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CONTRATO N°. 02/20 17 
Processo Administrativo n o. 003/2017 

TERMO PARA "C0NTRATAcA0 DL EMPItESA 
LSPE('IIALIZADA PARA ELABORAçA0 DL PItO.IETO DL 
E.M;IiNU ttIA E FIscALIzAçA0 DA OIIRA DL REFORMA C 
-tMPLIACAO DO TELHADO DO PREDIO PRINCIPAL DA 
UMIALU MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS" QUE, ENTRE SI, 
&tLEBItAM '. CAMAR\ MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS E 

- '. r%Jvr(ESA MG] ( UNSTRI 1 (iRA E ENGENHARIA LTDA, 
INSC RflK NC) C'.I'j SOB N.'I0.758.821/000I-45 (Processo 
Ad mID istn thu H . 603/Z0 17).  

Aos Ices diado mCs de 
DE JARDINOPOLIS, pessoajuridlca de direilo pi 
Bairro Centre, Cidade Jardmopolis eslado de 
66.998.782/0091-08, neste ato representada pci 
casado, portador do RG n° 7.399.756-0  SSP/SP 
neste Munlciplo e Comarca de Jardinopolis - 
Residencial Vila Bourbon, doravante denominada 
ENGENHARIA LTDA, Inscrita no CNn - 
227.018.445.114, corn sede na Avenida Papa Joä 
CEP 14.340-000, neste ato representada par seu 
engenheiro civil, inscrito no CREA-SP sob o n 
CPF/MF n° 071 476 808-12, residente e dornicilia 
das Ohvelras, na cidade de Brodowski/SP, CE 
seguindo o disposto no art 24 incIso 1, da Le 
DISPENSA DE ucITAcAo, e, no que coubei 
postertores, celebrant, este Contrato autonzado p 
003/2017, doravante denommado de Processo, me  

de doisrnil e dezessete, A CAMARA MUNICIPAL 
lizada na Praça Cel João Guimaràes, 60, 
4680-000, inscrita no CNPJ sob o n°. 
Sr. José Eulipedes Ferreira, brasileiro, 
400.496.208-00, residente e dorniciliado 
a Ines de Paula Lico, it 0  150, Baillo 

e a empresa MGI CONSTRUTORA C 
Db n.° I0.758.821/000I-45 Inscriçao Estadual ItO 

KXIII, n.° 1720, Sernindrio, na Cid'ide de Brodowski/SP, 
presentante legal Sr. Francis Arrotéia Penha, brasileiro, 
061196263, portador do ROn° 18.425.275-1 SSP/SP e 

na Rua Dorningos Gorues de Carvalho n.° 1919, Jardim 
14.340-000, doravante denorninada CONTRATADA. 

n.°  8.666/93, de 21 de jwiho de 1993, que autouza a 
Jernais disposicOes da ref'erida Lei corn suas alteraçoes 

despacho de Es. 88/89, do Processo Administrativo n.° 
ante as-seguintes cláusulas e condiçOes: 

CLAUSULA In —DO  
1.1 	Este contrato tern por objetivo a "CONTRATAçAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
ELAB0RAcA0 DE PROJETO DE ENGENHARIA B nscALlzAçAo DA OBRA DE REFORMA B 
AMPLIAcAO DO TELHADO DO PREDIO PRINCIPAL  DA CAMARA MUNICIPAL DE 
JARDINOPOLIS", contendo Caderno Tdcnico (Projeto), Memorial Descritivo, Planilha Orçamentdria e 
Cronograma FIsico-Financeiro, bern corno, Fiscalizaçào da Obra corn mediçOes após cada etapa coriciulda da 
reforma. Após a ültima mediçao, a CONTRATADA deverd apresentar Atestado de Concluso da Obra. 
1.2 Assinado o Contrato, a CONTRATADA estará autornaticamente autorizada a execuçào dos serviços qLIC 
deverão ser realizados corn as seguintes especificaçoes: 
1.2.1 Elaboraç.Ao de Cademo Tdcnico (Projeto) visando os seguintes hens: 
1.2.1.1 - Reforma geral do telbado do prddio principal corn, retirada de teihas, ripas, caihas, nibs, 
providenciando a rernoçao das peças e entuihos indicados pela CONTRATANTE; ret'orrna gerat de todo o 
madeiramento em rnau estado, corn substituicão de todas as peças quebradas, tol'tas, elfipenadas, podres, etc; 
reexecuçAo do telhado corn alirthamento do madeiramento, ripainento todo novo, telhas frallcesas to - 5 

novas, ernboçarnento da curneeira, rufos, calbas e condutores todos nov05; 



