
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
JACARANDÁ, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.705.956/0001-
62, localizada na Rua Magno Valente, 348, Loteamento Aquarius, Pituba, Salvador/Bahia, CEP
41.810-620, a seguir denominado como CONTRATANTE.

De outro lado a pessoa jurídica POLITUDO, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 20.551.861/0001-75,
com estabelecimento no Condomínio Parque Planalto Rua C, 26, Bairro do Cabula, CEP 41.150-
220, Salvador, Bahia, representado neste ato por Herasmo Reis Pereira, microempreendedor
individual (MEI), RG 01856558-15, CPF: 292.55.8055-68, doravante denominado simplesmente
CONTRATADO.

RESOLVEM  as partes celebrar o presente Contrato de Prestação  de Serviços, que se regerá
consoante às cláusulas e condições a seguir es puladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.  O objeto do presente Contrato consiste na prestação de serviços de FORNECIMENTO DE
MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE
PISO EM CONCRETO EXISTENTE, nivelado através de raspagem de toda área com politriz
e  abrasivo  no  24;  demolição,  regularização  do  piso  em  trechos  necessários  e
refazimento  de  algumas  áreas  existentes  com inconformidades,  em especial  trecho
próximo  à  parede  limite  com  a  piscina  do  pavimento  da  garagem;  corte  da  base
existente  para  alinhamento,  refazimento  e  colocação  das  tampas  das  caixas  de
passagem  e  calhas  de  drenagem existentes  na  garagem  com  alças  para  acesso  às
instalações subterrâneas, conforme cadastro fornecido pela CONTRATANTE; execução
de corte linear e alinhamento para colocação das tampas das calhas de drenagem em
material a definir; aplicação de concreto com polimento posterior; estucamento com
adi vo Bianco da marca Vedacit; polimento em toda a área da garagem com politriz e
abrasivo no 60 na área geral; aplicação de material adi vo para estabilização do piso
recuperado,  e  preparação  final  para  aplicação  de  nta  conforme  especificação  do
CONTRATANTE. As tampas e alças deverão estar rebaixadas no mesmo nível do piso. O
serviço contempla a execução de formas e outros serviços de carpintaria, assim como a
re rada do entulho. Será necessário executar o acabamento das tampas elevadas de
água (próximo à administração do condomínio) e cortar trechos do piso existente para
adequação das instalações e tubulações. Para iniciar os serviços, deverão ser re rados
os elementos existentes como quebra-molas, trilhos em desuso do portão de acesso e
saída da garagem, dentre outros.

1.2.  Estão incluídos todos subsídios para a realização dos mesmos, tais como o fornecimento
de equipamentos, máquinas, ferramentas auxiliares, mão de obra e demais elementos
como equipe de carpintaria, material de formas para execução das tampas das caixas
em  concreto  necessários.  A  Prestação  dos  Serviços  será  realizada  em  estrita
conformidade  com  as  disposições  do  presente  Contrato  e  das  orientações  do
CONTRATANTE, assim como de seu preposto e da equipe de Arquitetura.

1.3. A Prestação dos Serviços será executada de acordo com as especificações e  instruções
estabelecidas pela  CONTRATANTE  que, rubricados pelas partes, passam a fazer parte
integrante  deste Contrato, acerca das quais  a  CONTRATADA  declara expressamente
possuir conhecimento.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1



São obrigações da CONTRATADA:

2.1. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto do Contrato.

2.2. Acatar e facilitar a ação da fiscalização da  CONTRATANTE,  cumprindo às exigências da
mesma.

2.3.  Apresentar  à  CONTRATANTE  cronograma  sico-financeiro  7 dias  úteis  antes  do  início
previsto de obra, assim como documento com planejamento e definição de logís ca da
obra, para liberação das áreas e vagas.

2.4. MOBILIZAÇÃO:

2.3.1. Proceder, por sua própria conta, a mobilização e desmobilização de suas
instalações e alojamentos, necessários para a Prestação dos Serviços, arcando
com todos os custos daí decorrentes.

