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CONTRATO N° 091/2022 

 

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO 

GLOBAL QUE CELEBRAM ENTRE SI A 

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE 

GOIATUBA – GO E A EMPRESA VL 

CONSTRUTORA EIRELI, NA FORMA ABAIXO: 

 

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, Fundação 

pública municipal, sediada a Rod. GO 320, KM 01, Jardim Santa Paula, Goiatuba-Go, 

devidamente inscrita no CNPJ nº 01.494.665/0001-61, neste ato legalmente representada pelo 

seu Presidente Sr. Vinicius Vieira Ribeiro, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG 

nº 4742182 DGPC-GO e do CPF nº 698.617.571-04  residente e domiciliado à Rua Amapá, n° 

305, Setor Vila Betânia na Cidade de Goiatuba - GO, neste ato denominado simplesmente 

CONTRATANTE. 

 

CONTRATADA: VL CONSTRUTORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.220.521/0001-39, com sede na Rua Sempre 

Viva, S/N, Qd 19. Lt 10, Casa 02, Setor Jardim Rosa do Sul na Cidade de Aparecida de 

Goiânia, Estado de Goiás, legalmente aqui representada pelo seu Procurador Sr. Albert 

Lino Leão, inscrito no CPF: 709.510.031-43 e portador do RG: 6908077 DGPC-GO, residente 

e domiciliado em Hidrôlandia – GO, neste ato denominado simplesmente CONTRATADA.  

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Termo contratual decorrente Tomada de Preço nº 002/2022, 

nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente homologada, tudo constante do 

Processo Administrativo nº 2022023957, que faz parte integrante deste contrato, regendo-o 

no que for omisso. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente contrato visa a estabelecer os critérios e diretrizes para 

contratação de empresa do ramo para a execução da reforma da sala dos professores, 

atendendo as necessidades da FESG/Unicerrado, conf. detalhamentos técnicos constantes 

do Memorial Descritivo e Projetos em anexo. 

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório do Tomada de 

Preço nº 002/2022 e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

1.3. Será incorporada a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer 

modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações 

assumidas pela CONTRATADA, alterações nos projetos, especificações, prazos ou normas 

gerais de serviços da CONTRATANTE. 
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1.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de acrescer ou reduzir, se julgar necessário, 

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato conforme assim faculta os termos do 

parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666, de 21/06/93. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é 03 (três) meses contados de 

19/09/2022 a 19/12/2022. 

2.2. O prazo para execução do objeto contratual será de 30 (trinta) dias, conforme fixado 

no Projeto Básico. 

2.3.  A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas 

referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de 

inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 

2.4. A execução dos serviços será iniciada no máximo, dentro de 03 (três) dias úteis após 

a emissão da "Ordem de Serviço", cujas etapas observarão o cronograma fixado no Projeto 

Básico. 

2.5. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da 

correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e 

autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada 

nos autos do processo administrativo. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 

3.1. O valor total da contratação é de R$ 143.841,72 (cento e quarenta e três mil 

oitocentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos).  

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de 

licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto da contratação. 

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser 

corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno 

mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela 

variação do índice INCC ou outro que vier a substituí-lo. 

3.4. O reajuste de preço obedecerá ao disposto na Lei 9.069, de 29/06/95, publicada no 

Diário Oficial da União em 30/06/95 e Lei 10.192/01 e alterações posteriores adotando-se 

para efeito dos cálculos o Índice Nacional da Construção Civil e Obras Públicas - INCC, 

coluna 35 - Edificações publicado pela Revista “Conjuntura Econômica”, da Fundação 

Getúlio Vargas: 

R = (Li-Lo)/Lo x V, onde: 

R= Valor do Reajustamento por item de serviço; 
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Li = Índice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente ao mês de aniversário 

da proposta; 

Lo = Índice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente ao mês da proposta; 

V = Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados. 

 

3.5. Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos da 

CONTRATADA, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 

econômico – financeiro inicial, conforme parágrafo 6º art. 65 da Lei 8.666/93. 

3.6. Quando ocorrer variação a mais ou menos, nos preços dos insumos utilizados na 

Composição de Custo, poderá a parte interessada, iniciar o processo de realinhamento 

comprovando a alteração a qual incidira somente sob o percentual do insumo nos preços 

unitários em que constar. 

