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CONTRATO No 006/2018
CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS
RUA ANTONIO CASTRO, N°. 46, CENTRO.
SALINAS/MG
CEP: 39.560-000
CNPJ/MF: 25.216.102/0001-70
CONTRATADA: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUTORA VALE DO SOL LTDA
Endereço: Rua Amazonas, n°163, Bairro Vale do Sol, CEP. 39560-000, Salinas/MG
Telefone: (38) 99826-7666
CN PJ n °. I 5.439.806/0001 -58/INSCRIcAO ESTADUAL 001953139.00-29
Dados bancários: Banco Caixa Econômica Federal - Agéncia: 1830/ Conta Bancária n°.
1502-4
E-mail: construtoravaledosol@yahoo.com
Contrato que entre si celebram a Cömara Municipal de Salinas, inscrita no CNPJ sob o n°.
25.216.102/0001-70, corn sede no Rua Bias Fortes, n°. 92, Bairro Centro, Salinas/MG, CEP.:
39.560-000, neste ato representado pela Presidente, E/LTON SANT/AGO SCARES, portador
do CPF ng 550.339.116-00, RG no M - 3.630.373, residente no rua Tiradentes 69, Distrito de
Nova Matrona, MunicIpio de Salinas/MG, e, do outro lado a ernpreso: EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E CONSTRUTORA VALE DO 501 LTDA, Pessoa JurIdica de Direito Privado,
estabelecida a Rua Amazonas, no 163, Bairro Vole do Sol, CEP39560-000, Salinas/MG,
inscrita no CNPJ n°. 15.439.806/0001-58 e lnscrição Estadual no 001953139.00-29,
representada neste ato pelo Sr. Julirnar de Oliveira Filho, portador do OFF n°. 550.765.80649 e Identidade n°. M-3.742.029, residente e dorniciliado a Rua Joaquirnrn Jose' Pereira,
160 A, CEP 39560-000, Salinas/MG de agora em diante denorninada CONTRATADA, tern
justo e contratado o seguinte, que mutuarnente convencionam, outorgam e aceitom, a
saber:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto deste a Contratação de empresa especializada que atue no ramo de
obras de construçäo civil para a Reforma do Prédio da Câmara Municipal de Salinas.
1.2 São partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente de
transcrição, 0 Processo Licitatório n°. 006/2018 - TOMADA DE PREO n°. 003/2018,
proposta vencedora, poreceres, despachos, planilha executiva orçamentária,
cronograma fIsico financeiro e demais documentos dele integrontes.
1.3 A construção será reolizada nos prédios I e 2 do Camaro Municipal de Salinas.
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CLAUSULA SEGUNDA - DAS CONDIOES NECESSARIAS A PRESTAçAO ADEQUADA DOS
SERVIOS
2.1 Cumprir dentro do prozo contratual as obrigacoes assumidos.
2.2 A empresa licitonte vencedora deverá aindo:
a) Cumprir estritamente as normas e recomendaçöes técnicas do Associação Brasil lira
de Normos Tecnicas - ABNT - dos orgãos ombientais de seguronça do trabajelo
MUNICIPIO no execuçäo dos serviços
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b) Fazer uso de todos os equipamentos, inclusive os de uso pessoal, necessários para
assegurar a plena execução dos servicos objeto desta contrata(;ão, dentro dos padröes
de qualidade exigIveis, sendo estes de inteira responsabilidade da empresa licitante
vencedora;
c) Manter as equipamentos e ferramentas em perfeitas condiçoes de usa, especialmente
as máquinas e a velculo de transporte dos empregados, de forma a evitar acidentes de
trabaiho e atraso na execuc(5o dos serviços respectivamente, assegurando os resultados
esperados;
d) Substituir imediatamente as equipamentos por outros de caracterIsticas idênticas
quando as mesmos por qualquer defeito técnico estiverem prejudicando a perfeita
execuçöo dos serviços;
e) Dispor e fazer usa de material e equipamentos de proteç(5o - isolamento - e de
seguran(;a pessoal, necessários e obrigatórios a execução destes serviços;
f) Fazer cumprir os limites de horários dos serviços, devendo a carga de trabalho semanal
ser dequarenta e quatro horas - 44 h -, de conformidade com o que estabelece a
Consolidaçao das Leis do Trabalho, devendo a todo trabalho que se fizer necessário
além da carga semanal algures referida, nos horários de funcionamento da Cömara
Municipal de Salinas;
g) Competirá a empresa licitante vencedora e contratada, a admissão e dispensa de
empregados dentro das exigências das leis trabalhistas, em conformidade com a
Convenção Coletiva dos Trabalhadores na lndstria da Construçao Civil e do Mobiliário
de Minas Gerais;
h) Manter em seu quadro de empregados todas as atividades requisitadas necessárias a
execu(;Oo dos serviços, devidamente registrados, com comprovação mensal deste
registro através do Livro de Registro de Empregados, das guias de recolhimento das
contribuiçöes previdenciárias, dos depásitos do Fundo de Garantia e da SEFIP;
i) Todos os profissionais registrados deverão ter comprovada experiência na atividade
registrada em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, deverão ser idôneos e de boa
a presentação;
j) Afastar, dentro de vinte e quatro horas - 24 h - da comunicação que por escrito e
