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ANEXO IV 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMA 

CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO THEATRO PEDRO II QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO 

D. PEDRO II E A EMPRESA .................................... 

 

Pelo presente instrumento, de um lado,  FUNDAÇÃO D. PEDRO II, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta 

cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, na Rua Álvares Cabral nº 370, inscrita no CNPJ nº 01.072.472/000-12, 

neste ato representada por seu Presidente, Sr. ................................., RG nº ......................., CPF nº ........................., 

doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro a empresa ....................................,  com sede em 

Ribeirão Preto, sito à ...................................., nº ....... – ..........................., inscrita no CNPJ nº .............................., neste 

ato representada pelo ..........................., portador RG nº ....................., CPF nº ........................, doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, nos termos da Lei Federal nº 8666 de 21.06.93 na sua forma atualizada, nos autos do 

Processo nº .................., têm entre si e constatado o que consta relatado nas cláusulas e condições abaixo: 

 

1 – DO OBJETO: 

A Contratada se obriga a prestar para a Contratante serviços de manutenção preventiva e corretiva do Theatro Pedro II, 

de acordo com o Memorial Descritivo (Anexo I), Relação de Equipamento (Anexo II) e Check List (Anexo III), que 

fazem parte integrante deste contrato devidamente rubricado pelas partes. 

 

2 – DO PREÇO: 

Para a execução do objeto ora contratado e descrito na cláusula anterior, a Contratante pagará à Contratada o valor global 

de R$ ........................... (...................................................), pagos em 12 (doze) parcelas mensais de R$ ............. . 

(.................................................................................). 

 

3 – DO REAJUSTE: 

Os valores expressos neste contrato não sofrerão qualquer reajuste pelo período de 12 (doze) meses, podendo, entretanto, 

essa periodicidade ser modificada caso ocorram alterações na política econômica do país, nos termos da legislação 

federal, naquilo que concernir aos contratos públicos e seus efeitos financeiros, inclusive na escolha de índice adequado à 

manutenção do equilíbrio econômico – financeiro original do contrato. 

 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O pagamento de cada parcela será efetuado em até 07 (sete) dias úteis após a apresentação da nota fiscal previamente 

atestada pela Contratante, com as devidas anotações quanto à perfeição da execução dos serviços e cumprimento das 

disposições legais, regulamentares e contratuais, com a indicação do número do Processo de Compras com a 

identificação da parcela a que se refere. 

 

4.1. A Contratada para se habilitar convenientemente a qualquer pagamento, deverá estar em dia com o cumprimento de 

todas as suas obrigações tributárias e encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, obrigando-se ainda, a apresentar à 

Contratante, quando solicitado, guias de recolhimento de encargos sociais e impostos sobre serviços ISS, devidamente 

quitadas, seguros, etc., pelos quais responderá isoladamente. 

 

4.2. O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos relativos ao presente contrato correrá por conta exclusiva da 

Contratada, desde o início até seu término, bem como os encargos inerentes à completa execução do presente contrato. 

 

4.3. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, quaisquer que 

sejam, nem implicará na aprovação definitiva dos serviços prestados. 

 

5 – DOS PRAZOS: 

O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Fundação, de acordo com o 

que estabelece o artigo 57 parágrafo 2º da Lei 8.666/93. 

 

6 – DA FISCALIZAÇÃO: 
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Fica expressamente consignado que a fiscalização da execução do objeto do presente contrato estará a cargo e a 

exclusivo critério da Contratante, Fundação D. Pedro II, através da Diretoria Administrativa, com o poder de receber ou 

rejeitar os serviços realizados. Essa fiscalização em nenhuma hipótese eximirá a Contratada das responsabilidades 

contratuais e legais, bem como sobre danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, seja por atos ou 

omissões da firma, de seus funcionários ou preposto. 

 

6.1. A Contratada adotará medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus 

funcionários e a terceiros, bem como todas as medidas cabíveis e relativas à segurança contra tais danos, ficando sempre 

responsável pelas consequências originadas dos acidentes que se verificarem. 

 

6.2. A Contratada obriga-se a desvincular dos serviços, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer funcionários ou 

atividades que não estiverem a contento da fiscalização da Contratante. 

 

7 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
7.1. Executar os serviços, objeto deste contrato através de profissionais habilitados para a perfeita execução dos serviços 

contratados e atendimentos de emergência. 

 

7.2. Cumprir todas as normas internas da Contratante, especialmente no que se referirem a Segurança do Trabalho, 

correndo por conta da Contratada o fornecimento de luvas, capacetes e demais equipamentos de segurança que se fizerem 

necessários. 

 

7.3. Enviar para análise da Contratante todas as folhas de leitura com as recomendações dos eventuais reparos e/ou 

modificações na operação do sistema, objetivando o seu adequado funcionamento. 

 

7.4. Enviar para a análise da Contratante todas as fichas de serviços executados e/ou substituição de peças, durante o 

período de manutenção preventiva ou corretiva. 

 

7.5. Atender num prazo máximo de 02 (duas) horas as chamadas de emergência. 

 

7.6. Não haverá ônus sobre mão de obra para execução de serviços corretivos e/ou chamadas de emergência, desde que 

estes sejam efetuados dentro do horário comercial do trabalho. 

