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Contrato 11° 008/20

CONTRATO N° 008/2020

A Cámara Municipal de Ilha Comprida, com sede na Av. Beira Mar n° 1 1.476, 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/MF sob o 11°
291.921.958-81, residente e domiciliado a Rua Luiz .lunceito Mota,1°852, Balneário
Britânia, Municipio de Ilha Comprida/SP, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE e a Empresa Gonçalves & Silva da Luz Ltda -ME, portadora do CNPJ
17.442768/0001-18, com sede à Rua Vinte e Quatro de Agosto, n° 353, Canto do Morro, na
cidade de Iguape/SP, CEP 1 1920-000, neste ato representado por sua sócia proprietária. Sr"
Maria Giulia Luz Gonçalves, brasileira, solteira, estudante, portadora do RG 60.003.912-2 c
do CPF` 510.850.848-41, residente à Rua Vinte e Quatro de Agosto, n° 353, Canto do Morro.
Iguape/SP, doravante denominado de CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que
segue:

1.DO OBJETO DO CONTRATO
1.1. A presente licitação destina-se à contratação de empresa para fornecimento de mão de
obra. com material, para pintura, reparos em infiltrações e fissuras, substituição de telhas e
cumieiras no Predio da Câmara, conforme detalhamento do memorial descritivo e planilha,
anexas ao presente Edital, e demais condições dele constantes.

1.2. Consiste os serviços:
1.2.1. preparo das paredes, com aplicação de massa corrida reparos em trincas

fissuras fendas e rachadurase lixamento das superficies (paredes e lages) a
serem pintadas;

1.2.2. aplicação de gratiato nos locais determinados;
1.2.3. pintura com tinta latex acrílica antimofo,lO linha, a base de água;
1.2.4. substituição de telhas de barro;
1.2.5. assentamento dc cumieiras de barro no telhado.

2.oAs oBRlGAQEs DA CONTRATANTE
2.1. A CONTRATANTE permitirá o acesso a todas as dependências da Câmara que
necessitem de reparos, de forma que o CONTRATADO execute seus serviços sem nenhum
embaraço, sendo o CONTRATADO, responsavel pela manutenção e guarda de eventuais
equipamentos sob sua responsabilidade ou contido nas dependências de execução dos
serviços, que não puderem ser retirados.

2.2. Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução
dos serviços, objeto do presente, a CONTRATANTE, atraves de seus funcionarios ou de
prepostos formalmente designados, se reserva o direito de, sem qualquer forma restringir a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços
ora contratados.
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3.1)As oBRlGAÇÕEs Do CONTRATADO
3.1. O CONTRATADO fornecerá, por sua conta e risco. além do trabalho pessoal. as
ferramentas e o material. necessários à execução dos serviços previstos no item l deste
Contrato.

3.2. (_) CONTRATADO responderá em relação a terceiros. por eventuais danos causados
que resultem de sua imperícia ou negligência. segundo os princípios gerais de
responsabilidade.

3.3. O CONTRATADO arcará por sua conta e risco. com todas as despesas referentes a
locomoção. alimentação. contratação e dispensa de pessoal. encargos trabalhistas.
equipamentos necessários à execução dos serviços. alem de outras não especificadas. que
correrão unicamente por sua conta e risco.

3.4. A CONTRATADA compromete-se manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações fiscais e tributárias. por ela assumidas, e ainda todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas pela CONTRATANTE.

3.5. A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato. no todo ou em parte.
nem ceder a terceiros os direitos e obrigações emanados do presente. sem o expresso
consentimento da CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste.

4.D() PRAZO
4.1. O presente Contrato tera vigência pelo prazo de 60 (sessenta) dias e iniciar-se-á na
data da assinatura do presente termo. podendo ser prorrogado. na forma da lei. de comum
acordo das partes.

4.2. Ocorrendo uma eventual prorrogação do presente instrumento não se aplicará qualquer
correção do valor original, salvo se houver a execução de novos serviços, não contemplados
na previsão inicial. que poderão ser objeto de aditamento de comum acordo das partes.

5.DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO
5.1. O preço global, justo e acertado entre as partes pela prestação dos serviços contratados
é de R$ 88.900,00 (oitenta e oito mil e novecentos reais), que será pago à CONTRATADA
em duas parcelas na forma do anexo l. parte integrante deste Contrato, após a vistoria e
liberação do responsável indicado pela Câmara.

5.2. Ao termino de cada etapa. a CONTRATADA emitirá a respectiva Nota Fiscal. que
deverá ser protocolada na Secretaria Geral da Câmara Municipal de llha Comprida.

