
 
 

CONTRATO ORIGINAL 
PROCESSO LICITATÓRIO 009/2018 SESI-DR/TO 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O SERVIÇO SOCIAL DA 
INDÚSTRIA – SESI-DR/TO E A 
EMPRESA MENDES E BORGES 
ENGENHARIA LTDA. 

 
Pelo presente instrumento particular, de um lado o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – 
SESI-DR/TO, inscrito no CNPJ sob o nº 03.777.433/0001-46, , com sede na Rua SE 03, 
Lote 34-A, Quadra 104 Sul, S/N, CEP: 77.020-016, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, neste 
ato representado pelo seu Superintendente, Sr. Charles Alberto Elias, doravante 
denominado CONTRATANTE, e, do outro lado a empresa MENDES E BORGES 
ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.342.273/0001-17, com sede na 
Avenida Tocantins, Quadra 122, Lote 07, Sala 02, CEP: 77.064-580, Morada do Sol, 
Palmas-TO, neste ato representado por seu Sócio Administrador, Sr. Josias Ascyer 
Santos Mendes Borges, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem 
celebrar o presente contrato no âmbito do Processo Licitatório nº 009/2018 SESI-DR/TO, 
Carta Convite nº 002/2018, mediante as cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para a execução de 
serviços de reforma e construção na Escola Marlei Moreira, CAT – Centro de Atividade 
do Trabalhador e Unidade de Saúde Araguaína, conforme anexo I – Projeto Básico e 
demais condições e exigências constantes do Edital do Convite nº 002/2018, Processo 
Licitatório nº 009/2018 SESI -DR/TO.  
 
Parágrafo Único: Fazem parte do presente contrato, independentemente de transcrição, 
todos os elementos que compõem o Processo de Licitação antes nominado, cujo teor 
considera-se conhecido e acatado pelas partes, inclusive a proposta apresentada pela 
contratada. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
Será permitida a subcontratação das partes menores dos serviços inerentes à execução 
do objeto deste contrato, sob inteira responsabilidade da contratada, levando-se em conta 
práticas usuais adotadas no mercado, respeitado o interesse público subjacente a 
contratação e condicionada, obrigatoriamente, à aprovação expressa do SESI-DR/TO e 
a demonstração da idoneidade do subcontratado por meio da apresentação dos 
documentos de habilitação requisitados na licitação, especialmente quanto a regularidade 
jurídica, idoneidade fiscal, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e o 
cumprimento do disposto no inciso XXX III do art. 7º da Constituição Federal. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
Os serviços serão realizados nos endereços abaixo: 

 

 SESI DR/TO - Araguaína: Rua Fortaleza Qd 48 Lt 01 nº 10 - Setor Cimba, 
CEP 77.824-340, Araguaína-TO; 

 SESI DR/TO - Araguaína: Av. Dom Emanuel, 1347 – Bairro Senador, 
Araguaína-TO. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR  



 
O valor deste contrato é de R$ 816.256,04 (oitocentos e dezesseis mil, duzentos e 
cinquenta e seis reais e quatro centavos), conforme proposta de preço vencedora do 
Convite n. 002/2018 SESI-DR/TO. 
 
Parágrafo Único - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos 
os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), leis 
sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de 
pessoal, mão de obra necessária a execução do objeto e qualquer despesa, acessória 
e/ou necessária, não especificada neste contrato.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Todos os custos decorrentes da execução da obra e serviços previstos serão custeados 
pelo SESI-TO, através de seguinte conta:  
 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO  
O prazo de execução será de 210 (duzentos e dez) dias consecutivos, contados da data 
do recebimento da ordem de serviço em conformidade com o cronograma físico 
financeiro. 

 
Parágrafo Único: Durante a vigência da CONTRATO o serviço será acompanhado e 
fiscalizado por um colaborador designado para esse fim. As decisões e providências que 
ultrapassarem a competência do colaborador designado deverão ser solicitadas aos seus 
superiores hierárquicos em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
O contrato terá vigência de 260 (duzentos e sessenta) dias, contados a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo, a critério das partes, 
até os limites legais. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS  
A contratada deverá responder durante 05 (cinco) anos pelos serviços realizados, após a 
assinatura do Termo de Recebimento dos Serviços, garantia esta emitida através de 
Termo de Garantia vinculado a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica 
devidamente registrada no CREA-TO. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES    
Compete ao Contratante: 

 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições do processo; 

 Proceder aos pagamentos em conformidade com os objetos de cada pedido de 
compra;  
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 Gerenciar e fiscalizar a qualidade do objeto contratado; 

 Fazer a inspeção dos serviços contratados antes e depois da entrega dos 
mesmos; 

 Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades nos objetos/serviços 
entregues para imediata correção; 

 Informar a CONTRATADA, por escrito, as razões que motivarem eventual rejeição 
dos objetos/serviços contratados; 

 Efetuar o pagamento na forma deste contrato; 

 Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do 
pagamento. 

