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Pelo presente instrumento publico de contrato de construcao de ref
que para todos os efeitos legais celebram de urn lado a CAMARA
DE BERTIOGA, com personalidade judiciaria, inscrita com CNPJ n.
68.021.534/0001-38. com sede Rua Reverendo Paes> D'Avila n. 374, em Bert.oga

- SP, representada por seu Presidente, VEREADOR LUIS HENRIQUE
CAPELLINI portador do RG n° 12.346.878-4 SSP/SP e inscnto sob o CPF n.
050 147.988-02 neste ato denominada CONTRATANTE e de outre lado a
empresa CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA., com CNPJ n.°
02.243.019/0001-94, com sede a Rua Arthur Friedenreich nM3 Sao IPaulo/SP,

neste ato denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. FABIO GOMES
DUQUE, portador do RG n.° 27.290.170-2 SSP/SP e mscntc» no, CPF n^
284.246.878-06, face o decidido no processo administrativo n°. 555/2015, e na

licitacao realizada atraves da modalidade Concorrencia n.° 002/2.015 resolvem
celebrar o presente, sujeitando-se as normas da Lei n° 8.666, de 21 de»julho-de
1993, com suas alteracoes posteriores, bem como as dema.s regras de direito
publico aplicaveis a materia, e supletivamente as disposicoes de direito pnvado,
mediante as seguintes clausulas e condicoes:

CLAUSULA PRIWIEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tern por objeto a execucao de obra de reforma e

adeauacao do predio administrativo das novas instalagoes da Camara Municipal
de Bertioga, sob o regime de execucao de empreitada por precc, unrtano.

conformeespecificagees'contidas no Edital de Concorrencia n° 0022015 e seus
anexos, e na conformidade da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas

PARA5GRAFO PRIWIEIRO - Este Contrato vincula-se ao EDITAL DE

CONCORRENCIA n° 002/2015 seus anexos, publicado no Diario Oficial do

PARA°GRAFO SEGUNDO - As especificacoes tecnicas, memorial descritivo e o
proieto basico estao devidamente previstas de forma clara no edital da

concorrencia 02/005, que faz parte integrante do presente contrato, como se aqui

estivessem transcritas, declarando os subscritores do presente seu pleno e total
PARAGRAFO TERCEIRO - Cabera a CONTRATADA com base nas
especificacoes tecnicas, no memorial descritivo e no projeto basico existentes no
edital concorrencia 002/2015 elaborar o projeto executive
CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

O prazo de vigencia do presente contrato e de 12 (doze) meses, iniciando-se a
partir de sua assinatura, observando-se o disposto no paragrafo segundo da
clausula quarta do presente instrumento, podendo ser prorrogado ateio hmrte
legal, no interesse da Administragao, nas hipoteses previstas no artigo 57 da Lei
8.666/93.

\
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PARAGRAFO ONICO - Apos a assinatura da Ordem de Inicio de Servigo a

CONTRATADA tera o prazo de 10 (dez) meses para concluir o objeto do presente t
contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

Para garantir o f.el cumprimento do objeto contratado sao obrigacoes das partes:
PARAGRAFO PRIMEIRO - DA CONTRATANTE

Dar condigoes para a CONTRATADA executar o objeto do contrato de

acordo com os padroes tecnicos e as especificacoes estabelecidas.

Exercer a f.scalizagao dos servigos por meio de se^idor,esPeci^eQ^

designado para ser o Gestor/Fiscal do presente, como descr.to na clausula
decima oitava deste pacto.

.
Determine em razao da fiscalizagao a realizagao dne.f^uNa|^D°Au
corre55es nos servi5os com os custos sendo suportados pela CONTRATADA,
quando realizados por sua culpa.

Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposigoes

estabelecidas.

Efetuar os pagamentos na forma convencionada na CLAUSULA NONA.
Permitir que os funcionarios da CONTRATADA tenham acesso aos locais
de execug§o dos servigos.

Notificar por escrito, a CONTRATADA, a ocorrencia de eventuais

imperfeigdes no curso de execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, com total onus a CONTRATADA.

Fornecer atestados de capacidade tecnica quando solicitado, desde que
atendidas as obrigagoes contratuais.

Fornecer a CONTRATADA arquivos eletronicos das pegas tecnicas para
reprodugio pela CONTRATADA, necessarios ao cumprimento do objeto em
questao.