2.5. MÃO-DE-OBRA:

2.5.1. Admi r e dirigir, sob sua inteira responsabilidade e custo:

a) o pessoal, direto ou indireto, adequado e capacitado de que necessitar,
seja em horários normais e/ou extraordinários, responsabilizando-se pelo
pontual  pagamento  da  remuneração  de  seus  funcionários,  arcando
também com o alojamento de  seus empregados,  respec vas  estadias,
alimentação, transporte, despesas de assistência médica, equipamentos
de proteção individual, ferramentas, seguros, iden ficação, mobilização,
desmobilização e administração;

b) pelos  encargos decorrentes  da legislação trabalhista, previdenciária,
acidentária, inclusive adicionais de periculosidade e/ou de insalubridade,
se devidos, de responsabilidade civil, e quaisquer despesas que se tornem
necessárias à Prestação dos Serviços ora contratados.

2.5.2. Responderá a  CONTRATADA,  como única e exclusiva empregadora, por
toda e qualquer reivindicação, seja judicial ou extrajudicial, de seus empregados,
ou prepostos, seja equipe permanente ou eventual, isentando a CONTRATANTE
de qualquer responsabilidade em decorrência dos mesmos.

2.6. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:

2.6.1.  Receber, armazenar, proteger e responsabilizar-se pelas máquinas  e/ou
equipamentos  e/ou  peça  de  propriedade  da  CONTRATANTE  que  lhe  forem
confiados.

2.7. MATERIAIS:

2.7.1.  A  CONTRATADA  se  responsabiliza por  receber,  armazenar,  proteger os
materiais e/ou insumos a ela entregues, pela  CONTRATANTE, para a Prestação
dos Serviços, objeto do presente contrato.

2.7.2.  Devolver  todo  material  e/ou  insumo  excedente,  caso  estes  sejam
fornecidos pela CONTRATANTE, após a conclusão dos trabalhos ou em caso de
rescisão contratual,  responsabilizando-se  em ressarcir  a  CONTRATANTE  pelos
danos causados aos mesmos.
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2.7.3 A CONTRATADA deverá facilitar a verificação de todo o material, devendo
informar ao preposto da CONTRATADA o momento para a abertura e finalização
de  todos  os  materiais,  para  que  este  esteja  presente,  para  verificação  do
consumo total.

2.8. TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES E DEMAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS:

2.8.1.  Arcar  com o adimplemento de  todos  os  tributos  federais,  estaduais  e
municipais,  as  contribuições  fiscais,  parafiscais,  previdenciárias  e trabalhistas,
devidos  ou  que  vierem  a  sê-lo  em  decorrência  do  presente  Contrato,  que
correrão  exclusivamente  por  conta  da  CONTRATADA,  a  qual  também  se
responsabilizará pelo fiel cumprimento de todas as obrigações e formalidades
legais, perante as autoridades competentes.

2.8.2.  A  CONTRATADA  responsabiliza-se por todo e qualquer ques onamento
fiscal  municipal,  estadual  e/ou federal,  decorrente do objeto  ora  contratado,
devendo ressarcir à CONTRATANTE todo e qualquer custo em que esta venha a
incorrer em eventual defesa.

2.9. DECLARAÇÕES:

2.9.1.  A  CONTRATADA  declara  conhecer  e  anuir  às  normas  e  regulamentos
internos,  estabelecidos  pela  CONTRATANTE  e/ou  proprietária  da  obra,
comprometendo-se a cumpri-las e exigir de seus empregados e/ou contratados
o seu cumprimento, sob pena de assim não procedendo ficar sujeita à imposição
das penalidades previstas no presente instrumento.

