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Contrato nº 006/20 

CONTRATO Nº 006/2020 

A Câmara Municipal de Ilha Comprida, com sede na Av. Beira Mar nº 11.476, neste 
Município de Ilha Comprida/SP, inscrita no CNPJ sob número 64.037.898/0001-55, neste ato 

representada pelo seu Presidente Vereador Fabiano da Silva Pereira, brasileiro, solteiro, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 30.264.449-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 
291.921.958-81, residente e domiciliado à Rua Luiz Junceiro Mota, nº 852, Balneário 

Britânia, Município de Ilha Comprida/SP, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE e de outro lado a empresa “Carlos Alberto Medeiros 29327602897”, 

portadora do CNPJ 24.719.504/0001-24 com sede à Al. das Magnólias nº 850- Bal. Yemar- 
Ilha Comprida/SP, neste Ato representada pelo seu Sócio proprietário Sr. Carlos Alberto 
Medeiros, brasileiro, portador do CPF 293.276.028-97 e do RG 27295153 SSP/SP, residente à 

Rua Marlene Martins de Matos nº 279- Chacara Patrícia, Iguape/SP, doravante, denominado 

simplesmente de CONTRATADA, ajustam entre si, por este e na melhor forma de direito o 
seguinte: 

1. DO OBJETO 
1.1. O Objeto desta licitação consiste na contratação de empresa do ramo da construção civil 
para fornecimento de mão de obra e material destinados a substituição do piso da recepção e 
da cozinha da sede da Câmara Municipal de Tlha Comprida, situada na Av. Beira Mar nº 
11.476, Balneário Icaraí, Ilha Comprida/SP, pelo regime de empreitada por Preço Global; 
compreendendo os seguintes serviços: dor

 
Ut

 

1.1.1. retirada de todo o piso da recepção e cozinha; 
1.1.2. aplicação de malha de ferro (malha pop) junto com concreto, como contrapiso na 

recepção e cozinha; 
1.1.3. assentamento de piso e rodapé a ser escolhido pela Contratante; 

1,1.4. rejunte de todo o piso. 
1.1.5. aterro e compactação da base do contrapiso; 
1.1.6. limpeza e retirada de todo o material decorrente dos serviços com acondicionament 

em recipiente apropriado. 
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2. DA FORMA DE EXECUÇÃO 
2.1. O objeto contratual será executado por empreitada, por preço global, compreendendo a 
execução de todos os serviços, com o fornecimento da mão de obra e do material, de acordo 
com o presente termo e a proposta apresentada pela contratada. 

3.DOS RECURSOS FINANCEIROS 
3.1. Os recursos necessários ao atendimento do presente Contrato, serão atendidos através da 

seguinte dotação constante no Orçamento da Câmara: unidade orçamentária: 3.3.90.39- “A 
serviços de terceiros pessoa Jurídica. 

4 DO PREÇO E PAGAMENTO 

4.1, Pelos serviços a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor justo de R$ 
14.199,90 (quatorze mil cento e noventa e nove reais e noventa centavos), pagos no ato de 

entrega das obras, mediante termo de recebimento. 
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5. DO REAJUSTE 
5.1. Não será permitido qualquer reajuste ou alteração dos valores do presente Contrato, 

sob qualquer pretexto. 

“6 DA VIGÊNCIA 
6.1. O prazo de vigência do presente Contrato, é de 30 (trinta) dias, contados da data de sua 
assinatura. 

7.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
71. A CONTRATADA arcará por sua conta e risco, com todas as despesas referentes à 
aquisição de material, contratação e pagamento de pessoal, locomoção, combustível, 

alimentação € estadia que se fizerem necessárias para a realização das obras arcando ainda, 
com todos e quaisquer tributos incidentes sobre este Contrato, que poderão ser deduzidos do 
valor total avençado no presente e processados segundo a legislação vigente. 

7.2. Cumprir a entrega dos itens que compõe o item 6.1 deste instrumento no prazo 

máximo estipulado no item 5.1 do presente. 

73. ACONTRATADA compromete-se a executar ficlmente o contrato, de acordo com as Eis 
cláusulas avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo pelas consequências de sua g 
inexecução total ou parcial. es 

q 

7.4. A CONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, a 

no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções. 