Autorizar supressoes ou acrescimos nos termos da legislagao vigente.
Autorizar a subcontratagao de parte do objeto do presente contrato, em

questoes especificas devidamente justificadas,

sendo o valor custeado

exclusivamente pela CONTRATADA,

PARAGRAFO SEGUNDO - DA CONTRATADA

a) Executar fielmente os servigos, compreendendo, inclusive, o fornecimento de
mao-de-obra e materiais necessarios a execugao do objeto, ^e acordo com as

especificagoes tecnicas constantes do Projeto fornecido pela CONTRATANTE, e
demais termos prescritos no edital de licitagao e no presente CONTRATO.

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas no total

ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execugao ou de materiais empregados.
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c)

Providenciar o livro "DlARIO DE OBRAS", para todas as anotacoes

oertinentes tanto da f.scalizacao referentes a obra da CONTRATANTE, como

^^'arotatftoa do Responsavel Tecnico da CONTRATADA no tocante ao
arSam^nto dos servicos contratados e problemas detectados

corn o 4

estabelec mento inclusive, de prazo para sua correcao, livro esse que devera ser

SSnSdT^amente atualizado, tanto no momenta* cada med.cao como
a qualquer tempo sempre que exigido pela CONTRATANTE.

d) Promover dilig§ncias junto aos orgaos competentes elou 0™ce™°™™*deo

Servicos Publicos, para as respectivas aprovacoes de projetos, quando for o
caso.

e) Responsabilizar-se por todo o onus e/ou providencias cabiveis para
remanejamento de instalacdes junto a locagao da obra.

f)

Possuir corpo tecnico qualificado em conformidade com o porte da obra

contratada e Anota56es de Responsabilidade Tecnica apresentadas em processo
licitatdrio a que este CONTRATO se vincula.
g)
Manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as

obriga55es por ela assumidas, todas as condigoes de hab.l.tagao qual.fica5ao
exigidas para a presente contratacao.

h^

Executar os servicos de acordo com as especificacoes tecnicas e prazos

determinados no Edital, como tambem de acordo com o Cronograma FisicoFinanceiro apresentado. Caso esta obrigagao nflo seja cumpnda den ro do prazo
a CONTRATADA ficara sujeita a multa estabelecida na CLAUSULA DECIMA
TERCEIRA deste CONTRATO.

i)

Manter a equipe executora dos servigos convenientemente uniformizada.

i)
Propiciar o acesso da fiscalizagao da CONTRATANTE aos locals ondese
realizarao os servigos, para verificacao do efetivo cumprimento das condigoes

pactuadas A atuaclo dacomissao fiscalizadora da CONTRATANTE nao «ame a

CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade dos
servicos.

k)

Empregar boa tecnica na execu?ao dos servicos, com materials de

I)

Executar todos os servicos complementares julgados necessarios para que

primeira qualidade, de acordo com o previsto no Edital e Projeto.
o local tenha condicoes de uso satisfat6rio.

m)

Corrigir e/ou refazer os servigos e substituir os materials, as suas

expenses, nao aprovados pela fiscaliza5ao da CONTRATANTE, caso os mesmos
nao atendam as especificac6es tecnicas constantes do Projeto.

n)
Fomecer alem dos materiais especificados e mao-de-obra especializada
em quantidade suficiente para cumprimento do cronograma fisico financeiro,
todas as ferramentas necessarias, ficando responsavel por seu transporte e
guarda.

o)

Fomecer a seus funcionarios uniformes e equipamentos de protecao

individual (EPI's) e coletiva adequados a execu?ao dos servicos e em
conformidade com as normas de seguran?a vigentes.
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p)

Responsabilizar-se

por

quaisquer

danos

ao

patrimonio

da

CONTRATANTE, causados por seus funcionarios em virtude da execugao dos
servigos.

q)

Executar limpeza geral, ao final da execugao dos servigos, devendo o

espago destinado a obra ser entregue em perfeitas cond.goes de ocupagao e uso.

r)
Obedecer sempre as recomendagoes dos fabricates na' aplicagacidos
materiais industrializados e dos de emprego especial, cabendo a C°OTRATADA,
em qualquer caso, a responsabilidade tecnica e os onus decorrentes de sua ma
aplicagao.

s)
Proceder a substituigao, em ate 24 horas a partir da comunicagao, de
materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela f.scal.zagao da
CONTRATANTE como inadequados para a execugao dos servigos.