telhado, prevista 
r o Atestado dc 

reals) e será pago 
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1.2.1.2 - DesanexaçAo dos fibs eldtricos e cabeamento de qualquer natureza do madeirarnento, para fins da 
reforma, scm interrupcào de energia eldtrica e transmissäo de dados da Internet, e, apOs a concIusio da 
reforma, fixaçäo e reinstalação dos mesmos; 
1.2.1.3 - Prolongamento do teihado do prédio principal tipo rneia água sobre corredores entre os prddios, 
corn auinento da altura da platibanda do prédio anexo, para que se apoie esse teihado. Entre o telhado rne'a 
água e o bloco anexo, devera set deixado vào para ventilaçao, pordrn fechado corn tela quadriculada de I 
corn colocaçfto de calhas, condutores, rufos e etc. 
1.2.2 Quantificaçao de serviços e eiaboraço daPlanlihade Custo e Cronograma Fisico-Financeiro; 
1.2.3 E1aboraço de Memorials IYescritivos e Espeifldaçoes Tdcnicas; 
1.2.4 Elaboraçao de Mernoria de CñldulQ dos quantitativos daPlanilha deCusto; 
1.2.5 Fiscalizaço da Obra de reforma apOto inIcio desta, corn mediçOes após cada etapa concluida da 
reforrna, cornunicando irnediatafnënte qualquer irregularidade ao getor representante da CONTRATANTE; 
1.2.6 Ernissäo de ARTs (Anotaçäo de Responsabilidade Tdcnica) dds profissionais participantes referentes as 
atividades tdcnica. . -- - .. - - 
1.2.7 Apresentacao de Atestado de Conc1uso da Obra, após ültimã xnediço. 	- 
1.3 0 objeto contratadopoderá softer acrdscimos ou supressOes, nasiflesmas condicoes contratuals, denti -o 
dos limites previstos no § 1° do art. 65 da Lei Fede 

CLAUSULA 2" iljWEfflMEffEfl 
2.1 Os servtços serao recebidos no prazo 
verificaço da qualidade e quantidade dos a 

CLAUSULA3" - flit VITGENCIA: 
3 1 0 presente Contrato tera vigencia da 
para ser concluida em ate 03 (trës) mese 
Concluo da Obra. 

CLAUSULA 4 2 L-  DOS 	 FRA  
4.1. 	0 valor total do presente contratc 
conforrne abaixo especificado: 	- :1-CT-, ••- 	

'' 	 - 

4.1.1 RS 8.000,00 (oito mil reals) na entrega dos Prbjëtos contendo Caderno Tdcnico (Projeto), Memorial 
Descntivo, Planilha Orçamentaria eCronograma Fisico-rinanceiro, 
4.1.2 R$ 1.500,00 (hum mil eqttirihertos iai) ioadoniiabIiathent6 da --obiaque será pago em 03 (trés) 
parcelas da seguinte forma: 
4.1.2.1 R$ 500,00 (quinhentos reals) apos rnediço da prirneira etapa da obra; 
4.1.2.2 R$ 500,00 (quinhentos reais) após medição da segunda etapa da obra; 
4.1.2.3 R$ 500,00 (quinhentos reals) após rnediçAo da terceira e Ultirna etapa da obra e entrega do j-\testado de 
Conclusäo da Obra. 
4.2. - A CONTRATADA deverd encarninhar ao Setor de Compras, na entrega dos Projetos, bern como, 
apas entrega da rnediçao de cada etapa mensal, a Nota Fiscal/Fatura, juntarnente corn os comprovarites de 
recoihirnento do INSS e do FOTS para que sejam adotados os procedirnentos afetos ao pagamento. 
4.2.1. 0 pagarnento será efetuado em ate 10 (dez) dias contados a partir da apresentaço da respectiva Nota 
Fiscal/Fatura deyidamente atestada. 
4.2.2. A efetivaço do pagarnento ficara condicionada a cornprovaçäo, por parte da CONTRATADA, da 
rnanutenço de todas as condiçOes exigidas neste Contrato. 
4.3 	Em casb de devoluçao da nota fiscal para correção, o prazo para pagarnento passará a fluir após a sun 

n°  8666/1993 

LI 

reapresentaço. 	

i/P 
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4.4 A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagarnento se o serviço prestado estiver em 
desacordo corn as especificaçoes constantes deste Contrato e dos Projetos apresentados. 
4.5 	Em caso de atraso no pagamento, incidira sobre o valor multa de 1% (urn per cento), mais juros de 
1% (urn por cento), a titulo de compensaco financeira, desde o dia subsequente ao do vencimento ate o do 
seu efetivo pagarnento. 
4.6 	A CONTRATADA nAo podera pleitear junto a CONTRATANTE quaisquer pagamentos motivados 
per eventuais falhas on eros contidos em sua proposta cornercial. 