Parágrafo Único: Compete à Contratada: 

 A execução da totalidade de todos os serviços descritos no Projeto Básico e 
Contrato, compreendendo, para tanto, todos os materiais, mão de obra e 
equipamentos necessários; 

 Executar a totalidade dos serviços descritos nas Especificações Técnicas, 
Planilha de Quantitativos / Orçamentária / Projeto Básico e obedecendo 
rigorosamente o disposto nos demais elementos constantes em anexos 
existentes, independentemente de transcrição ou anexação; 

 Cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e municipais pertinentes, 
responsabilizando-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que 
houver dado causa, quando for o caso; 

 Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruídos e sinalizados e 
observando o disposto na legislação e nas normas relativas à proteção ambiental; 

 Fornecer toda mão de obra, materiais e equipamentos necessários à perfeita 
execução dos serviços descritos, devendo os materiais a serem empregados 
receber prévia aprovação pelo SESI - TO que se reserva ao direito de rejeitá-los 
caso não satisfaçam aos padrões de qualidade e quantidade especificados e 
adequados; 

 Manter quadro de pessoal suficiente e mão de obra habilitada e compatível com 
o grau de especialização e quantidades dos serviços previstos neste contrato, 
sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta 
ao serviço ou demissão de empregados, os quais não terão, em hipótese alguma, 
qualquer relação de emprego com o Contratante; 

 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do contrato; 

 Responsabilizar-se pelas despesas com transporte e alimentação de seus 
empregados, nos termos da legislação vigente; 

 Fornecer, sempre que solicitado pelo Contratante, comprovantes de pagamentos 
aos empregados e dos recolhimentos dos encargos sociais / trabalhistas; 

 Providenciar para que os seus funcionários utilizem fardamento compatível com a 
natureza dos serviços e tarefas, bem como EPI’s - equipamento de proteção 
individual previsto pelas normas de segurança do trabalho; 

 Substituir, sempre que exigido pelo Contratante e independentemente de 
justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, postura, 
permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais ao 
desenvolvimento / execução dos serviços; 

 Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados 
e/ou prepostos, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais relacionadas com o cumprimento do contrato; 



 
 Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança vigentes, 

utilizando os equipamentos de proteção individual e coletiva necessários, ficando 
sob total responsabilidade da Contratada a ocorrência de qualquer acidente que 
venha vitimar seus empregados e/ou terceiros em decorrência da execução do 
objeto deste contrato; 

 Comunicar prontamente ao Contratante qualquer irregularidade relacionada com 
a execução dos serviços; 

 Atender prontamente as determinações da fiscalização, provendo as facilidades 
para o pleno desempenho de suas atribuições; 

 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por 
autoridades federais, estaduais e municipais em consequência de fato a ela 
imputável e relacionados com os serviços e/ou fornecimentos contratados; 

 Cumprir os prazos previstos neste contrato; 

 Manter atualizada a documentação apresentada para contratação, devendo a 
Contratada informar ao SESI - TO, imediata e formalmente, caso ocorra, a 
impossibilidade de renovação ou apresentação de qualquer desses documentos; 

 Responder pela existência de todo e qualquer vício, irregularidade ou simples 
defeito de execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que 
provenham de má execução dos serviços ou má qualidade do material; 

 Emitir Fatura / Nota Fiscal na forma prevista e pagar, nos respectivos 
vencimentos, os tributos devidos, assumindo, com exclusividade e integralmente, 
todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto do 
Contrato; 

 Proceder as devidas regularizações da responsabilidade técnica dos serviços 
objeto da contratação através do registro de ART – Anotação de 
Responsabilidade Técnica junto a CREA TO – Conselho Regional de Engenharia 
do Tocantins;   

 Serão de responsabilidade da Contratada a vigilância e proteção de todos bens, 
materiais, equipamentos e pessoas no local dos serviços. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO  
A gestora do contrato será a Gerente do CAT, Sr.ª Fernanda de Araújo Godinho. 
 
Parágrafo Primeiro: O responsável pela fiscalização e avaliação do contrato será o 
colaborador Candido Ferreira Colino Júnior - Engenheiro Civil. 
 
Parágrafo Segundo: A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, 
inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as 
Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se a 
Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os 
elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão. 
 
Parágrafo Terceiro: A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que 
não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento ao SESI 
- TO. 
 
Parágrafo Quarto: Caberá à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais 
haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará ao gestor 
do contrato quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e 
em caso de multa, a indicação do seu valor. 
 
Parágrafo Quinto: A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a 
Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato. 



