstas no 
art. 87 da Lei Federal 8.666/93; 

d) Assim que a execução da obra for concluída de 
conformidade com o contrato, será emitido Termo de Recebimento Provisório, o qual 
será o único  comprovante da execução da obra,  e será assinada pelo CONTRATANTE;  

e) Após o prazo de 30 (trinta) dias corridos do 
recebimento provisório, será procedido o recebimento definitivo, através da 
Superintendência de Obras e Recuperação de Patrimônio da SECULT, ocasião em que 
será lavrado Termo de recebimento Definitivo. Durante esse período, a CONTRATADA 
terá sob sua  responsabilidade o perfeito funcionamento das instalações por ela 
construídas. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento deverá ser prontamente 
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reparada pela CONTRATADA, estando esta sujeita, ainda, às sanções indicadas nas 
PENALIDADES; 

 
f) O prazo de responsabilidade da CONTRATADA pela 

qualidade, correção e segurança dos serviços contratados, previsto no art. 618 do 
Código Civil Brasileiro, tem inicio da data da lavratura do Termo de Recebimento 
Definitivo.  

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS NORMAS TÉCNICAS, 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA 
 
a) A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços 

objeto deste contrato de acordo com as melhores normas técnicas específicas e 
empregando exclusivamente materiais e mão de obra de primeira qualidade. Só se 
admitirá o emprego de materiais inferiores aos constantes das especificações, bem como 
de mão de obra não especializada, se a SECULT aprovar previamente e por escrito a 
substituição.  

b) A CONTRATADA deverá manter, na obra, preposto 
com competência técnica e jurídica que poderá representá-la na execução do contrato.  

c) Deverá também, a CONTRATADA, manter uma 
equipe de higiene e segurança do Trabalho, de acordo com a legislação pertinente e 
com a aprovação da SECULT.  

d) No término dos serviços deverá ser procedida a 
limpeza do canteiro da obra.       

 
CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS 

FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS E DO VALOR 
 
a) As despesas decorrentes do presente contrato cujo 

valor para o exercício de 2012 é estimada em R$ 197.189,40 (cento e noventa sete mil 
cento e oitenta nove reais e quarenta centavos) correrão à conta do Programa e ação: 
3150 13 391 1109 2382 Fonte: 20, Grupo: 03, DUEOF/Empenho nº 00013, datado de 
09/10/2012, emitido pela Seção competente da SECULT. No exercício subseqüente, à 
conta de recursos apropriados a serem empenhados. 

b) O valor global do presente contrato de serviços é de 
R$ 244.660,35 (duzentos e quarenta quatro mil seiscentos e sessenta reais e trinta cinco 
centavos) e serão pagas de conformidade com os prazos contidos no cronograma físico–
financeiro da proposta ou no término da etapa contida no mesmo, prevalecendo à data 
que ocorreu por último;  

c) A validade deste contrato, para o exercício seguinte ao 
da contratação, fica vinculada à previsão orçamentária na rubrica específica prevista na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias.  
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CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 
 
De conformidade com o art. 2º da Lei nº 10.192, de 14 

de fevereiro de 2001, o preço contratado não poderá ser reajustado.   
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS SERVIÇOS NÃO 
PREVISTOS NA PROPOSTA 

 
Os serviços não especificados para a execução da obra, 

caso sejam solicitados pelo CONTRATANTE, deverão ser cobertos por termos aditivos a 
este contrato. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO 
 
O prazo para a execução de todos os serviços será de 

90 (noventa) dias, contados a partir da data do “aceite” da ordem de serviço, mantidas as 
demais condições estipuladas neste instrumento. 

 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
 
a) O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor 

dos serviços executados mediante a entrega de conta, acompanhada da respectiva 
fatura(s)/ nota(s) fiscal(ais). 

b) A(s) Nota(s) fiscal(ais), relativa(s) a ordem  de 
fornecimento(s) terão prazo de 05 (cinco)  dias para conferência e aprovação, contado 
da(s) sua(s) protocolização(ões). 

c) Os pagamentos das faturas serão efetuados até o 20º 
(vigésimo) dia útil, após a data da apresentação da (s) mesma (s). 

d) O pagamento somente será realizado, após a 
apresentação pelo CONTRATADO, da Certidão Negativa de Débito do ISSQN, 
referente ao domicilio onde o serviço estiver sendo prestado, conforme Art. 1º § 1º e 
§ 2º da Lei Estadual nº14.489, de 24 de julho de 2003, Lei Complementar nº 116, de 31 
de julho de 2003 e ainda Resolução Normativa 1275 do Tribunal de Contas do Estado de 
Goiás. 