2.9.2.  A  CONTRATADA  assume  o compromisso  de  cumprir  com os valores  e
princípios preservados e pra cados pela  CONTRATANTE,  tais como afirma ter
avaliado seus fornecedores e sub-contratados e que os mesmos atendem aos
norma vos  e  às  condutas  impostos  pela  CONTRATANTE,  dentre  os  quais  os
específicos de responsabilidade social, tais como proibição do trabalho infan l, a
prá ca de relações de trabalho adequadas e respeito ao meio-ambiente, bem
como exige que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com seus
sub-contratados e demais fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de
serviços,  sob  pena  de  rescisão  do  contrato,  obrigando-se  a  cumprir
integralmente tais critérios, de acordo com legislação per nente, sob pena de
assim não procedendo ficar sujeita à  imposição das  penalidades previstas  no
presente instrumento.

2.9.3. A  CONTRATADA  declara que, em respeito ao meio-ambiente, conhece e
controla  a  origem  de  insumos,  materiais  e  equipamentos  que  por  ventura
venham a ser fornecidos à CONTRATANTE no decorrer e/ou para realização do
serviço, evitando, assim, a exploração ilegal de recursos naturais em geral, bem
como a u lização de produtos falsificados, fruto ou eivado de qualquer vício de
natureza criminal, especialmente, mas não se limitando, de sonegação fiscal e de
receptação  criminosa,  neste  ato  eximindo  a  CONTRATANTE  de  qualquer
responsabilidade legal decorrente e por conta dos mesmos, sob pena de rescisão
contratual por parte da  CONTRATANTE  e imposição das penalidades previstas
neste instrumento.

2.10. LITÍGIOS:
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2.10.1.  Manter  e  preservar  a  CONTRATANTE  livre  e  a  salvo  de  quaisquer
demandas,  queixas,  reivindicações,  representações,  autuações,  ações,
reclamações,  sejam  de  natureza  trabalhista,  tributárias,  cíveis,  comerciais  ou
outras,  propostas  por  seus  empregados,  ex-empregados,  prepostos  e/ou
fornecedores  da  CONTRATADA,  inclusive  empregados  de  eventuais
subcontratadas desta.

2.10.2. Se, em descumprimento das obrigações estabelecidas no item acima, a
CONTRATANTE  for  envolvida  em  qualquer  demanda,  processo,  reclamação,
queixa, multa ou cominação aplicada por qualquer dos Poderes Públicos, ou por
fiscalização de qualquer natureza, ou outro po de ação judicial ou extrajudicial,
assis rá  a  CONTRATANTE  o  direito  de  reter  pagamentos  devidos  à
CONTRATADA, até o montante do débito, inclusive descontar da medição, ou
cobrar da  CONTRATADA o valor das referidas obrigações, consideradas, desde,
já dívida líquida e certa.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da Contratante: 

3.1.  Cumprir  e  fazer  cumprir,  por  seus  prepostos,  as  obrigações  e  deveres  assumidos  no
presente Contrato.

3.2. Autorizar o início da Prestação dos Serviços e fiscalizá-los com a expressa concordância da
CONTRATADA.

3.3.  Designar  um  representante  com  poderes  de  supervisão  e  direção  dos  trabalhos,
devidamente credenciado junto à CONTRATADA.

3.4. TRIBUTOS:

3.4.1. Reter e recolher todos os encargos conforme legislação

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO CONTRATUAL

4.1.  O  prazo  para  Prestação  dos  Serviços  constantes  neste  Contrato,  será  conforme
cronograma da obra acordado pelas partes previamente a assinatura deste contrato, em
reunião no dia 26/01/2019.

4.2.  O prazo previsto no item “4.1”  poderá ser reduzido,  em decorrência de  alteração do
cronograma geral dos serviços a critério da CONTRATANTE, com o qual logo concorda a
CONTRATADA,  que  será  avisada mediante comunicação  por  escrito,  em caso de tal
ocorrência.