t)
Entregar o local objeto do contrato sem instalagoes provisorias e livres de
entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a ut.l.zagac>'mediate
do local

A CONTRATADA deve comunicar, por escnto, a fiscalizagao aa

CONTRATANTE, a conclusao dos servigos, para que a mesma proceda a_v.stor,a
da obra com vistas a sua aceitagao provisbria. Todas as superficies deverao estar
impecavelmente limpas.

u)
Recuperar areas ou bens nao incluldos no seu trabalho e deixa-los em seu
estado original, caso venha, como resultado de suas operagoes, a danifica-los.

v)
Responder por todas as despesas relativas a encargos trabalhistas,
previdenciarios e sociais decorrentes da realizagao do objeto deste contrato, bem

como de seguro de acidentes, tributos, contribuigoes previdenc.ar.as e qua.squer

outras que forem devidas referentes aos servigos executados por seus

empregados, uma vez que os mesmos nao tern nenhum v.nculo empregatic.o
com a CONTRATANTE.

w)
Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a
CONTRATANTE ou a terceiros em razao de agao ou omissao, dolosa ou culposa,
sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominagoes contratuais
ou legais a que estiver sujeita.

x)

Empregar, na execugao dos servigos, apenas materiais de primeira

v)

Empregar, na execugao dos servigos, apenas materiais de primeira

z)

Responsabilizar-se integralmente pela sinalizagao adequada da obra,

qualidade e que obedegam as especif.cagSes tecnicas, sob pena de impugnagao
destes pela fiscalizagao da CONTRATANTE.

qualidade e que obedegam as especificagoes tecnicas, sob pena de impugnagao
destes pela fiscalizagao da CONTRATANTE.
promovendo a prevengao de acidentes.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DAS CONDIQOES DE EXECUCAO E
RECEBIMENTO DO OBJETO

O obieto do presente contrato devera ser executado pela CONTRATADA no local
indicado no Projeto fornecido pela CONTRATANTE, Rua Reverendo Augusto \
Paes D'avilla - n° 374 - Jardim Rio da Praia - Bertioga - Sao Paulo, observando- /
se o disposto neste contrato.

\
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PARAGRAFO PRIMEIRO - A obra tera seu inicio, a contar do recebimento da
Ordem de Servico expedida pela CONTRATANTE, devendo ser conclu.da no

prazo de 10 (dez) meses, de acordo com as etapas estabelecidas no cronograma
fisico fmanceiro .

PARAGRAFO SEGUNDO - 0 objeto do contrato sera recebido pela

CONTRATANTE, nos termos da lei 8.666/93, dispostos no inciso I de seu artigo
73:

.

Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacao, mediante termo circunstanciado, assmado pelas partes em ate
15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado.

.

Definitivamente.por servidor ou comissao designate pela autoridade

competente, mediante termo circunstanciado, assmado pelas partes, ap6s
o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequacao

do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei
8.666/93.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os servicos a serem executados preveem obediencia

fabricantes dos matenais e
as Normas Tecnicas da ABNT e as normas dos fabr

equipamentos, sendo que cabera a CONTRATADA to^*™*™" de
irregularidade entre as normas tecnicas e eventuais incongruencias do projeto.

PARAGRAFO QUARTO - A execucao de todos os servicos obedecera

rig^rosamente as indica?6es constantes do

Projeto fornecido pela

CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO - Ao final dos servicos, o local devera ser entregue limpo
e livre de entulhos.

PARAGRAFO SEXTO - As especifica<?6es para a execucao do objeto do presente
contrato sao aquelas constantes do Projeto disponibilizado quando da publ.capao

do Edital a que este CONTRATO se vincula, as quais a CONTRATADA declara
ter pleno conhecimento e esta obrigada a cumprir fielmente.