CLAUSULA5-CABERAACONT1ATADk- 
5.1 EmissAo de ARTs (Andaäo ke ReppptRdad Tdci1ièa)dos,rofissjonais participantes referentes as 
atividadestdcnicas; 	- 	•.- 	 - 	.:--: 	- 
5.2 Zelar para que 	 qualidade a eles inerentes; 
53 Conduzir e executar, 	er Os svi os-aàaj t.ddos decidocomas disposiçoes deste Contrato a dos 
docurnentos que o integrarn, e coth es fftaohediëneda legJita1wvi.g6r : 	- 
5.4 Prover os servjçosorw contratados corn peoaI adequado, capacitadoTe. devidamente' habiLitado, nos 
terrnos cia legislaçAo especifica, de rnOdo a executur os serviços corn a quaIid4e tebnica 4 qdc es es exigern C, 

ern estrito atendimento danorrnatizaçäo a des pereihente; -- - - - 

5.5 Entregar os serviços de açordo comos recfuisitos de quantidades;especificacoes e dèmais condiçOes 
consignadas; 	- 	 - - 	- 	- 	- 	- 
5,6 Responder por tddas as despesas duietas ou indiretasj1aQionadas corn a execu,ço do objeto do presente 
Contrato. 	 1 -1- 	- 
5.7 Atender prontamente a CONTPATANTE duranteo aodeextuçaodosrserviços 
5.8 Obedecer o prazo de entrega; 	 -r- - 	 -: 	-- 
5.9 Solucionar quaisquer tipos de problernas reliicionados aos servicos prestidos 
5.10 Assurnir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e cornerciainesultântesda.contrataçao; 
5.11 Prestar a CONTRATANTE, sempre clue  solicitadas inforrnaçOes tdci ias sdbie Os serviços relatives a 
esteajuste; 	-T - :. -  - 
5.12 Refazer quaisquer serviç 	m os e 	ue se verificaiem vicios, defefth-ou incoireçOes, durante o prazo de 
execuçodaobra; 	- 	- 	- 	 - I 	- -: 	- 
5.13 Responsabilizarse pelos danos -cauiadoca CONT-RATANT-E ou tei cci os, decorrentes de sLia culpa 
e/ou dolo quando da dxeuço dos seiviçqs; 	- 	-- 	- 
5.14 Fiscalizaçao da Obra de reforma aposo inIciodesra, con rntdiçoes apOs cada etapa concluida da 
reforma, cornunicando imediatarnente qua1que r irregularidade do gestor representante cia CONTRATANTE; 
5.15 Apresentar o Atestado derCon1Usão ±t Obra7apds rnediçAo da ultirna etapa concluida pela empresa que 
iraexecutaraobra. - -- - -- - -. - 

AUSULA & —CABERk CL A CONTRATANTE: 
6.1 Exercer arnpla, irrestrita e permanente fisca1izaço de todas as fases de execuço do Contrato; 
6.2 Pagar a CONTRATADA o valor devido nas datas avençadas; 
6.3 Acompanhar o cumprirnento do cronograrna de execuçào dos serviços; 
6.4 Nomear thncionário representante (gestor do contrato), nos terrnos do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93, 
para acompanhar, fiscalizar, certificar-se da conformidade do objeto a ser executado peta Contratadri, nos 
aspectos qualitativo e quantitative, anotando ern registro prOprio as irregularidades detectadas e comunicando 
a autoridade superior as ocorrCncias de quaisquer fatos que, a seu critthrio, exijam medidas corretivas; 
6.5 Expedir, por escrito, as comunicaçOes dirigidas a Contratada; 
6.6 Rejeitar, no todo on em parte, os serviços que a empresa apresentar fora das especificacOes da proposta; 
6.7 Responsabilizar-se pelos docurnentos recebidos quando da realizaçiao do serviço contratado; 
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6.8 Fornecer todos os dados necessários, em caracteristicas é quantidades cornpatIveis corn os serviços 
serem executados, que venham a ser solicitados pelos técnicos da CONTRATADA; 
6.9 Solicitar o ajuste ou a correço de qualquer falha, defeito ou incoi -reçAo observados nos serviços; 
6.10 Tomar as providéncias necessárias para o born andarnento do presente ajuste; 