 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 
VINCULAÇÃO DO CONTRATO  
O presente contrato fundamenta-se no Regulamento de Licitações e Contratos do SESI 
e se vincula ao edital e anexos da Carta Convite nº 002/2018, constante do Processo 
Licitatório nº 009/2018 SESI, bem como à proposta da Contratada.  
     
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos pelos serviços prestados serão efetuados de acordo com o cronograma 
físico financeiro em 07 (sete) medições. 

 
Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão efetuados de acordo com a planilha de 
medição, com base nos preços unitários apresentados na proposta financeira e contra a 
apresentação de Fatura/Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização do SESI -
TO formalmente designada, acompanhada do relatório dos trabalhos desenvolvidos e do 
respectivo boletim de medição referente ao período de competência, mediante deposito 
bancário em conta corrente a ser indicada pela CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias 
a contar do recebimento da Nota Fiscal e da Liberação pela Fiscalização. 

 
Parágrafo Segundo: Não constituem motivos de pagamento pelo SESI- TO serviços 
desnecessários a execução das obras e que forem realizados sem autorização prévia da 
Fiscalização. Não terá faturamento, serviço algum que não se enquadre na forma de 
pagamento estabelecida neste contrato. 

 
Parágrafo Terceiro: As faturas apenas serão liberadas para pagamento depois de 
aprovadas pelo SESI - TO e se não contiverem erros ou omissões, sem o que serão, de 
forma imediata, devolvidas à Contratada para correções. 

 
Parágrafo Quarto: A última medição somente será paga após a aceitação total da obra 
pela Fiscalização do SESI - TO. 
 
Parágrafo Quinto: Em cumprimento à Lei Complementar nº 116 de 31/07/2003 – D.O.U. 
01/08/2003 que dispõe sobre o ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
– de competência dos municípios e do Distrito Federal será feita a retenção e o 
recolhimento em favor do município de Araguaína – TO (local da obra) de acordo com 
legislação vigente. 
 
Parágrafo Sexto: A CONTRATADA deverá apresentar, para fins de pagamento, os 
seguintes documentos, em vigência na data do pagamento da nota fiscal: 
 

a) CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS FEDERAIS; 
b) CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS (CRF) EMITIDO PELA 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PARA PESSOA JURÍDICA. 
 
Parágrafo Sétimo: A CONTRATADA deverá manter durante todo o período relativo à 
prestação dos serviços contratados as mesmas condições de habilitação exigidas neste 
contrato.  
 
Parágrafo Oitavo: Constatando-se a perda da regularidade fiscal no curso da execução 
do contrato, a Contratada será notificada por escrito, para no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis regularizar sua situação, ou apresentar defesa. 
 
Parágrafo Nono: O prazo do parágrafo oitavo poderá ser prorrogado a critério do SESI. 



 
 
Parágrafo Décimo: Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada 
improcedente, a Administração adotará as medidas necessárias à rescisão do Contrato 
em execução, nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
CONTRATADA a ampla defesa.  

 
Parágrafo Décimo Primeiro: As notas fiscais de SERVIÇO deverão ser faturadas em 
nome do SESI – DR / TO, de acordo com cada pedido de compra, conforme os dados da 
unidade contratante abaixo:  
 

 Razão Social: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA / DR-TO, CNPJ: 
03.777.433/0003-08, situado na Rua Fortaleza, N°10, Qd. 48, Lote 01, 
Bairro Cimba, CEP: 77.824 -340, Araguaína – TO. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES  
Pela inexecução total ou parcial do contrato o SESI -TO poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Rescisão; 
d) Suspensão do direito de licitar com o SESI por período de até 02 (dois) anos.  
 

Parágrafo Primeiro: O atraso no prazo da entrega do objeto implicará, a cada ocorrência, 
multa correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total 
do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) desse valor. 

 
Parágrafo Segundo: Na hipótese mencionada no subitem anterior, o atraso injustificado 
por período superior a 20 dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, sendo 
que após o 20º dias de atraso, o SESI terá direito de recusar a execução ou entrega da 
contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicada 
a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste 
contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento. 
 
Parágrafo Terceiro: Ocorrido à rescisão por motivo retrocitado, o contratante poderá 
contratar o remanescente mediante dispensa de licitação com fulcro no art. 9º XVII do 
RLC do SESI, observando a ordem de classificação da licitação e as mesmas condições 
oferecidas pela licitante vencedora, ou adotar outra medida legal para prestação dos 
serviços ora contratados. 
 
Parágrafo Quarto: Quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo 
administrativo, poderão elas serem compensadas, por ocasião dos pagamentos devidos 
ao Contratado, nos termos dos artigos 368 e 380 do Código Civil. 
 