7.5. A CONTRATADA será responsável pelos danos causados diretamente à Câmara ou 
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

7.6. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades 
contratuais e legais, não poderá sub-contratar o objeto do presente contrato, salvo se houver 
expressa autorização da CONTRATANTE. BA 

8.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
8.1. A CONTRATANTE se obriga a franquear as dependências onde se encontra 
estabelecida, assim como facilitar o por todos os meios as ações que se fizerem necessárias 

para a realização das obras pela CONTRATADA. 

8.2. A CONTRATANTE poderá a qualquer momento, após o recebimento da obra, 
reclamar vícios ou defeitos, assim como a desconformidade com o objeto contratado. 

8.3. A execução do contrato estará sujeito ao acompanhamento e fiscalização por um 
representante indicado pela CONTRATANTE, especialmente designado. 
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9, DA INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA CÂMARA 
9.1. Fica designado o servidor Tiago Rodrigues Soares, Diretor Administrativo e 
Patrimonial, como responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do disposto 
no presente termo de contrato. 

10. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 
10.1. São responsabilidades do CONTRATANTE: 

10.2.1, prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução 

da obra; 
10.1.2. indicar o responsável pela Fiscalização e acompanhamento dos serviços, que 

verificará “in loco” os percentuais de serviços executados na obra; 
10.1.3. fornecimento de demais elementos e especificações técnicas que se fizerem 

necessárias no transcorrer dos serviços, visando propiciar a execução da obra 
dentro da boa técnica de construção. 

11. DO DESCUMPRIMENTO DE CLAUSULA CONTRATUAL E RESCISÃO 
14.1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as E 

consegiiências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

11.2. Constituem motivo para rescisão do contrato: = 
11.2.1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; = 

11.2.2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais; Ss 

11.2.3. o atraso injustificado na entrega das obras; 
11.2.4. a sub contratação total ou parcial do seu objeto, a associação da 

CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, 
bem como a fusão, cisão ou incorporação, não serão admitidas no presente Im 
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11.2.5. a falência da CONTRATADA; 
11.2.6. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas é determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a 
que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a 
que se refere o contrato; 

11.2.7. ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato; 

11.2.8. amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, 
desde que haja conveniência para a Câmara; 

11.2.9. judicialmente, nos termos da legislação; 

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

11.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Câmara poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
11.4.1. advertência; 

11,4.2. multa de 0,2% (dois por cento), por dia de atraso limitado este a 15 (quinze) 
dias, após o qual será considerada inexecução contratual; 
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11.4.3. multa de 10% (dez por cento), pela inexecução parcial do contrato, cumulado 

com a pena da suspensão do direito de licitar ou contratar com a 
administração por um período de 01 (um) ano; 

11.4.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

11.4.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
Câmara pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior. 

11.5. As multas serão calculadas sobre o valor global do presente contrato. 

11.6. As multas previstas neste item não terão caráter compensatório, mas meramente 
moratório e o pagamento dela não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato vier a acarretar. 

11.7. A sanções estabelecidas no item 11.4 deste Contrato, é de competência exclusiva do 
Presidente da Câmara Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no 
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 
(dois) anos de sua aplicação. 

11.8. Em qualquer dos casos, a aplicação das multas previstas não isenta a 
CONTRATADA da aplicação das demais sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 

12.DISPOSIÇÕES GERAIS- 
12.1. As partes elegem e especificam o Foro da Comarca de Iguape/SP, com renúncia a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, ou venha a ser, para as questões que surgirem 
durante a execução deste Contrato, e, não forem resolvidas amigavelmente. 

E por estarem assim, justos e CONTRATADAS, assinam o presente 
instrumento em duas vias de um só teor e para um só efeito, na presença das testemunhas 
instrumentárias. 

Ilha Comprida, 15 de Junho de 2020 

SL rel 
Contratante: Zântgra/Minicipal Sfntratada: Carlos Alberto 
Fabiano da Silva isa Medeiros 29327602897 

  

  

  

   
Camila Ueti 

Procuradora d ê 

OAB/SP 360.688 4 
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Testemunhas: 

uardo de eis Tiago/Rodrigues Sóares 
:384.685-3Zssp/rs RG 33.708.239,A. ssp/sp 
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