CLAUSULA 7"- DA DOTACAO ORCAMENTARIA: 
7.1 As despesas decorrentes da execuço deste contrato cc 	por conta da Funçao Programática: 
01.031.0001.1.033 - Reforma, Amp1i4co do Prddlo da Cam 	nicipal e da DotaçAo Orçamentdria: 
4.4.90.51.00.00.00.00.0110 - ObrasTnsta1acôes -- 

CLAUSULA 82_  P48 PENALW4DE - 
8.1 A CONTRATADA estará sujeita -a Thulta de 10% (dez 
cumprimento do disposto em qualquer de suas cIáuulas, em &§V(  
8.2 Nas sançOes previstas no item anterior, os valores das multas seräo em m( 
de incidência em mais de urn item, as rnultas serào cumulativas. 
8.3 Os valores apurados das sançOes seräo descontados dos pagamentos devic 
8.4 Pela inexecuçAo total ou parcial do contrato a CONTRATADA sujeitai-se 

a) adverténcia; 	 - 
b) multa, na forma prevista nos itens 8.1 e 8.3 anteriores; 
c) suspensao temporária de participaço em licitaço e impedimento de col 
por prazo näo supbrior 2 (dois) anos; 
d) declaraço de inidoneidade para licitar ou contiatar coin a CONTRATJ 
motives da puniçao on ate que seja promovida a reabilitaçAo perante a prOp 

8.5 As sançOes previstas no item 8.4, alineas "a", "c" e "d" podero incidirjui 
8.6 As sançOes previstas no item 8.4 alineas "c" e "d" podero tambthm sefap 

a) tenha sofrido condenacào definitiva por praticar, por meios dolosos, fr 
quaisquer tributos; 
b) tenha praticado atos ilIcitos visando a frustrar os objetivos &contrataça 
c) demonstre não possuir idoneidade para contratar cdrn a CONTRATA1 
praticados. 	 - - 	- 

8.7 Aplicam-se, subsidiariamente, ao disposto nesta clausula, as condiçoes 
8666/93. 

CLAUSULA 92_  PA RESCISAj 

9.1 A inexeeuçäo total on parcial deste contrato enseja a sua resciso corn as consequências contratuais e 
as previstas em lei. 
9.2 Constitui motivo para a rescisfto do contrato: 
a) o no cumprimento on o cumprirnento irregular das clausulas contratuais, em especial da cláusula 2a. 

b) a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da 
continuidade nos termos e prazos estipulados; 
c) a para1isaco dos serviços semj usta causa e prévia comunicaçào a CONTRATANTE; 
d) o cometimento reiterado de faltas na sua execuçào, anotando na forma do parágrafo 10  do artigo 67 da Lei 
8666/93; 
e) a dissolução da entidade on a decretaçao de falencia Ou a instauraçào de sua insolvénciacivil; 

a alteragdo social ou a modificaçAo da finalidade on da estrutura da CONTRATADA que, a juizo'da 
CONTRATANTE, prejudique a execuçao do contrato; 	 /j,47 

valor d.o..dontrato, pelo nAo 
.prevista no item 9.2. 
latQrrente dacional. No caso 

eguinteS sançOes: 

coin a dONTRATANTE 

enquanto perdurarern os 

da alfnea "b". 

fiscal no recolhimento de 

virtude de atos ilicitos 

previstas no capitulo IV cIa Lei 
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g a nao liberaçAo, por parte da CONTRATANTE, dos dados necessdrios para execuço do contrato per 
parte da CONTRATADA, nos prazos contratuais; 
h) a ocorrência de caso fortuito ou de força major, regularmehte comprovada, impeditiva da execução do 
contrato; 
i) inadequaçOes dos meios e ou inadequaçöes dos funcionários devidarnente comprovados pot processo 
administrativo. 
9.3 But caso de rescisao, por qualquer das hipdteses previstas no item 9.2 alIneas "a" a "1" anteriores, 
sujeitar-se-á a CONTRATADA a aplicaç 	 neste instrumento, 
9.4 Quando a resciso ocorrer com 

	
ñas "g" e "h", scm que haja eulpa da 

CONTRATADA, cabera ressarcimeñto 	 nente compiovados que esta haja sofrido, 
tendo ainda direito a: pagamentos devido 	 itiato ate a data da rescisäo e pagamento do 
custo da desmobilizaçäo, sehouver. 
9.5 Nos cases de rescisào aqui previstos, 	 caicular o valor dos 
meses em que Os 
9.6 Aplicam-se, subsidiariainente, a esta clausula as disposiOes ertin 	 cial,a seçâo V do 
Capitulo HI da Lei &666/93; ficando assegurado a CONTRATANTE a su 	 'a ad noder inerente 
aos contratos administrativos. 
9.7 Havendo rescisäo contratual provocada por vontade unilateral de i. 	 prejudicada 
fará jus a indenizaço correspondente a 10% (dez por cento) do vat 

	
devidarnente 

corrigido ate o dia da comunicaçào darescisao 
9.8 A rescisao poderá 5cr amigável, por acordo entre as partes, mediante utorjzacào escrita e fundamentada 
da autoridade competente, desde que baja conveniência da CAMARA Ml NICIPAL DL JARDINOPOLIS. 