nesse sentido Ihe fizer a cömara, qualquer de seus empregados cuja permanência nos
serviços for julgada inconveniente, que não apresentar qualidade, rendimento e
experiência na execuç(5o dos serviços, correndo por conta exclusiva da empresa
licitante vencedora quaisquer onus legais, trabalhistas e previdenciários, bem como
qualquer outra despesa que de tal fato possa decorrer. Os empregados
eventualmente afastados deverão ser substituldos por outros, de categoria profissional
idéntica;
k) Fazer cumprir pelo pessoal as normas disciplinares e de segurança que emanarem da
CAMARA por meio de recomendaçöes ou de instruçöes escritas, além de observar
rigorosamente as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;
I) Refazer, sem qualquer onus a CAMARA, os trabalhos executa dos deficientemente ou
em desacordo com as instruçöes emanadas da fiscalizaç(5o do CAMARA, se
responsabilizando inclusive pelos materiais e mao-de-obra a serem empregados pela
correção dos serviços não aprovados pela fiscalizaçöo;
m) comunicar imediatamente a CAMARA, qualquer ocorrência ou anormalidadejue
venha interferir na execução dos serviços
n) Competirá a empresa licitante vencedora e contratada a cumprir os limites de horirio
de serviço registrando horario de chegada e saida nas unidades onde prestarão servios
2.3 Permitir e facilitar a fiscalizaçao e supervisão do CAMARA e a inspeção dos serviços,
em qualquer momento, devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados.
%)
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2.4 A empresa licitante vencedora contratada deverá fazer urn relatário - Livro Diário de
Obras - para o registro diário de todas as ocorréncias da obra. Deverão ser anotados os
serviços, a rnão-de-obra - nCjrnero de ernpregados e atividades respectivas - as rnateriais
ernpregados e tarnbérn qualquer fato referente a obra corno: internpéries, rnudanças,
adaptaçöes, todas as visitas realizadas a obra, entre outras. 0 fiscal deverá assinar
juntarnente corn o engenheiro responsável pela obra o Livro Diário de Obras.
2.5 A ernpresa licitante vencedora contratada deverá executor as serviços contratados,
obedecendo rigorosornente as norrnas do ABNT, bern corno as instruçOes,
especificaçoes e detaihes fornecidos ou ditados pelo CAMARA.
2.6 A ernpresa licitante vencedora contratada deverá respeitar e fazer respeitar, sob as
penas legais, as deterrninaçöes do CAMARA.
2.7 Para a perfeita consecucöo do objeto do presente certarne, faz-se necessário o
acornponharnento de urn engenheiro habilitado conforrne este Edital, devendo este
responsávei, estar presente obrigotoriornente durante os acertos, forrnas, rnétodos e
detaiharnentos paro a execução dos serviços, bern corno apresentar qualquer
interferência ern tempo hábil, para que a CAMARA tome as devidas providéncias no
solução destes, ficondo responsável ainda pela execução dos serviços ora licitados, corn
copocidode e poderes bastantes para representor a contratodo perante a Fiscolização
do CAMARA e resolver quoisquer questöes inerentes oos serviços.
2.8 A ernpreso licitante vencedoro contratoda deverá registrar o controto dos serviços no
CREA ou CAU, e caso o Engenheiro não sejo o responsável direto pela ernpreso, deve-se
fozer urna ART de desernpenho de cargo para a profissionol que ocornpanhorá as
serviços.
2.9 Eventuais foihas ou ornissöes no projeto básico ou executivo, não verificadas nos fases
anteriores a assinatura do presente controto, deverão ser observodas pela contratoda e
oceitos as rnodificaçöes propostas pelo unidode técnico do odrninistroçao visondo o
otendirnento oo interesse pCiblico.
CLAUSULA TERCEIRA - DAS coNDIçOEs DO PAGAMENTO E DA RETENçA0 DOS TRIBUTOS
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3.1 Os foturornentos referentes oo objeto deste controto serão efetuodos
periodicornente, quondo do opresentação do(s) Boletirn(ns) de Medição pelo
CONTRATADA, ocornponhodo(s) de foturo e do Noto Fiscal relotivo oo MunicIpio do
prestoção dos serviços, docurnentocão esto que deverá estor devidornente
ocornponhodo do ACEITE pelo CONTRATANTE, e se concluirá no prozo de 30 (trinta) dios
0 contor do data de opresentoção do docurnentoção, desde que não hojo pendência
0 ser regulorizodo, observodos as condiçöes a seguir.
3.1 .1 Os Boletins de Medição conterão as quontidodes de serviços executodos em
perlodos sucessivos definidos no cronogrorna fIsico finonceiro, coincidindo, poro ernissão
do prirneiro Boletirn de Medição, a data de inIcio do prozo de execução controtuol,
constonte deste Contrato, e serão oprovodos no prozo rnáxirno de 07 (sete) dios,
contodos do data de entrego a Fiscolizoção;
3.1 .2 0 Boletirn de Medição sera' cornposto de:
3.1.2.1 Plonilho de rnedição;
3.1.2.2 Reloiorio fotogrofico dos servcos reoiizodos