PARAGRAFO SETIMO

- Sem

prejuizo da

plena

responsabilidade da

CONTRATADA perante a CONTRATANTE ou terceiros, os servicos estarao

suieitos a mais ampla e irrestrita fiscalizacao, a qualquer hora, em toda a area
abrangida pelos servicos, exercendo a fiscaliza5ao da obra por meio de servidor
designado instituido para este fim, designado neste contrato, bem como auxiliares
que se fizerem necessarios, devidamente designados pela autondade
competente, podendo, ainda, contratar empresa especializada, para auxiliar nesta
atividade.
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PARAGRAFO OITAVO - A fiscalizagao da CONTRATANTE solucionaratodos os

Trnpasses quanta a substitute ou nao de pegas ou matena.s no todo ou em

parte irrec^peraveis, ficando a seu cargo os criterios para tal, sendo<que> qualquer
aUeracao feita ao Projeto, devera ser registrada no l.vro 'D.ar.o de Ob as

SI livro permanecer no canteiro de obras ate que o' ^Pg"1^
por este

contrato seja

concluido e entregue

med.ante TERMO

RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, sob pena de multa.

DE

PARAGRAFO NONO - A CONTRATADA facilitara o acesso da fiscalizagao da
CONTRATANTE a todas as fases da obra, sendo que sera sohcitado antes do

S de qualquer etapa do servico, anuencia expressa da flscal.zacao da
CONTRATANTE.

PARAGRAFO DECIMO - A fiscalizagao da CONTRATANTE fica assegurado o
direito de:

memorial

. Exigir o cumprimento de todos os itens e subitens do Projeto,
descritivo e planilha de servicos e pre5os fornec.da pea

CONTRATADA, bem como de todos os itens de seguran5a para seus
trabalhadores enquanto perdurar o presente contrato.

. Reieitar todo e qualquer servico mal executado ou material de

qualidade inferior ou diferente ao especificado em^Projeto. esWpulando prazo para

a sua retirada e refazimento do servigo, sob onus da CONTRATADA.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A presenga da *2!SS?a

CONTRATANTE na obra nao diminuira a responsabilidade da CONTRATADA.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A Fiscalizagao da CONTRATANTE
acompanhara a execugao dos servigos e examinara os matena.s receb.dos na
obra antes de suas aplicagoes, decidindo sobre ace.tagao ou reje.gao dos
mesmos.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - As exigencias da Fiscalizagao da

CONTRATANTE fundamentar-se-ao neste CONTRATO, nas Jegjslagoes e

normas tecnicas vigentes, no projeto fornecido pela CONTRATANTE a

CONTRATADA e nas regras de boa tecnica.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Cabera a CONTRATANTE o dever de:
. Fazer cumprir todas as disposigoes das especificagfies constantes
do Projeto e deste contrato.

. Decidir sobre as divergencias de projeto e especificag6es, motivando
a escolha tomada.
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PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Cabe a CONTRATADA zelar pela protecao

dos empregados e de terceiros, durante a execucao das obras. seguindc.as
recomendagCes expressas na legislagao pertinente e normas regulamentadoras
quanto a engenharia de seguranga e medicina do trabalho.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Em especial, os servigos objeto do

contrato deverao ser executados levando-se em conta o est.pulado naNR-7
NR-18, com vistas a saC.de, seguranga e integridade fis.ca do trabalhadorsendo
aue a CONTRATADA devera fornecer a todos os seus empregados todo os

Equipamentos de Protegao Individual (EPI's) e Coletiva (EPC) necess*"°sJns^
seguranga no trabalho, sem que seja imputado qualquer custo ao empregado ou
a CONTRATANTE.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - A CONTRATADA devera manter na diregao
da obra urn profissional de nivel superior, habilitado, conforme apresentadc, em
fase licitatoria, com conhecimento que Ihe permita a execugao de todos os
serV.gos mao de obra em numero suficiente para atender ao cronograma fis.co
financeir'o, alem dos demais elementos necessarios a perfeita administragao.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - A Administragao da obra devera ser realizada
por 1 (urn) engenheiro, podendo prestar servigos de fiscahzagao e 1 (urn)
Encarregado Geral, devendo este prestar servigos em periodo integral.
PARAGRAFO DECIMO NONO - Cabera a CONTRATADA providenciar o pessoal
necessario a execugao dos servigos, serventes e of.ciais espec.al.zados, de

competencia comprovada, para obtengao de resultados na execugao dos
servigos.