CLAUSULA io - DOCIJMENTOS APLICAVEIS; - 
10.1 A presente contrataço se vincula ao Processo Administrativo N° 003/2017 e Proposta Comercial da 
Contratada, datada de 07 dejunho de 2017. 

CLAUSULA 11.2 - DA&DISPOSICOES GEHAIS: 	- 
11.1 	As partes CONTRATANTES declarani s-ujeitar-se expressamente a- todas as cldusulas inseridas no 
presente Contrato. 	 - 	 - 	- 
11.2 A proponente vencedora nao podera ceder ou transferir, dar em garantia ou vincular de qualquer 
forma, total ou parcialmente, o objeto contratado a qualcjuer pessoa fisica ou jurIdica. 
11,3 Salvo expressa anuência da CONTRATANTE, todo e qualquer pagamento será efetuado direta e 
exciusivamente a CONTRATADA, eximindo-se CONTRATANTE de -todo e qualquer pagamento tie 
obrigaçOes a terceiros, por titulos colocados em cobrança, descontos, caução ou outra ficando estabelecido 
que, em hipotese alguma, aceitard tais titulos, os quais serão devolvidos, incontinentes, a pessoa fisica ou 
jurIdica que os houver apresentado. 
11.4 	0 presente Contrato é regido pelas suas clausulas e pela Lei Federal n. °  8.666/93, corn nova redacAo 
dada pela Lei Federal n.° 8.883/94. Subsidiariamente, aplicar-se-Ao os preceitos de direito püblico, os 
principios da teoria geral dos Contratos e as disposiçöes de direito privado. 
11.5 A CONTRATADA obriga-se a manter durante a vigCncia do Contrato as condiçOes de habilitaçao e 
qualificacAo exigidas na licitaçao. 

CLAUSULA 122 - DA PUBLICACAO: 
11.2 A CONTRATANTE providenciará a publicaçao resumida do presente instrurnento nos ter 	o 
pardgrafo Unico do art. 61 da Lei n 8.666/93. 

I 
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CLAUSULA 13 - DAS DESPESAS DO CONTRAIl: 
13.1 Cada parte arcará corn as despesas decorrentes dos scus atos. 

CLAUSULA 14 - DO FORQ: 
14.1 Dc comum acordo, as partes elegem o Foro da Cornarca de Jardinapo!is do Estado So Paulo, 
renunciando desde logo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, Para dirimir qualqucr qucsffio quc Sc 

onginar deste Contrato e quc näo possa ser resblVida amigavelmente 

de Licitaço- 
de igual teor, 

TESTEMTh4TIj 
Nome: 

de jgthflP 

civata 

Nome: j4572err &.-tA-ct 
CPFn° 
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TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAcAO 

Contrato n°: 02/2017. 
Proc Adm n°: 003/2017. 
Objeto: 	"CONTRAT 

Contratante: CAMAR 
CNPJ n0  

Contratada: MGI C01 

A PARk ELAB0RAcA0 DE 
DA OBRA BE REFORMA F 
PRINCIPAL BA CAMARA 

Na qualida4ç 
cientes do sea evóntu 
instruçAo C juIgainc 
acompanhar todos os 
caso e de nosso intel 
defesa, interpor recur 

Ant 	at, I. SI LU.! 

ruennncauo, e, 
0, para fins de 
SO neeessàrio, 
ição e, se for o 
er o direito da 

Outrossirn, deciaramos estar cientes, doravante, de 	e todos os possiveis despachos e 
decisoes que vierern aser tomados; relatiyamente ao aludidQ processo sero publicados no Diário 
Oficial do Estado, Cadema do Poder Legi&alivo, parte- do Jribpn& dc Cobtas do Estado de So 
Paulo, de conformidade_côifi o artigo 90 da Lei Cornplernentara709,  de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de entâo, a contagem dos prams processuais. - 

Local e data: Jardinopolis, 03 dejullio de 2017. 	- 

Pela Contratante: 

Pela Contratada: ''J 	77 	_______ ______ 
MGI CONSTR'CXORA E ENGENHARIA LTBA 