3.7. Considerando-se que o cronograma desta obra deverá ser cumprido em 30 (trinta) 

dias e o contrato terá vigência até dia 19/12/2022, a CONTRATADA somente terá direito ao 

reajuste previsto acima, caso demonstre, de forma inequívoca, por meio de petição à 

Direção Administrativa da FESG, via protocolo geral da FESG, valendo-se de meios 

documentais (diários de obras, solicitações, ofícios, relatórios fotográficos, etc.) que não deu 

caso no atraso do cronograma da obra, sendo que alegações de falta de fluxo de caixa, 

dificuldades de alocação de mão-de-obra e outras do mesmo já serão consideradas inaptas 

para o atendimento da solicitação. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. A despesa desta contratação será arcada exclusivamente com recursos da Fundação 

de Ensino Superior de Goiatuba, estimada para exercício financeiro de 2022, ocorrerá à 

conta de recursos próprios, por meio da seguinte dotação orçamentária: 

 

Órgão Fundação de Ensino Superior de Goiatuba 

Unidade Fundação de Ensino Superior de Goiatuba 

Dotação 

Orçamentária 

03.0301.12.364.0430.1130.449051 

Fonte 113 

 

Parágrafo Único - Caso o contrato passe para o exercício seguinte, as despesas 

correrão à conta de recursos próprios, cuja alocação será feita no início do exercício 

financeiro. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1 O pagamento será realizado em parcela única conforme cronograma físico-

financeiro anexo, depois de devidamente atestada pela Assessoria de Engenharia da 
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FESG, por meio de Relatório de Medição de Serviços e, devidamente conferido pelo 

Controle Interno. O pagamento será efetuado mediante transferência bancária em conta 

corrente da contratada, após a consequente emissão da fatura e nota. 

5.2 O prazo de pagamento será de até o dia 10 do mês subsequente do protocolo da nota 

fiscal/fatura na Fundação de Ensino Superior de Goiatuba, e após devidamente atestada 

pelo setor competente responsável pelo recebimento da obra e/ou serviços de 

engenharia. 

5.3 O pagamento somente será efetuado, em moeda nacional, após a aferição de cada 

etapa da obra e/ou serviço de engenharia e o recolhimento pela CONTRATADA de 

qualquer multa que lhe tenha sido imposta, em decorrência de atraso na execução do 

Contrato ou inexecução Contratual, bem como comprovação de recolhimento do valor 

relativo ao INSS referente a parcela da obra recebida. 

5.4 Deverá também ser comprovado o recolhimento do ISSQN devido. 

5.5A liberação da última fatura somente será efetuada após o recebimento provisório da 

obra e/ou serviço de engenharia e a apresentação do pagamento dos encargos da 

Seguridade Social 

5.6 Não serão pagas faturas, que contenham rasuras, ou que não estejam liberadas pelo 

setor competente da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba. 

5.7 Não serão pagas notas em desacordo com o Relatório de Medição de Serviços. 

5.8 A fiscalização contratual elaborará relatório circunstanciado contendo o registro, a 

análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos 

que julgarem necessários, devendo encaminhá-lo ao gestor do contrato para manifestação 

conclusiva sobre o atesto da execução da etapa.  

 

6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

8.1.  A CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 5 % (cinco) por cento 

de seu valor total, no prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura do Termo de Contrato. 

8.2. O regime jurídico da garantia é aquele previsto no instrumento convocatório. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

7.1. A disciplina inerente ao controle e fiscalização da execução contratual é aquela 

prevista no Projeto Básico, anexo do Instrumento Convocatório.  

7.2. A fiscalização dos serviços, objeto deste Contrato, será feita pelo CONTRATANTE, 

através de profissionais qualificados a serem designados pelo Contratante, os quais poderão 

realizar inspeções do objeto deste Contrato e a CONTRATADA, com obrigação de oferecer 

todas as condições favoráveis à efetivação de qualquer providência. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

8.1. Além das obrigações contidas na Lei 8.666/93, constitui ainda como obrigações da 

CONTRATANTE: 
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a) Receber provisória e definitivamente o objeto, conforme especificações, prazos e 

condições estabelecidas na licitação. 

b) Acompanhar e fiscalizar, através de servidor ou comissão especialmente designada, 

o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, sob os aspectos quantitativo e 

qualificativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à 

CONTRATADA quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da 

mesma. 

c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

d) Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor competente. 

e) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar 

seus serviços dentro das normas do contrato. 

f) Efetuar o pagamento à empresa a ser contratada de acordo com o preço, os prazos e 

as condições estipuladas no edital e na licitação. 

g) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como 

por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

 