4.3. O prazo previsto no item 4.1 não poderá ser excedido em nenhuma hipótese.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇOS

5.1. Pela prestação dos  serviços e pelo fornecimento de materiais objeto deste Contrato, a
CONTRATADA fará jus ao valor bruto, certo e irreajustável de R$ 54.000,00 (cinquenta e
quatro mil reais) a ser realizado da seguinte forma:

(i) Para início dos serviços será cobrado 30% de sinal na conta bancária da Caixa Econômica
Federal  Agência  4111 operação  013 Conta Poupança  00044277-8  do  tular  Herasmo  Reis
Pereira.
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(ii) O restante do valor do contrato será pago em medições quinzenais.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTOS

6.1. Para realização do pagamento dos serviços a competente Nota Fiscal/Fatura de Serviços
será emi da em face desta e deverá ser enviada pela CONTRATADA à CONTRATANTE,
em 02 (duas)  vias  sem emendas  ou  rasuras  até  o  dia  02  (dois)  do  mês  posterior  à
prestação  dos  serviços.  Os  pagamentos  devidos  por  força  deste  Contrato,  a  serem
efetuados pela CONTRATANTE, serão realizados em até 5 (cinco) dias, a contar da data
de aprovação dos serviços pela CONTRATANTE ou responsável por ela indicado.

6.2. Juntamente  com  cada  fatura  apresentada,  a  CONTRATADA  deverá  enviar  à
CONTRATANTE:  (i)  os comprovantes de pagamento dos valores devidos pelo Relatório
anterior,  em decorrência de tais  contratações;  (ii)  o comprovante de pagamento do
FGTS e das guias de informações à Previdência Social - GFIP’s do Relatório anterior, a
par r da segunda Medição (GFIP Completa – COD recolhimento GFIP com o CEI da obra
sempre 150 ou 155 e Código de Recolhimento GPS 2100 caso não seja micro empresa);
(iii) as guias de arrecadação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, dos
Documentos de Arrecadação da Receita Federal – DARF’s rela vos à Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social – COFINS e ao Programa de Integração Social - PIS,
todos  devidamente  preenchidos  pela  CONTRATADA;  (iv)  a  matrícula  específica  da
Construção  –  CEI  n°  51.222.47583/77  na  primeira  medição;  (v)  a  Anotação  de
Responsabilidade  Técnica  -  ART  do  responsável  pelos  trabalhos,  acompanhada  do
comprovante do pagamento da taxa correspondente. (vi) Apresentar apólice de seguro
de vida e acidentes dos funcionários;  (vii) Cópia dos cartões de ponto e comprovantes
de pagamento dos salários dos empregados/prepostos;  (viii)  Relação de empregados
que prestaram serviços para o presente contrato;  (ix)  RE - Relação de Trabalhadores
Constantes  no  Arquivo  SEFIP;  (x)  Comprovante  de  Declaração  das  Contribuições  a
Recolher à Previdência Social e a outras en dades e fundos por FPAS; (xi) RET – Relação
de Tomador / Obra;

6.2.1. A  CONTRATADA  é obrigada a comprovar  o recolhimento dos encargos
através de guias específicas para a prestação dos serviços definidos no Contrato,
iden ficando a CONTRATANTE.

6.3. Com base na medição aprovada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA emi rá e entregará
a CONTRATANTE a respec va fatura, com indicação da(s) retenção(ões) necessária(s).

CLÁUSULA SÉTIMA – PENALIDADES: MULTA E JUROS

7.1. A tulo de sanção a CONTRATADA estará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor
global  do  contrato,  caso  haja  inobservância  das  normas,  regulamentos,  condições  e
cláusulas contratuais, ou pela prá ca de irregularidade ou omissões na Prestação dos
Serviços.

7.2. Quaisquer multas porventura aplicadas serão consideradas dívida líquida e certa a par r
do momento que a CONTRATADA for no ficada, ficando a CONTRATANTE autorizada a
descontá-las dos pagamentos devidos à CONTRATADA, ou das garan as oferecidas, ou,
ainda,  cobrá-las  judicialmente,  servindo,  para  tanto,  o  presente  instrumento,  como

tulo execu vo extrajudicial.