?

3.1.3 A foturo correspondente a coda Boetirn de Mediçöo so sera' ernitida opos
.
oprovoção do rnesrno pelo Fiscolizoção;
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3.1 .4 0 item contratual relativo a Administração Local sera' medido em parcelas
proporcionais 6 execucão financeira, de forma a resguardar o ritmo programado dos
serviços, e a garantir que a reforma chegue ao fim juntamente com a medição e o
pagamento de 100% da Administracão Local;
3.1.4.1 Eventuais aditivos de prorrogação de prazo em decorrência de atrasos
injustificáveis imputáveis a CONTRATADA não implicarão em acréscimo no valor
originariamente previsto para a Administracão Local;
3.1.5 A CONTRATADA deverá anexar a primeira Fatura, obrigatoriamente, cópia do
matrIcula do obra junto ao INSS;
3.1 .6 0 pagamento do fatura correspondente a (iltima medição do obra ficará
condicionado a regularização de eventuais pendências, defeitos ou incorreçöes
apontadas pela fiscalização no Termo de Recebimento Provisório;
3.1.6.1 Para habilitaçao para pagamento dos valores relativos a Cltima medicao, sera
elaborado relatOrio circunstanciado pela fiscalização, atestando a regularização dos
pendências eventualmente apontadas no Termo de Recebimento Proviso" rio;
3.2 A nota fiscal/fatura far-se-a" acompanhar do documentação probatória relativa ao
recolhimento dos tributos, que tenham como fato gerador o objeto consignado no
CLAUSULA PRIMEIRA;
3.3 Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento sera' considerada data
do apresentação do documentação aquela no qual foi realizada a respectiva
regularizacão;
3.4 0 CONTRATANTE realizará a retenção de impostos ou outras obrigacöes de natureza
tributária, de acordo com a legislação vigente;
3.5 05 pagamentos serão efetuados através de ordem bancária, para crédito em conta
corrente e agência indicadas pela CONTRATADA;
3.6 Os serviços serão medidos de forma Global de acordo com os critérios descritos no
especificação dos serviços e conforme as unidades apontadas no planilha de
quantidades e preços unitários.
3.6.1 0 cronograma de desembolso sera' realizado conforme cronograma fIsicofinanceiro proposto pela empresa licitante vencedora e disponibilidade financeira do
CAMARA.
3.6.2 Os recursos financeiros do presente empreendimento são garantidos pelos recursos
próprios do Cãmara Municipal de Salinas.
3.6.3 Eventuais atrasos proveniente do repasse de recursos financeiros pela concedente
serão comunicados a contratada sem ocorréncia de prejuIzos para a administração
municipal.
3.7 A contratada enviará requerimento em modelo apropriado, acompanhado do
relação dos serviços realizados, um resumo dos boletins diários ou Relatório de Perlodo,
devidamente atestados pela Cãmara Municipal de Salinas, do realização completa e
satisfatória, para fins de pagamento.
3.8 As medicoes dos serviços deverão ser apresentadas de forma fIsica e digital, em
formulários de acordo cam o padrão mmnimos de boa técnica e normas do ABNT
Associação Brasileira de Normas Técnicas.
3.9 A nota fiscal deverá canter todas as especificaçöes dos serviços, planilhas e projetos
disponibilizados juntamente com este edital, e estar devidamente atestada pela Camaro
Municipal de Salinas, por intermédio de servidor designado para recebimento de bens e
serviços.
3.10 0 setor responsável pelo recebimento dos serviços encaminhará a Nota Fiscal a
sessão financeira. 0 pagamento se ford mediante a apresentação dos documenfos de
regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social/INSS e Fundo de Garantia
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por Tempo de Servico/FGTS, sem as quals o pagamento ficará retido. Na hipótese de
irregularidade, o prazo para pagamento sera' interrompido, reiniciando a contagem a
partir da data de sua regularizaçOo.
3.11 0 cronograma de desembolso seguirá o cronograma fIsico-financeiro proposto pela
empresa licitante vencedora e disponibilidade financeira do CAMARA.
3.2 0 Valor ajustado entre as partes para a execucão deste instrumento é de R$
1 18.316,05 (cento e dezoito mil trezentos e dezesseis reais e cinco centavos).
CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO
4.1 0 Contrato terá vigência de ate 12 (doze) meses, contado a partir de sua assinatura,
podendo ser prorrogado de acordo com o Parágrafo 1 ° do art. 57, do lei 8.666, de 1993.
4.2 NOo se confunde prazo de vigência com o prazo de execução. 0 prazo de
execução sera' aquele previsto no Cronograma fIsico financeiro - 02 meses - constante
no projeto básico do presente e se iniciará a partir do emissão da Ordem de inIclo.
CLAUSULA QUINTA - DA DOTAçAO