8.2. Além das obrigações contidas na Lei 8.666/93, constitui ainda como obrigações da 

CONTRATADA: 

a) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem 

como por todo e qualquer dano causado à Administração, devendo ressarcir 

imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada 

a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 

Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

c) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

d) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 

prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução 

do contrato; 

e) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto 

da presente licitação; 

f) Em havendo necessidade, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que 

se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições da proposta, na forma do 

preceituado no art.65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93.  
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g) Arcar com todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, bem como os 

encargos trabalhistas e previdenciários; 

h) Facultar à CONTRATANTE, a qualquer tempo, a inspeção técnica, objetivando o 

acompanhamento da execução dos serviços; 

i) Não subcontratar nem transferir, total ou parcialmente o objeto desta licitação, 

conforme Inc. VI, do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem prévia autorização do 

CONTRATANTE; 

j) Em havendo subcontratação autorizada, deverá ser apresentado o contrato de 

prestação de serviços firmado entre a Contratada e sua terceirizada prevendo o objeto 

contratado, prazo, valor e outros elementos necessários para averiguação; 

k) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de cadastramento e qualificação exigidas na licitação; 

l) Manter, sob sua guarda e à disposição da fiscalização da CONTRATANTE: 

- um Livro de Ocorrências; 

- uma via do futuro Contrato com todas as partes integrantes e todas as apostilas e 

demais documentos administrativos e técnicos dos serviços, conforme discriminados 

neste Edital e seus Anexos, e; 

- cópia dos projetos e do cronograma aprovados pela CONTRATANTE. 

m) Lançar, diariamente no Livro, todas as ocorrências havidas, tais como: serviços 

realizados, entrada e saída de materiais e equipamentos pesados, casos fortuitos ou força 

maior, chuvas, substituições de engenheiros, mestres de obras, fiscais, etc.; 

n) Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE e atender, pronta 

e irrestritamente, as reclamações desta; 

o) Facilitar por todos os meios a fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE; 

p)  Observar os requisitos mínimos de qualidade, resistência e segurança determinadas 

nas normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 

q)  Colocar na direção geral dos serviços, com presença permanente neste, profissional 

devidamente habilitado, cuja nomeação ou eventual substituição deverá ser comunicada, 

por escrito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à CONTRATANTE, e por esta ser 

aprovada; 

r) Respeitar, rigorosamente, na execução do Contrato, a legislação trabalhista, fiscal, 

previdenciária e comercial, bem como as normas de higiene e segurança, por cujos 

encargos responderá unilateralmente; 

s) Sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicar à fiscalização da 

CONTRATANTE, por escrito, no Livro de Ocorrências, anormalidade verificada na 

execução ou no controle técnico que ponha em risco a segurança e a qualidade dos 

serviços e sua execução dentro do prazo pactuado; 

t) Remover, na conclusão dos serviços, todo o equipamento utilizado e o material 

excedente, o entulho, entregando os serviços, o local e as suas áreas contínuas 

rigorosamente limpas e em condições de uso imediato; 
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u) Reparar, em qualquer época, o serviço executado e aceito, desde que fique 

comprovada a existência de defeito de execução, cuja verificação somente seja possível 

quando de sua utilização; 

v) Obedecer às exigências contidas na Norma Reguladora (NR) n.º 18 do Ministério do 

Trabalho, publicada no DOU de 07 de julho de 1995, quanto às condições e Meio Ambiente 

do Trabalho na Indústria da Construção; 

w) Comunicar, conforme o caso, à CONTRATANTE, os casos fortuitos e de força maior, 

dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato, e apresentar os 

documentos para a respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da 

data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados; 

x) Registrar no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura – CREA-GO, a obra, 

objeto do Contrato, mediante a competente Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 

conforme previsão legal específica; 

y) Afixar na obra placa de identificação de exercício profissional em obras, na forma 

exigida na Resolução n.° 250/1977 do CONFEA. 

z) Ser responsável, em relação a seus empregados por todas as despesas decorrentes do 

fornecimento de combustíveis automotivos e outros, tais como: a) salários; b) seguro de 

acidentes; c) taxas, impostos e contribuições; d) indenizações; e) vale-refeições; f) vale 

transporte; g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo 

(Federal, Estadual ou Municipal). 

aa) Assumir a responsabilidade por todas as providências estabelecidas na legislação 

específica de acidente de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus 

empregados quando da execução objeto do Contrato em conexão com ele, ainda que 

acontecido em dependência do contratante. 

bb) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionadas à execução do Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, 

conexão ou continência. 

 

9. CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

9.1. Poderá ocorrer a subcontratação deste que haja autorização por parte da 

Administração. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições 

do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 

Administração à continuidade do contrato. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no 

Instrumento Convocatório.  