PARAGRAFO VIGESIMO - A CONTRATADA devera providenciar quando da
execugao das estruturas de concrete armado, ensaiosi teciologicos do concrete e
dos agos utilizados, de acordo com a NBR 5738 NBR 5739 e ABNT 7480.
CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA durante o periodo de vigencia do presente contrato se obriga a
manter a Garantia Contratual ofertada, em conformidade com o item 9.2 do Edital,
sempre renovada e vigente, e se necessario devidamente complementada.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Em havendo aditamento ao presente contrato, a

CONTRATADA devera imediatamente providenciar a renovagao, na hipotese de
dilatagao de prazo, ou complementa-la financeiramente, em se tratando de
acrescimo de valor, ou concomitantemente se o aditamento versar sobre as duas
hipoteses.
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PARAGRAFO SEGUNDO: A nao renovacao de garantia ou complementacao de
qarantia decorrente de acrescimo de valor no contrato caractenza infracao,
sujeitando a CONTRATADA as penalidades previstas no presente instrumento, a
criterio da CONTRATANTE.

CLAUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS CONTRATUAIS
A CONTRATADA e responsavel por todas as providencias e obrigacoes

feferentes a legislacao especifica de acidentes de trabalho quando de ocorrenc.as

em que forem vitimas os seus funcionarios, no desempenho dos serv.cos ou em
conexao com eles.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, como unica e exclusiva
responsavel pela execucao dos servicos objeto do presente contrato, responde
civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que, por dolo ou

culpa sua, de
exercicio de suas
d seus empregados,
egados prepostos ou terce.ros,
terce.ros no
n^e^c'c;°d|sua|

atividades. vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar a CONTRATANTE
ou a terceiros.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA cabera as despesas peculiares as
empreitadas por precos unitarios, notadamente servicos gera.s transporte
horizontal e vertical, mao-de-obra e materials, inclusive para mstalacoes
provisbrias, e todos os encargos sociais, trabalhistas, prev.denc.anos e fisca.s
decorrentes, bem como as relativas aos registros junto ao CREA, bem como cabe

a CONTRATADA, por todo o periodo de execucao das obras, manter os seguros
que por Lei se tornar exigiveis.

PARAGRAFO TERCEIRO - Por se tratar de empreitada por preco unitario, os
precos unitarios contratados constituirao a unica e completa remuneracao pelos

servicos contratados no periodo estabelecido, estando incluidos nos mesmos os

custos com os encargos relacionados no paragrafo anterior ou quaisquer outras
despesas adicionais.

PARAGRAFO QUARTO - A inadimplencia da CONTRATADA com referenda as
suas obrigacoes nao transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA - DO REGIME DE EXECUCAO
O objeto do presente contrato sera executado sob o regime de execugao indireta,
na modalidade de empreitada por precos unitarios.
CLAUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

Ao presente contrato e dado o valor global de R$ 1.983.561,65 (Urn milhao,
novecentos e oitenta e tres mil, quinhentos e sessenta e urn rea.s e sessenta e
cinco centavos), fixo e irreajustavel, nao podendo ser cobrado qualquer outro
valor para o objeto do presente.
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PARAGRAFO UNICO - Em career excepcional, bem como superveniencia de

iTs legais, podera o valor ser revisto, desde que devidamente justrficada
utorizJo superior, nos termos do edital, sendo o valor corng.do com

a^fcagTo do indice do IPCA/FIPE somente sobre a parcela do pagamento
restante que ainda n£o tenha sido paga.

CLAUSULA NONA - DAS CONDIQOES DE PAGAMENTO

+

O pagamento sera feito mediante medigao dos service^executados, a ser feita
em ate 10 (dez) dias, a contar do aceite pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIWIEIRO - A CONTRATANTE procedera a conferencia da

mt^fo findo os quais a CONTRATADA emitira a respectiva fatura, que sera

quitada, observado o disposto no paragrafo segumte.

Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas dentro dos seus respective. , azos

de validade sendo que a nao apresentagao dos documentos c.tados .mpl.cara
na retengao do pagamento.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nao serao efetuados quaisquer pagamentos a
CONTRATADA enquanto perdurar pendencia de liquidacao de obrigagoes em
virtude de penalidades ou inadimplencia contratual.

PARAGRAFO QUARTO - A liberacao do pagamento ficara condicionada a

maS da s-ituacao da CONTRATADA em relaoao as condi56es de hab.l.ta?ao

e qualifica?ao exigidas na licitagao.

PARAGRAFO QUINTO - Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) ou
circunstancias que impecam a liquida5ao da despesa a mesma sera devolvida e
o pagamento f.cara pendente ate que a CONTRATADA providence as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento miciar-se-a ap6s a
regularizag§o da situacao ou reapresentagao de novo documento fiscal, nao
acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEXTO - Os pagamentos serao efetuados por etapas de servicos

executados, nao se admitindo em nenhuma hip6tese o pagamento de materials
entregues na obra.