5.1 As despesas para atender a esta ficitação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento do municIplo para o exercIcio de 2018, no
classificação abaixo:
Códigos de despesa/Fonte de Recursos
01
01.031
01 .031 .001 1
01 .031 .001 1 .1002
4.4.90.51 .00
14
1 .00.00

(
\' r'

Especificaçöes de Despesa
Legislativa
Ação Legisativa
Processo Legislativo
Construção, Ampliação e Reforma de Prédio
Obras e Instalaçöes
Ficha
Recursos Ordinários

5.2 Caso o valor do saldo orçamentário esteja abaixo do valor total adjudicado para a
contratação, a administração procederá com a devida suplementa(;ão, conforme
previsto no Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
CLAUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES
6.1 DACONTRATADA
6.1.1 Efetuar a Garantia Contratual no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, nos termos do art. 56, §2°, da lei n° 8.666/93, podendo ser apresentada em uma
dos seguintes formas: Caução em Dinheiro ou tItulos do dIvida pCblica; Seguro Garantia,
ou, Fiança Bancária
6.1 .2 A Contratada também se obriga:
a) responsabilizar pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, assim como
pelo cumprimento dos elementos técnicos fornecidos pelo CONTRATANTE, devendo
manter a qualidade e a regularidade dos serviços contratados;
b) providenciar junto as con cessionarias prestadoras de serviços püblicos, órgOos
competentes, Os registros, projetos, e autorizaçöes regulamentares e pertinentes,
necessárias aos serviços de que trata o presente Contrato;
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c) RESPONSABILIZAR-SE PELA ExECuçA0 DOS SERVIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO
NECESSARIOS A BOA ExEcu(;Ao DA OBRA, OBJETO DESTA LICITA(;AO, CONFORME
NORMAS DA ABNT.
d) apresentar no prazo máximo de TRINTA - 30 - dias após a assinatura do contrato, a
seguinte documentação:
1 ) Livro de Registro de Empregados e cOpia do registro no CTPS;
2) PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
3) PCMSO - Programa de Controle Medico de SaCde Ocupaciona!;
4) ASO - Atestado de saUde Ocupaciona!;
5) FEEPI - Ficha de Entrega dos Equipamentos de Prote(;ão Individuais.
6) ART ou REGISTRO - Anotaç(5o de responsabi!idade técnica, CREA-MG ou CAU.
e) responder pelo cumprimento dos postu!ados legais vigentes de ömbito federal,
estadual e municipal, bem como assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de
todas as obriga(;öes estabelecidas neste instrumento;
f) divulgar 00 CONTRATANTE sobre toda e qualquer alteração nas condiçöes de
prestação dos serviços;
g) executor fielmente o objeto do contrato, comunicando imediatamente e com
antecedência o representante legal do CONTRATANTE, no hipótese de ocorrência de
qualquer fato impeditivo de seu cumprimento;
h) apresentar Fatura/Nota Fiscal de cobrança dos serviços. A fatura deve conter o
nümero do contrato, perfodo de medição, e outras informaçoes que se fizerem
necessárias, tais como:
1) Guias de recoihimento da previdência social, FGTS, SHIP, e certidöes negativas destes;
2) Planilha de medição, padrão ICE-MG; a ser fornecido pela fiscalização da Câmara;
i) comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade no continuidade dos
serviços contratados e prestar informaçöes julgadas necessárias, em tempo hábil,
principalmente quando solicitadas pelo CONTRATANTE;