11.2. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada 

que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; 

comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta; 

11.3. A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

11.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

11.3.2. Será cobrada multa de 1% (um por cento) do valor global do contrato por dia de 

atraso na entrega da obra; 

11.3.2.1. Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 

(seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete 

centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% 

(dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a 

Administração contratante a promover a rescisão do contrato;  

11.3.2.2. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

11.3.3. Multa compensatória de até 30% (trinta) por cento sobre o valor total do contrato, 

no caso de inexecução total do objeto; 

11.3.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

11.3.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

prazo de até dois anos; 

11.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido 

o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior; 

11.4. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 

11.5. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente 

convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total 

do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas. 

11.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que: 

11.6.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 
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11.6.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

11.6.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

11.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

11.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

11.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Goiatuba, ou deduzidos da 

garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados 

judicialmente. 

11.9.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 

30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 

11.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no TCM/GO. 

11.11. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS 

ALTERAÇÕES 

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

12.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de 

referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos 

que modifiquem a planilha orçamentária. 

12.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por 

preço global. 

12.4. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a 

adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este 

ajuste, a qual aquiesce que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das 

peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos 

projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro 

contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES 

13.1. É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
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13.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento 

por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

14.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Básico, 

anexo do Instrumento Convocatório. 

14.2. O objeto deste Contrato será recebido por comissão especialmente designada pela 

CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsável pelo bom funcionamento dos 

serviços executados, até o seu definitivo recebimento, exceto por danos que sejam de 

responsabilidade da CONTRATANTE. 

14.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado após o 

prazo de 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisório, mediante comissão 

especificamente designada. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO 

15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 

art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, 

sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo do Instrumento 

Convocatório. 

15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em 

relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado; 

15.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

15.4.3. Indenizações e multas. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, 

segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do 

Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO E DOS COMUNICADOS 

17.1. Em conformidade com o disposto no parágrafo único do art.61 da Lei nº 8.666/93, 

o presente contrato será publicado na Imprensa Oficial do Município. 
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17.2. Todos os avisos, sanções, e comunicados realizados pela a Fundação de Ensino 

Superior de Goiatuba para com a contratada serão exclusivamente realizadas através da 

imprensa oficial do município. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

18.1. As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste 

Contrato, perante o Foro da Comarca de Goiatuba, Estado de Goiás, não obstante qualquer 

mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um 

representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial, intimação e 

outros atos em direito permitidos. 

18.2. Estando as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em 2 (duas) 

vias de igual teor e para um mesmo efeito, na presença das testemunhas ao final arroladas, 

devendo ser este registrado e distribuído às respectivas partes, com comunicação aos 

demais Órgãos/Repartições envolvidos. 

 

 

Goiatuba - GO, 19 de setembro de 2022. 

 

 

 

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA 

Vinicius Vieira Ribeiro 

Contratante 

 

 

 

VL CONSTRUTORA EIRELI  

Albert Lino Leão 

Contratada 

 

 

TESTEMUNHA: 

1 - _____________________________ 

CPF:  

2- ______________________________ 

CPF: 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 

 

Declaramos para os fins que se fizerem necessários, que o EXTRATO DO 

CONTRATO de n.º 091/2022, firmado entre a FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

DE GOIATUBA - FESG, e a empresa VL CONSTRUTORA EIRELI, foi publicado em 

local de costume. 

 

Por ser verdade firmamos a presente. 

 

 

 

Goiatuba - GO, 19 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO 

PRESIDENTE DA FESG 
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EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 091/2022 

 

 

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG 

 

CONTRATADA: VL CONSTRUTORA EIRELI 

 

OBJETO: Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa do ramo para a 

execução da reforma da sala dos professores, atendendo as necessidades da 

FESG/Unicerrado, conf. detalhamentos técnicos constantes do Memorial Descritivo e 

Projetos. 

 

VALOR GLOBAL: R$ 143.841,72 (cento e quarenta e três mil oitocentos e quarenta e 

um reais e setenta e dois centavos). 

 

PRAZO: 03 (três) meses 

 

 Início: 19/09/2022                      

Término: 19/12/2022 

 

PAGAMENTO: O pagamento será realizado em parcela única conforme cronograma 

físico-financeiro anexo, depois de devidamente atestada pela Assessoria de Engenharia 

da FESG, por meio de Relatório de Medição de Serviços e, devidamente conferido pelo 

Controle Interno. O pagamento será efetuado mediante transferência bancária em conta 

corrente da contratada, após a consequente emissão da fatura e nota 

   

 

Goiatuba - GO, 19 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO 

PRESIDENTE DA FESG 

 