5.3. O pagamento será efetuado em cheque ou depósito em conta corrente da
CONTRATADA, ate o 5° (quinto) dia útil posterior à data de apresentação da Nota
Fiscal/Fatura correspondente. mediante o Termo de Aceitação devidamente assinado pelo
Diretor Administrativo da Câmara Municipal de Ilha Comprida.
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5.4. A CONTRATADA tica vedada negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto emitido
atraves dc rede bancaria ou com terceiros.

5.5. A Câmara Municipal poderá descontar do pagamento importâncias que. a qualquer
título, lhes sejam devidas pela licitante vencedora, por força deste Contrato.

5.6. Durante o período de retenção, não correrão juros ou atualizações monetárias de
natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste Contrato.

5.7. Os documentos de cobrança deverão ser corretamente emitidos e no caso de
incorreção. serão devolvidos, e o prazo para pagamento contar-sc-á da data de reapresentação
da nota liscal.

5.8. Fica expressamente estabelecido que a CONTRATANTE em hipótese alguma, apora
aceites em duplicatas, triplicatas ou letras de câmbio emitidas pela CONTRATADA contra a
CONTRATANTE.

6. DAS PENALIDADES
6.1. O não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor ou
nas condições contratuais pactuadas, sujeitar-se-a o Contratado as penalidades e sanções
previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores e, em especial:

6.1.1. advertência, por escrito, sempre que verificadas irregularidades;
6.1.2. multa de 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, em caso de falha

ou reincidência de irregularidade nos serviços prestados;
6.1.3. multa de 10% (dez por cento) do valor global do Contrato. pelo

descumprimento de quaisquer das cláusulas deste Edital e do Contrato;
6.1.4. rescisão contratual por inexecução total ou parcial do Contrato;
6.1.5. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
6.1.6. declaração de inidoncidade para licitar e contratar com a Administração

Pública enquanto perdurarcm os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação na forma da Lei, perante a própria autoridade
que implicou a penalidade.

6.2. As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos itens 6.1 não têm carater
compensatorio, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximcm a CONTRATADA da
reparação de possíveis danos, perdas ou prejuizos que os seus atos venham a acarretar, nem
impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.

6.3. A inexecução total do Contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito
de licitar e contratar com a Administração Direta ou Indireta, pelo prazo de ate' 02(dois) anos,
contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa dc 5%' (cinco por cento)
sobre o valor total do Contrato.
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6.-1. Sera propiciado à CONTRATADA o direito de apresentar defesa previa. antes da
imposição das penalidades elencadas nos itens procedentes.

6.5. (__)s valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos creditos a que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

6.6. As penalidades previstas neste Contrato poderão deixar dc ser aplicadas. total ou
parcialmente. a critério do Presidente da Câmara. quando esta entender como relevantes as
justificativas ou a defesa. apresentadas por escrito.

'LDA RESClsÃo
7.1. Constituem motivos para rescisão aqueles previstos no artigo 78 e 79 da Lei Federal
n'” 8.666 de 21 de junho de 1.993. ou ainda. de comum acordo. sem qualquer õnus para as
partes.

7.2. No caso de rescisão amigável. esta sera precedida de comunicação. por escrito.
protocolada com antecedência de 30 (trinta) dias. sem prejuizo das indenizações cabíveis.

sm DOTAÇÃO oRCAMENTÁRtA
8.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato ocorrerão por conta da seguinte
dotação Orçamentária:

01 .01 -Legislativo
01.01.00-Câmara Municipal
01 031 0001 2001-manutenção das atividades legislativas
4. 4 90.51.00-obrase instalações.

9.1)A REGÊNCIA no coNTRATo
9.1. l ste contratoe regido pela l ei nO 8. 666/9.¬a esuas alterações.

10.1)O FORO
10.1. As partes elegem o foro da Comarca de Iguape/SP. para dirimir quaisquer dúvidas
advindas deste contrato. renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e acertadas. as partes assinam o presente contrato.
em duas vias de igual teor. juntamente com as testemunhas.

Ilha Comprida. 23 de Julho de 2020

W”VILLL.. .Law J) bm..um;
Contratada. Gonçalves & Silva da I uz Ltda -ME

Maria (_iiulia Luz. Gonçalves
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Tcslem unhas:

Tcstcm unhas:

Tiago odrigues oares
RG 33 708.239 ssp/sp
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ANEXO l AO CONTRATO No 008/20

Etapa j zf ` Í .Pet-apa- ` 2°flfapa
-z z 505% .50%

Reparos de fissuras e trincas troca de telhas e cumieiras e
preparo das paredes e pintura do 1° andar finalização e R8 44.450.00
Limpeza do local dos serviços
Reparos de fissuras e trincas, preparo das paredes e

i pintura do piso térreo e finalização e Limpeza do local R8 44.450.00
âssâfisrsiços
VALOR TOTAL RS 88.900,00

I i xx 6
«sulla/
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