I) responder exclusivamente por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
inclusive por acidentes e mortes, em consequência de falhas no execução dos serviços
contratados, decorrentes de culpa ou dolo do controtodo ou de qualquer de seus
empregados ou prepostos;
k) monter, durante todo a execução do contrato a compatibilidade com as obrigaçöes
assumidas em relação a todas as condiçöes de hobilitoção e quolificação exigidas no
licitoção;
'
I) responsobilizar-se pelos encargos trobolhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes do execução do contrato. A inodimplêncio do CONTRATADA, referente a
esses encargos, não tronsfere oo CONTRATANTE a responsobilidade por seu pogamento.
/
m)
manter em seu quodro, durante os perIodos de execução, todos os empregados paro
tM
as
otividodes necessárias a execução dos serviços, devidamente registrados nos termos
' \A
do Conven(;ão Coletivo dos Troboihadores no lndüstria do Constru(;ão Civil e do
Mobiliário de Minas Gerais, com comprovoção mensal deste registro otravés do Livro de
Registro de Empregodos, dos guios de recolhimento do Previdêncio Social e do Fundo de
Garantia e do SEFIP.
6.2 DA CONTRATANTE:
a) Notificor a CONTRATADA, fixondo-Ihe prazo paro corrigir irreguloridodes observada$no
execução dos serviços;
b) Efetuor os pogamentos devdos o CONTRATADA nos condiçöes estabelecidos
c) Designar um representonte paro ocompanhar e fiscolizar a execuçdo deste controto,
nos termos do artigo 67, do Lei Federal n° 8.666/93;
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d) Expedir relatório de execução dos serviços, que servirá de instrumento de avaUaçao
do cumprimento das obrigacoes contratuais e dos pagarnentos devidos.
CLAUSULA SETIMA - DOS ADITAMENTOS E PENALIDADES
7.1 For conveniência do administração, este contrato poderá ser oditado au suprimido
(conforme disposto no artigo 65 parágrafos 1 0 e 20 do Lei 8.666/93 corn suos oltero(;öes
posteriores), medionte termo aditivo;
7.2 A controtoda, gorantida o prévio defeso, se sujeito as penalidades previstas pela Lei
8.666/93 corn suos olterocoes posteriores;
7.3 Pelos motivos que seguem, o Controtado estará sujeito as penolidades previstos nos
condiçOes onteriores:
I. Pelo otroso no prestoção do serviço, em reloção oa prozo proposto e oceito;
II. Pelo não prestaçöo do serviço, corocterizando-se o falto se o execução não se
efetivor dentro do prozo estobelecido no proposto; e
III. Pelo demoro em refozer a serviço que for rejeitado, coracterizodo se o substituição
não ocorrer no prozo de 03 (tre's) dios üteis, contondo do data do rejeição.
CLAUSULA OITAVA - DAS GARAN1IAS
8.1 A gorontia a execuçãa corresponderá oas prozos estotuldos nos termos do ortigo 618
do Lei Federal n° 10.406/2002.
8.2 A CONTRATADA deverá obrigotoriomente refozer, sem quaquer onus oo
CONTRATANTE, corn mão-de-obro extra ou em horários opós o jornoda normal de
trobolho, as trobolhos executodos deficienternente au em desocordo corn as instruçoes
emonados do fiscolizoção do CONTRATANTE, dos normos técnicas do ABNT, e demais
normos especIficos, se responsobilizando inclusive pelos rnateriois e mao de obros a
serern empregodos pelo correção dos serviços não oprovados pela fiscoiização do
CONTRATANTE.
8.3 A Controtodo deve efetuor a Gorantio Controtual no percentuol de 5% (cinco par
cento) do valor do controto, nos terrnos do art. 56, §2°, do lei n° 8.666/93, podendo ser