Parágrafo Quinto: Na imposição de compensação, nos termos do item anterior ou, 
inexistindo pagamento vincendo a ser realizado pela contratante, ou, ainda sendo este 
insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a contratada será notificada a 
recolher a importância remanescente das multas aplicadas, no prazo máximo de 10(dez) 
dias, contado da data do recebimento, pela contratada, do comunicado formal da decisão 
definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis 
ou cobradas judicialmente.  
 



 
Parágrafo Sexto: Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados 
tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a 
critério do Contratante. 

 
Parágrafo Sétimo: Sempre que não houver prejuízo para o contratante, as penalidades 
impostas poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, ao seu 
critério. 

 
Parágrafo Oitavo: Caso a contratada descumpra as cláusulas desse instrumento poderá 
ser suspenso o direito de licitar com o SESI/ TO por até dois anos. 

 
Parágrafo Nono: A aplicação das penalidades será precedida da concessão da 
oportunidade de ampla defesa por parte da Contratada, na forma da lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS 
Nos casos omissos, aplicar-se-á o Código Civil Brasileiro, Código de Defesa ao 
Consumidor e outras legislações pertinentes ao presente feito.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 
A inexecução total ou parcial de condições avençadas pode acarretar rescisão do 
contrato, com as consequências contratuais e as previstas em lei e regulamento. 

 
Parágrafo Primeiro: São motivos para a rescisão do contrato: 
 

I. Caso de inadimplência de qualquer das cláusulas contratuais; 
II. Ocorrendo liquidação judicial, concordata ou falência da 

CONTRATADA; 
III. Não cumprimento do contrato, sem justa causa e prévia 

comunicação a CONTRATANTE; 
IV. Supressão, por parte da CONTRATANTE, de objetos que acarretem 

modificação do valor inicial do contrato além do valor permitido; 
V. Atraso injustificado superior a 90 (noventa) dias do pagamento 

devido pela CONTRATANTE decorrente do fornecimento de objetos 
já recebidos. Assegura-se a CONTRATADA o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações até que seja normalizada 
a situação. 

 
Parágrafo Segundo: Não caberá a CONTRATADA indenização de qualquer espécie nos 
casos em que a mesma der causa à rescisão contratual por inadimplência de qualquer 
uma das normas contratuais vigentes e/ou não mencionadas neste contrato, caso em que 
a CONTRATADA será considerada responsável para todos os efeitos legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR 
A CONTRATADA deve passar por critérios de avaliação de fornecedores antes do 
pagamento pelo CONTRATANTE conforme procedimentos internos do SESI-DR/TO 
PS.CP.01 – item 6.4.3 de aquisição de Bens e Serviços, nos critérios: Atendimento, 
Pontualidade, Qualidade e Cumprimento de cláusulas contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS TRIBUTOS 
É da inteira responsabilidade da Contratada os ônus tributários, encargos sociais e 
trabalhistas decorrentes deste contrato. 
 



 
Parágrafo Único: A CONTRATADA é responsável pela segurança de seu pessoal, bem 
como por danos e prejuízos que causar a terceiros, conforme legislação vigente, sem 
ônus para o CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO RECEBIMENTO DA OBRA 
Para o recebimento dos serviços, o SESI - TO através do seu Superintendente / Gestor 
do Contrato indicarão e designarão profissionais ou técnicos do seu quadro habilitado 
para desempenho das tarefas necessárias, que seguirá as seguintes condições: 
 

a) Concluídos os serviços, a Contratada solicitará ao SESI - TO, através da 
Fiscalização, o seu Recebimento Provisório que deverá ocorrer no prazo 
de 15 (quinze) dias da data da solicitação; 
 

b) O SESI - TO terá até 30 (trinta) dias para, através da Fiscalização, verificar 
a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas e 
emitir o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços; 

 
c) Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para 

que a Contratada, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços 
rejeitados. Aceito e aprovado o serviço o SESI- TO emitirá o Termo de 
Recebimento Definitivo dos Serviços que deverá ser assinado por 
representante autorizado da Contratada. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO  
Fica eleito o foro da Comarca de Palmas - TO, para dirimir todas e quaisquer dúvidas ou 
questões que possam surgir no cumprimento das cláusulas do presente Contrato, 
renunciando outros, por mais privilegiados que o sejam. 
 
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) 
vias de igual teor e para um mesmo efeito, assim como duas testemunhas abaixo, a tudo 
presente. 
 
Palmas-TO, 25 de setembro de 2018. 
 
 
 

CHARLES ALBERTO ELIAS 
Superintendente do SESI-DR/TO 

Contratante 

JOSIAS ASCYER S. MENDES BORGES 
Sócio Administrador da Mendes e Borges 

Engenharia LTDA 
Contratada 

 
TESTEMUNHAS: 
Nome:                                                        Nome: 
CPF:                                                           CPF: 
 