PARAGRAFO SETIMO O pagamento dependera da fiscalizaQao da
CONTRATANTE que so atestara a execugao do servi?o pleiteado mediante a
entrega do Diario de Obra devidamente preenchido e assinado para todo o
periodo a que se refere a medicao.

PARAGRAFO OITAVO - O pagamento sera efetuado exclusivamente atraves de
credito em nome da CONTRATADA, a realizar-se em conta corrente bancaria,
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cabendo a CONTRATADA informar a CONTRATANTE os devidos dados para
deposito.

CLAUSULA DECIMA - DOS ACRESCIMOS E/OU SUPRESSOES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os
acrescimos ou supressoes que se fizerem "ecessarios no <Dbjeto do presente
CONTRATO, dentro dos limites previstos o § 1° do Artigo 65 da Lei n 8.666/9.3.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA DOTAQAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes do presente contrato no presente exerclcio, ~T?®° qq'
conta da dotagao orcamentaria n° 3.02.04.01.01.01.031.0002.1001 4.4.90.51.99

consignada no orcamento para o exercicio de 2.015, sendo suplementada no
exercicio seguinte, de acordo com o cronograma fisico financeiro.

CLAUSULA

DECIMA

SEGUNDA

-

DEVOLUCAO

DA

GARANTIA

CONTRATUAL

A CONTRATANTE procedera a devolu?ao da garantia contratual prestada
mediante solicitagao por escrito, apos a completa execucao do contrato e entrega
do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, descontado, se for o
caso, o valor das multas porventura aplicadas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

Pela inexecucao total ou parcial das obriga56es decorrentes da execucao do
objeto contratado, a CONTRATANTE, garantida a previa e ampla defesa podera

apicar a CONTRATADA, segundo a extensao ^ falta ensejada as segu.ntes

sancoes, observado o disposto nos §§ 2° e 3° do art.go 87 da Le. n° 8.666/93.
I - Advertencia, por escrito.
II - Multa.

III - Suspensao temporaria do direito de participar de licita?6es e
impedimenta de contratar com a Administra5ao Publica Local, por prazo nao
superior a 02 (dois) anos.

IV -

Declaracao de

inidoneidade para

licitar ou

contratar com

a

Administra$ao Publica.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Sera aplicado multa de 0,1 % (zero virgula urn por

cento) por dia de atraso na execugao dos servigos, incidentes sobre o valor do
servico a que se referir a infracao, devida em dobro a partir do decimo dia de
atraso ate o trigesimo dia, quando a CONTRATANTE podera decidir pela

continuidade da multa ou rescisao contratual, aplicando-se na nip6tese de
rescis§o apenas a multa prevista no Paragrafo Segundo, sem prejuizo da
aplicagao das demais comina?6es legais.

PARAGRAFO SEGUNDO - A inexecuc§o parcial admite a aplicac§o de
advertencia , sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade,
ou aplicacao da multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, quando
caracterizado atraso na obra por culpa da CONTRATADA.

Estado de Sao Paulo
(pitdncia

PARAGRAFO TERCEIRO - Sera aplicada multa de 20% (v.nte por cento) do
valor do contrato, nas hip6teses de rescisao contratual por inexecucao total do
contrato

caracterizando-se
reiterado descumpnmento de
ndose quando
quando houver
h

obn^^ratuab.
^^b quandoa
d entrega
tre for inferior a 50% ff^^^
^
do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limits de tnnta d.as,
estabelecido no Paragrafo Primeiro.

PARAGRAFO QUARTO - O valor correspondente a qualquer multa aplicada a
CONTRATADA, respeitado o princlpio do contraditorio e da ampla defesa, devera

ser depositado no prazo maximo de 10 (dez) dias aposo rece.b.mento da

notif.ca?ao, na forma def.nida pela legislagao, em favor do MUNICIPIO DE
BERTIOGA ficando a CONTRATADA obrigada a comprovar o pagamento,
mediante a apresentacao da copia do recibo do deposito efetuado.

PARAGRAFO QUINTO - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da
multa, o debito sera acrescido de 1% (urn por cento) de jurosde mora por
mes/fragao, inclusive referente ao mes da quitagao/consohdagao do debito

limitado o pagamento com atraso em ate 60 (sessenta) d.as apos a data da
notificacao, ap6s o que, o debito podera ser cobrado judicialmente.