e) Nas notas fiscais/ faturas, a contratante deverá 
destacar o percentual referente a mão de obra, sobre cujo valor ficará retido 11% (onze 
por cento) pela SECULT, caso na data do pagamento, a contratante não comprovar o 
pagamento para o INSS, conforme Ordem de Serviço nº 2091/99.  
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
a) Sempre que for julgado conveniente, devidamente 

justificado e aprovado pela SECULT, de acordo com o parecer da Fiscalização, poderá a 
contratada na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 
legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do objeto, assim entendida etapa completa 
da obra, respondendo, entretanto, a contratada, perante a SECULT, pela a execução 
dos serviços subcontratados. 

b) Fica condicionada a possibilidade de subcontratação à 
analise prévia da documentação da empresa a ser subcontratada referente à habilitação 
jurídica, fiscal, técnica (pertinente ao objeto da subcontratação) e econômico-financeira 
(proporcional à parte eventualmente subcontratada). 

c) Em caso de subcontratação, deverá ser dado 
preferência à microempresas e empresas de pequeno porte.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES 

DA CONTRATADA 
 
a) Arcar com todos os ônus decorrentes dos atos e 

danos causados aos equipamentos e peças da Instituição ou de terceiros, a pessoas ou 
a seus bens, por seus funcionários, dolosa ou culposamente, ainda que por omissão ou 
involuntariamente durante a execução dos serviços, devendo a CONTRATADA tomar as 
providências necessárias ao integral ressarcimento do prejuízo causado; 

b) Assumir, eximindo o CONTRATANTE, de todas e 
quaisquer obrigações, despesas e encargos trabalhistas, securitários, previdenciários, e 
outros, na forma da legislação em vigor, relativos a seus empregados, utilizados para 
execução do contrato em nada se solidarizando o CONTRATANTE, quanto ao 
cumprimento dessas obrigações. 

c) O CONTRANTE quando fonte retentora descontará 
dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislação vigente, 
fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.  

 d) A Contratada deverá manter o Diário de Obras no 
canteiro. 

  e) A contratada é obrigada regularizar o contrato 
perante o CREA/GO. 

 
 

 
 
 
 



  

                                  

 
 

  

SECRETARIA DE  ESTADO DA CULTURA 

Comissão Permanente de Licitação _ Fone 3201-4625 – E-mail -  agepelpregao@hotmail.com 

Praça Cívica nº 2 – Centro  CEP: 74.003-010 - Goiânia - GO 
 

6

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
 
O CONTRATANTE poderá a qualquer tempo rescindir o 

ajuste deste instrumento, mediante simples aviso por escrito, com antecedência de pelo 
menos 30 (trinta) dias, por sua exclusiva conveniência, ou, pelo descumprimento das 
cláusulas contratuais por parte da CONTRATADA, ou nas hipóteses contidas no artigo 
78 e seus incisos de I a XII da Lei Federal 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA 
direito de qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – TRANSMISSÃO DE 

DOCUMENTOS 
 
O encaminhamento de cartas e documentos pela 

CONTRATADA deverá ser efetuado através do Protocolo Geral do CONTRATANTE, não 
se considerando nenhuma outra forma como prova de entrega. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 
 
Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, serão 

aplicadas as seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
a) Multa no valor de 2% (dois por cento) do valor do 

contrato; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, pelo tempo que perdurar os motivos da punição, ou até 
que seja promovida a reabilitação da contratada e após ressarcido os prejuízos 
resultante,  para a Administração. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA 

PUBLICAÇÃO 
 
O presente instrumento deverá ser publicado, por 

extrato, na imprensa oficial dentro de 20 (vinte) dias a contar da data da sua assinatura, 
correndo as despesas por conta do CONTRATANTE. Parágrafo Primeiro do art. 61 da 
Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO REGISTRO 
Este instrumento será objeto na forma da legislação 

vigente, de apreciação oportuna pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 
 
Para a resolução judicial de qualquer questão pertinente 

ao presente contrato, fica eleito o foro desta capital, com renúncia de qualquer outro a 
que poderiam ter direito às partes. 
 

E por estarem acordes, assinam este instrumento os 
representantes das partes, inclusive pela responsabilidade técnica da CONTRATADA e 
as testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que alcance os jurídicos e 
desejados efeitos. 
 

 
Goiânia, aos 09 dias do mês de outubro do ano de 2012. 
 
 

 
 
 
______________________________                                 _______________________ 
 Alexandre Eduardo Felipe Tocantins                                                 Gilvane Felipe   
       Procurador                                                                               Secretário 
      
 
 
 

 

 

___________________________________ 
Vicente Souto Junior 

                          Diretor 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    
  

 


