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CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

J  ' CONTRATO 01/2018

Pelo presente instrumento particular de "Contrato de Honorários e Prestação de

Serviços", de um lado A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS - PB, SOB

CNPJ 08.788.903/0001-90 LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVINO DE MOURA

CENTRO, S/N PILÕEZINHOS - PB doravante denominado CONTRATANTE , e do

outro lado a EMPRESA DE CONSULTORIA - EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO

PUBLICA-SOB CNPJ 26.983.764/0001-38, com escritório à AV EPITACIO PESSOA

475, SALA 210 CXPST027, BAIRRO DOS ESTADOS, na cidade de João Pessoa,

Paraíba, doravante denominados CONTRATADO, tem justo e acordado as seguintes

cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 PRESENTE PROPOSTA DE CONTRATO REFERE-SE AO PROJETO

ESTRURAL DA AMPLIAÇÃO DA PONTE CENTRAL, DE PILÕEZINHOS -

PB.

1.1) O PROJETO contempla, projeto básico - elaboração de 2 modelos com

três tipos diferentes de lajes para análise de custo tendo como objetivo a

escolha da estrutura mais econômica. Nessa fase a apresentação consta

de pré-formas com volume de concreto e aço da obra.

1.2 Escopo dos serviços:

O escopo apresentado a seguir tem como objetivo quantificar e especificar os serviços

que são contemplados pelos CONTRATADOS e os documentos a serem entregues à

CONTRATANTE.
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1.2.1 Levantamento arquitetônico e fotográfico

Levantamento "in loco" de todas as medidas necessárias do terreno, ou da construção

existente, para um completo entendimento da situação atual da obra. Definição de

orientação e norte magnético para compreensão das insolações e ventos

predominantes da área. Levantamento fotográfico do estado atual da ponte ou

edificação com o intuito de documentar e analisar os detalhes existentes.

1.2.2 Estudo preliminar

Primeira etapa do processo projetual. Consiste na apresentação sucinta dos primeiros

esboços envolvendo a compatibilização dos espaços, articulação dos ambientes,

estudo de volumes, seguindo o programa de necessidades apresentado pelo cliente.

Esse estudo é essencial para o avanço das demais etapas, pois nele se aplicará todo

o conceito inerente ao projeto final.

Deverão estar graficamente demostrados:

- planta baixa do objeto do contrato;

- elevações;

- perspectivas ilustradas da idéia do projeto.

1.2.3 Anteprojeto

Esta etapa consiste no desenvolvimento técnico da solução aprovada no estudo

preliminar. Apresentará a concepção de todos os componentes do projeto estrutural.

- discriminação, em plantas, cortes, em escala compatível com indicação dos materiais

de construção e acabamento;

- layout e definições de fluxos;

- plantas com nomenclatura dos ambientes;

- plantas em escala 1:50 ou 1:75;
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1.2.4 Projeto executivo

Deverá conter, de forma clara e precisa, todos os detalhes construtivos e indicações

necessárias à perfeita interpretação dos elementos.

Deverá demostrar graficamente:

-  plantas: com nomenclatura dos ambientes, medidas intemas de todos os

compartimentos, espessura de paredes, material e tipo de acabamento, e indicação de

cortes, elevações e ampliações;

- imagens reaiísticas da solução finai do projeto.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO

2.1 Os CONTRATADOS se comprometem a entregar os serviços descritos na cláusula

primeira, subdivididos nas seguintes entregas parciais:

- Estudo preliminar

contrato

- Fundação

preliminar

- Superestrutura

anteprojeto.

após a assinatura do presente

08 dias úteis após a aprovação do estudo

20 dias úteis após a compatíbilização do

CLÁUSULA TERCEIRA - HONORÁRIOS

3.1 O valor total dos honorários para a execução dos serviços descritos será de R$

7.200,00 ( sete mil e duzentos reais), que deverá ser depositado na conta: Banco do

Brasil, Ag 1234-3 / Conta: 58287-3 / Mayra Ferreira Lopes Nunes.

3.2 O pagamento dos honorários correspondentes a execução dos serviços deverá ser

pagos 50% na assinatura do contrato e 50% na entrega do Projeto. O não

cumprimento desta obrigação implicará em multa de 2% (dois por cento) ao
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acrescida de 1 % (um por cento) de juros de mora e correção monetária sobre o valor

vencido e acionamento judicial.

CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1 Fornecimento de dados e Informações

Caberá ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, o fornecimento aos

CONTRATADOS de todos os dados e informações necessários à concepção do

projeto definido na cláusula primeira, tais como: levantamento planialtimétrico e

cadastral da área, sondagens geológicas de reconhecimento do solo e subsolo, dados

climáticos, documentação legal da área, etc.

4.2 Assistência à execução da obra

O acompanhamento da obra visando o esclarecimento de dúvidas sobre o projeto de

engenharia será feito através de reuniões técnicas e/ou visitas ao canteiro de obras. O

número de visitas será unitária e POR SOLICITAÇÃO durante o decorrer da execução

da obra; Contudo, cada visita deverá acontecer na presença do CONTRATANTE, que

assinará conjuntamente uma lista de freqüência, fornecida pelo CONTRATADO. As

visitas à obra devem ser agendadas com no mínimo 72 horas de antecedência e terão

custo de 30% do salário mínimo vigente, e deverão ser pagos pelo CONTRATANTE.

As visitas a obra terão custo arcado pelo CONTRATANTE deste contrato. ESSE

CONTRATO REGE 02 VISITAS OBRIGATÓRIAS A OBRA.

4.3 Entrega dos projetos

Nos projetos desenvolvidos por programas gráficos, a entrega far-se-á sempre através

de duas (02) cópias impressas em formato definido pelo projeto e em arquivos digitais,

cabendo ao CONTRATANTE a impressão das demais cópias dos desenhi

co; iadora de sua preferência.
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4.4 Modificações do projeto

Após a aprovação pelo cliente de uma etapa de trabalho apresentada, qualquer

modificação ou alteração somente poderá ser executada mediante entendimento entre

as partes.

As modificações que venham a ocorrer no projeto após a aprovação e entrega do

projeto executivo, estarão passíveis de reajuste de honorários, 50% do valor global do

prcjeto.

4.5 Direitos autorais

A cessão do uso dos direitos autorais patrimoniais do projeto abrange tão somente a

obra e local a que se destina, remanescendo sempre os referidos direitos autorais de

integral propriedade de seus autores, que poderão dispor deles mediante documento e

remuneração específica para tal, no caso de sua utilização em outro local.

Fica garantido ao cliente a exclusividade quanto ao projeto objeto deste contrato, não

podendo os arquitetos repassá-lo a terceiros.

4.6 Velculaçâo de autoria do projeto

Fica assegurado aos arquitetos a veiculação dos seus nomes e logotipo na promoção

e divulgação do projeto objeto de contratação junto aos meios de comunicação

(mostras, exposições, catálogos, anúncios em jornais, revistas, tv, etc.).

4.7 Serviços não Inclusos

4.7.1 A execução de serviços especiais, tais como administração da obra,

paisagismo, sinalização e comunicação visual, assessoria para produção de materiais

promocionais (logotipos, montagens fotográficas, etc.) e outros, terão seus honorários

previamente estabelecidos.

A.7.2 A eventual indicação de profissionais para a execução de projetos

complementares, obras e serviços adicionais, deve ser entendida como sugestão.
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cabendo aos respectivos profissionais a total responsabilidade técnica pelos seus

serviços.

CLÁUSULA QUINTA - RECISÃO E VIGÊNCIA

5.1 Poderá o presente contrato ser unilateralmente rescindido por desinteresse de

quaisquer das partes em sua continuidade, mediante comunicação feita por escrito

com 15 (quinze) dias de antecedência. Neste caso será pago ao CONTRATADO o

valor total correspondente à etapa de projeto em andamento quando do encerramento

do contrato.

5.2 A vigência contratual de projetos se encerra mediante a entrega dos mesmos,

somada as visitas estabelecidas em contrato. A validade desses serviços (projeto) se

dará ao prazo máximo de 6 meses, após isso é necessário aditivo ou reformulação

contratual, inclusive honorário, no caso de pausa tão extensa, que supere o prazo

previamente estabelecido. Pois o CONTRATANTE, por motivo alheio poderá se

ausentar de contato com o CONTRATADO.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias

de igual teor e forma, elegendo o foro desta capital para dirimir quaisquer divergências

daqui decorrentes.

^OÃO PESSOA, 07 DE MARÇO 2018
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