apresentada em umo dos seguintes formas: Caução em Dinheiro ou tItulos do dIvido
püblica; Segura Gorontia, ou, Fionço Boncário.
CLAUSULA NONA - DA RESCISAO
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9.1 Este instrumento controtuol poderá ser rescindido, par comum ocordo entre as portes
e nos hipóteses e condiçöes previstos nos ortigos 77 a 80 do lei 8.666/93 corn suos
olteraçöes posteriores.
CLAUSULA DECIMA - DO REAJUSTAMENTO E DA REVISAO DE PREOS
10.1 A concessão de reojustomento fica condicionado ao tronscurso do prazo de 12
meses do data do ossinaturo do contrato, medionte oplicoção do INCC/FGV relativo oa
perlodo decorrido entre a data do opresentoção do proposto do CONTRATADA, qual
sejo 01 de novembro de 2018, a data do concessão do reajuste;
10.1.1 Serão objeto de reojuste openas as valores relativos a porcelos de serviços
executodos opós a decurso do prazo de que cuida a item 10. 1, respeitodos as !imites dos
prazos de execuçOa poctuodos pelos portes par forgo deste instrumento, abservando-se
aindo:
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10.1.1.1 Havendo atraso ou antecipacao no execução dos obras, servicos ou
fornecimentos, relotivamente a previsão do respectivo cronograma, que decorra do
responsabilidode ou iniciativa do controtado, o reajustarnento obedecerá as condi(;öes
seguintes:
a) quando houver atraso, sern prejuIzo do aplicoção dos sançöes controtuois
devidos pelo moro, se os preços ournentarem, prevoiecerão os Indices vigentes no
data em que deverio ter sido cumprido o obrigoção; se os preços diminuIrem,
prevolecerão os Indices vigentes no data do efetivo cumprimento do obrigoç(5o;
b) quondo houver ontecipaçao, prevaecerá o Indice do data do efetivo
cumprimento do obrigaçao.
10.1.2 A variação do valor contratual poro fazer face oo reajuste de preços não
caracteriza alteração do mesmo, podendo ser registroda por simples opostilo,
dispensando a celebração de aditamento;
10.1.3 Quando, antes do data do reajustamento, fiver ocorrido revisão do controto para
manutenção do seu equilIbrio econômico financeiro, exceto nas hipóteses de força
maior, caso fortuito, agrovação imprevista, foto do odministroçao ou fato do prIncipe,
sera a revisöo considerada a ocasiäo do reajuste, para evitar ocumulaçao injustificodo.
10.2 A revisão de preços, por interesse do CONTRATADA, dependerá de requerimento
formal, instruldo cam a documentação que comprove o desequilIbrio econömicofinanceiro do Contrato. Deverá ser instaurada pelo CONTRATANTE, entretanto, quando
este pretender recompor a preço que se tornou cxc essivo;
10.2.1 A revisão de preços, se ocorrer, deverá ser formalizodo otrovés de celebraçao de
Aditivo Contratual.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OMSSOES
11.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo cam as normas legois oplicáveis.
11.210 Forum do Comorco de Salinas/MG, fico eleito parc soluçoes de qualquer
pendência daqui provinda.
Estando ajustados e contratados, firmam o presente contrato em trés vias, cam a
testemunho de duos pessoas que também a assinam.
Salinas/MG, 05 de novembro de 2018.
Para Contratante:
Eilton .onriogo roares
Presdente
Ptirri

nfrrifridrr

'nor de O/iveira Fl/ho
JARIOS E CONSTRUTORA VALE DO SOL LTDA

ricac )r
Name:
CPF: 102S.512S

Name:
c 2t

CPF:

O/OB/:6: rcj
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