7.3. Pelo pagamento das multas anteriormente mencionadas, a CONTRATADA não se exime da
responsabilidade de responder por perdas e danos em virtude de prejuízos que causar à
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CONTRATANTE, por seu atraso, ação e omissão, bem como pela suspensão sem justa
causa da Prestação dos Serviços.

7.4. Fica convencionado que, no silêncio do Contrato, a taxa de juros que incidirá em qualquer
obrigação decorrente do presente instrumento será de 1% (um por cento) ao mês (art.
406 do Código Civil Brasileiro).

CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO CONTRATUAL

8.1.  O  presente  Contrato  poderá  ser  rescindido,  de  pleno  direito,  independentemente  de
qualquer no ficação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das sanções
contratuais e/ou legais e eventual indenização por perdas e danos, em qualquer das
seguintes hipóteses:

8.1.1. falência, concordata, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial de
qualquer das partes.

8.1.2.  descumprimento,  total  ou  parcial,  de  qualquer  cláusula,  condição  ou
disposição do presente Contrato.

8.1.3. não cumprimento ou alteração de projetos ou definições da fiscalização,
por parte da  CONTRATADA,  sem expressa e prévia autorização por escrito da
CONTRATANTE.

8.2. O presente Contrato poderá, ainda, ser rescindido pela  CONTRATANTE, a seu exclusivo
critério e conveniência, mediante aviso com antecedência mínima de 15 (quinze) dias,
sem que caiba à CONTRATADA qualquer po de indenização ou reparação, seja a que

tulo for.

8.3.  Sem  exclusão  das  hipóteses  anteriormente  previstas,  o  presente  Contrato  poderá,
também,  ter  sua  execução  interrompida,  ou  ser  simplesmente  rescindido,  pela
CONTRATANTE,  sem que  incorra  no pagamento de qualquer  ônus ou indenização à
CONTRATADA, em caso de paralisação da obra, por qualquer mo vo, inclusive falta ou
insuficiência  de  recursos  financeiros,  ou  em  face  da  rescisão  do  Contrato  para  a
execução da mesma, celebrado com o respec vo proprietário.

8.4. A CONTRATADA deverá paralisar os Serviços após a comunicação de rescisão. Os Serviços
prestados  até  a data  da  comunicação serão medidos  e  pagos conforme a  "Cláusula
Sexta" do Contrato.

8.5.  O  presente  Contrato  poderá  ser  rescindido  por  qualquer  das  partes,  na  hipótese  de
ocorrência de caso fortuito ou força maior, tal como definidos no parágrafo único do
ar go  393  do  Código  Civil  Brasileiro,  e  que  impeçam  em  caráter  defini vo  a  sua
execução, especialmente por mo vo de paralisação contratual por parte do proprietário
da obra.
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CLÁUSULA NONA – FORO

9.1. Fica eleito o Foro da comarca de Salvador/BA para demandas e procedimentos judiciais
oriundos deste Contrato, com renúncia expressa das partes quanto a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja ou que se torne. E por estarem assim, justas e contratadas
assinam  o  presente  instrumento  e  seus  anexos  em  02  (duas)  vias  de  igual  teor,
rubricadas para todos os fins de direito, e na presença de duas testemunhas abaixo.

Salvador,_____ de __________________ de 2019

_________________________________________________

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JACARANDÁ

Carlos Eduardo Bastos (síndico)

_________________________________________________

POLITUDO

Herasmo Pereira

TESTEMUNHAS:

__________________________________        _________________________________

Nome:                                                                        Nome:

RG:                                                                              RG:

Anexo I

Listagem de material a ser fornecido pela CONTRATADA:

1. 700kg CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL;

2. 1000kg CIMENTO COMUM;

3. 10 baldes de18 litros de BIANCO da marca Vedacit;

4. 30 baldes de 18 litros de Silicato de Sódio Neutro;

5. 3 m3 de gravilhão;

6. 3 m3 de AREIA.

Listagem de material a ser fornecido pela CONTRATANTE:

1. Sabão adstringente Yellow Pine;

2. Água;

3. cantoneiras em PVC.
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