 

7.7. Executar os serviços em horário comercial, correndo por conta da Contratada o fornecimento de lixas, estopas, tintas, 

lubrificantes e demais materiais de consumo necessários ao seu perfeito desempenho, bem como de ferramentas de 

trabalho e instrumental técnico de aferição e medição para o uso em cada serviço, sob os cuidados da Contratada. 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
8.1. Fornecer condições de trabalho, liberando as áreas que se fizerem necessárias. 

 

8.2. Fornecer local reservado e abrigado para guarda dos materiais e ferramental, de acordo com as necessidades, bem 

como local para execução dos serviços com pontos de força para conexão de ferramentas elétricas. 

 

8.3. Os prejuízos e danos eventualmente causados em decorrência da falta de capacidade de operação, ou operação 

inadequada do equipamento, ou por vazamentos, ou ainda deteriorações de qualquer espécie, e também alterações ou 

interrupções no fornecimento de energia elétrica, serão de responsabilidade exclusiva da Contratante. 

 

9 – DO PESSOAL: 
9.1. Os profissionais designados pela Contratante para execução dos serviços deverão apresentar-se ao local de trabalho 

pontualmente, manter boa aparência e trajar uniforme completo e limpo, com crachá de identificação. Como uniforme 

completo considera-se o conjunto de calça, camisa e calçado consolado de borracha em condições de perfeito isolamento, 

além de outros equipamentos de proteção individual exigidos conforme a natureza da tarefa (capacete, óculos, luvas...). 

 

10 – DOS DANOS: 
10.1. A Contratada indenizará a Contratante, por todo e qualquer dano decorrente direta ou indiretamente, por culpa ou 

dolo de seus profissionais, da execução do presente prestados de serviços. O dano será apurado em conjunto, por 
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representantes da Contratada e Contratante, os quais entrarão em comum acordo quanto ao valor e forma de pagamento 

do mesmo, à parte prejudicada. 

 

11 – DA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS: 
11.1. Para efeitos de mão de obra, não será permitida a execução de qualquer tipo d serviços quer sejam de natureza 

preventiva ou corretiva, por técnicos que não sejam da equipe da Contratada, sob pena de rescisão e ressarcimento de 

danos para com a mesma. 

 

11.2. Todos os reparos, serviços extras e atendimento de emergência estão incluídos nos serviços de manutenção 

preventiva seguindo sempre o disposto da cláusula 7, itens 7.5 e 7.6. 

 

12 – DAS PENALIDADES: 

A Contratada, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extra judicial, estará sujeita, em 

função das infrações que cometer, as penalidades a seguir indicadas: 

 

12.1. Multa no caso de não cumprimento de qualquer dispositivo contratual, bem como no caso de atraso na execução do 

objeto do presente contrato, obedecidos aos seguintes critérios: 

 

12.2. A multa será diária e se aplicará de forma cumulativa por tantos dias corridos forem os dias de atraso ou de 

descumprimento do dispositivo contratual e será descontado primeiro pagamento a ser efetuado à Contratada. 

 

12.3. O valor da multa diária será a razão de 0,5% (meio por cento) do somatório do valor global do contrato. 

 

13 – DA ALTERAÇÃO: 

O presente contrato poderá ser alterado na conformidade dos ditames da Lei 8.666/93, tendo a Contratada a obrigação de 

aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, se do interesse do 

Contratante, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

14 – DA RESCISÃO: 

A rescisão do presente contrato se operará independentemente de notificação prévia, desde que a Contratada deixe de 

cumprir as obrigações ora assumidas, e também nos seguintes casos: 

 

14.1. Inexecução dos serviços contratados, sem prejuízo da penalidade referida; 

 

14.2. Fato superveniente que implique na manifestação, pelo Poder Público, de não atendimento de interesse público em 

matéria de prioridade; 

 

14.3. Retardamento injustificado na execução do serviço solicitado; 

 

14.4. A Contratante poderá rescindir unilateralmente o contrato, independentemente de indenização, interpelação judicial, 

na ocorrência de uma das hipóteses do art 78 e incisa da Lei Federal 8.666/93, ficando esse direito expressamente 

reconhecido pela Contratada. 

 

15 – TRANSFERÊNCIAS E SUB-CONTRATAÇÕES: 

A Contratada não poderá ceder ou transferir, dar garantia ou vincular, de qualquer forma, total ou parcialmente, o objeto 

contratado a qualquer pessoa física ou jurídica, sem a prévia e expressa autorização da Contratante, sendo que nenhuma 

cláusula da subcontratação poderá estabelecer qualquer vínculo ou compromisso entre a Contratante e a Sub-Contratada. 

 

16 – SUPORTE FNANCEIRO: 

As despesas do presente contrato são oriundas de recursos próprios da Contratante, por conta da rubrica orçamentária: 

 

17 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 

O presente contrato reger-se-á pela Lei 8.666/93 na sua forma atualizada. 

 

18 – DO FORO: 
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As partes contratantes elegem o foro da cidade e Comarca de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, para dirimir qualquer 

pendência, originada na execução deste contrato, com renúncia expressa, de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

 

E por estarem justos e contratados, assinam este termo em duas vias de igual teor e na presença de duas testemunhas que 

a tudo assistiram e que abaixo assinam. 

 

 

 

Ribeirão Preto, .......... de ........................ 2016 

 

 

 

 

_________________________ 

Dulce Maria das Neves 

Presidente  

Fundação D. Pedro II 

 

 

 

 

__________________________ 

Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

1_______________________________________ 

 

2_______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