PARAGRAFO SEXTO - No caso de a CONTRATADA ser credora de valor

suflciente ao abatimento da divida, a CONTRATANTE podera proceder ao
desconto da multa devida na proporgao do credito.

PARAGRAFO SETIMO - Se a multa aplicada for superior ao total dos
pagamentos eventualmente devidos, a CONTRATADA responded pela sua
diferenca, podendo esta ser cobrada judicialmente.

PARAGRAFO OITAVO - As multas nao tern carater indenizatorio e seu

pagamento nao eximira a CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela
responsabilidade

civil

decorrente

das

infracoes

cometidas

junto

CONTRATANTE, inclusive com a possibilidade de exigir perdas e danos.

a

PARAGRAFO NONO - A CONTRATADA nao podera transferir, no todo ou em
parte, o presente contrato a ninguem.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERAQOES

O presente instrument de contrato podera ser alterado, com as devidas

justificativas, de acordo com os casos previstos na legislacao vigente aplicaveis a
especie.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

A rescisao do presente instrumento podera ocorrer de acordo com o previsto na
legislagao pertinentes, em especial ao disposto no Artigo 79 da Lei n° 8.666/93,
no que couber.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS MOTIVOS PARA A RESCISAO

Estado de S§o Paulo

A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as
consequencias contratuais e legais previstas na Lei 8.666/93.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para a rescisao do contrato

aqueles relacionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93, no que couber.
PARAGRAFO SEGUNDO - Nos casos de rescisao, a CONTRATADA recebera o
pagamento pelos
materiais
utilizados e devidamente
medidos pela
CONTRATANTE ate a data da rescisao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo a rescisao, a CONTRATANTE podera
promover o ressarcimento de perdas e danos por via administrativa ou acao
judicial.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- DA SUBCONTRATACAO

E vedada a subcontratacao para a execucao dos servicos objeto do presente
Contrato sem autorizagao expressa da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO GESTOR DO CONTRATO
A Gestao do contrato sera feita:

Pela CONTRATANTE: Ana Lucia Trancoso Luchese - CREA n. 060171926-8
Pela CONTRATADA: Fabio Gomes Duque - CPF n. 284.246.878-06
PARAGRAFO

PRIMEIRO:

Cabem

ao

Gestor

do

Contrato,

questoes

administrativas ligadas a documentacao, do reequillbrio econ6mico-financeiro, de
incidentes relativos a pagamentos, ao controle dos prazos de vencimento, de
prorrogacao, sugerir eventuais modificacoes contratuais, comunicar a falta de
materiais, recusar servico, nesse caso, subsidiado pelas anotacoes do fiscal,
exigindo da CONTRATADA o cumprimento do pactuado.

PARAGRAFO SEGUNDO: A fiscaliza$ao do contrato tambem sera feita pelo
Gestor, a quern cabe:

a) analise das questoes tecnicas, o acompanhamento e fiscalizacao da obra,
de acordo com os elementos tecnicos contratados;
b) aprovacao de medicoes, anotando em registro proprio todas as ocorrencias
relacionadas com a execucao da obra; e,
c) Encaminhar, em tempo habil, as decisoes e providencias que ultrapassem
sua competencia, ao Presidente da Camara para decisao final.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

Este Contrato regula-se pela Lei n° 8.666/93, pelas suas Clausulas e pelos
preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria
geral de contratos e as disposicoes de direito privado.

""

Estado de Sao Paulo

PARAGRAFO UNICO: Havendo qualquer contradigao entre o presente contrato e
o Edital da Concorrencia 002/2.015, prevalecera a disposicao que for mais
benefica a CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PUBLICASAO

A publicacao resumida deste instrumento na Imprensa Oficial do Municipio, que e
condicao indispensavel para sua eficacia, sera providenciada pela Administracao

ate o quinto dia util do mes seguinte ao de sua assinatura, nos termos do
Paragrafo unico, Artigo 61 da Lei 8.666/93.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o Foro Distrital de Bertioga, Comarca de Santos, para dirimir quaisquer
duvidas oriundas das obrigacoes previstas neste Contrato, com renuncia
expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em
duas vias de igual teor e forma, na presenca das testerptinhas abaixo assinadas.
Bertioga, 19defevereirode2016.
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