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Pelo presente instrumento, as partes a seguir nomeadas e ao final assinadas, sendo, de um lado a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o 

n°. 45.944.428/0001-20, com sede na Av. Lamartine Navarro, n.° 514. Centro, Mairinque - SP, 

representado neste ato por seu Prefeito, Sr. Ovidio Alexandre Azzini, portador da Cédula de 

Identidade RG n° 19.509.975-8 e do CPF n. ° 122.573.988/82; doravante designado 

simplesmente CONTRATANTE; e, de outro lado, OBRAGEN ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ sob o n°. 01.817.838/0001-35, com sede a Avenida Brigadeiro 

Luís Antonio, n° 2.696, térreo, sala 18, CEP 01401-000, São Paulo — SP, representado por Sr. 

Sebastião Luiz Aparecido, RG n°. 13.400.394, CPF n°. 036.438.968-08, doravante designado 

simplesmente CONTRATADA; por este instrumento têm entre si ajustado o presente Contrato 

de Empresa para execucação de obra de recapeamento das ruas Dr. Antonio Sylvio Cunha 

Bueno e Hermes Dório Natale, firmado com fulcro na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho 

de 1993, e suas alterações posteriores; bem como pela legislação superveniente, subsidiária e/ou 

complementar, e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO DO CONTRATO 

Este contrato versa sobre a contratação de empresa para execução de obra de 

recapeamento das ruas Dr. Antonio Sylvio Cunha Bueno e Hermes Dório Natali no 

Município de Mairinque, tudo em conformidade com o Memorial Descritivo (Anexo I) e 

regras contidas no edital n.° 058/2018. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA — DO REGIME JURÍDICO DO CONTRATO 

Este CONTRATO regula-se pelas suas disposições e por preceitos de Direito Público, 
aplicando, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de 
Direito Privado, sendo que seu regime jurídico confere ao CONTRATANTE, conforme o caso, 
as prerrogativas de: 
1. Sem prejuízo do disposto no Artigo 65 da Lei 8.666/93, alterá-lo, unilateralmente e na forma 
da lei, para melhor adequação às finalidades de interesse público, assegurando o seu equilíbrio 
econômico-financeiro e os demais direitos da CONTRATADA; 
2. Rescindi-los, unilateralmente. nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei Federal n. 
8666/1993; 
3. Fiscalizar sua execução; 
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4. Aplicar sanções previstas em lei ou neste instrumento, em razão de sua inexecução parcial ou 
total; 
5. Anular ou revogar o procedimento nos termos da legislação de regência e utilizar-se das 
demais prerrogativas permitidas em lei. 
6. Manter, durante toda a execução do contrato. em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Caberá à CONTRATADA observar escrupulosamente a boa prática de construção, as normas 
técnicas e empregar materiais constantes das especificações do projeto executivo e memorial 
descritivo, respeitando com fidelidade as formas e dimensões dos desenhos, bem como as leis, 
regulamentos e posturas federais, estaduais e municipais relativo à obra, cumprindo 
imediatamente as intenções e exigências das respectivas autoridades além de: 
1. Arcar com todas as despesas para efetivo atendimento ao objeto contratado, tais como 
materiais, equipamentos, acessórios, instalação, ensaios, consertos, testes, análises de materiais 
e equipamentos, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes de sua 
execução; 
2. Manter na obra somente trabalhadores em situação profissional regular e diretamente 
vinculados aos serviços; 
3. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-o através de crachás, com fotografia recente 
e provendo-os dos equipamentos de proteção individual - EPI's: 
4. Responsabilizar-se por todo material remanescente proveniente dos serviços executados, bem 
como, após o término dos trabalhos, efetuar a limpeza geral e completa em todas as áreas 
contempladas; 
5. Sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicar o CONTRATANTE, por escrito, qualquer 
anormalidade verificada na execução deste, bem como qualquer fato que possa colocar em risco 
a segurança e a qualidade dos serviços; 
6. Corrigir ou substituir, no todo ou em parte, os serviços impugnados por erros, imperícias, 
defeitos ou incorreções, por sua conta e risco, sem prejuízo da ação regressiva contra aquele que 
tiver dado causa; 
7. Responsabilizar-se pela guarda do local dos serviços, materiais e equipamentos utilizados até 
o recebimento definitivo do objeto pelo CONTRATANTE; 
8. A CONTRATADA obriga-se, ainda, a permitir e facilitar a fiscalização e/ou a inspeção das 
obras pela empresa contratada pela CONTRATANTE para este fim, assim como atender às 
exigências de substituição de mão de obra quando solicitada pela CONTRATANTE; 
9. Manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, 
principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do 
trabalho, a incluir a o diário de obras, que deve ser atualizado e em lugar de fácil acesso à 
população e aos fiscalizadores do contrato pela Prefeitura Municipal de Mairinque; 
10. A CONTRATADA deverá instalar placa de identificação da obra, antes do início da obra, 
conforme padrão da Prefeitura Municipal de Mairinque, e outra conforme modelo exigido pelo 
CREA-SP. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Além das demais disposições contidas neste contrato e/ou em lei, constituem obrigações da 
CONTRATANTE: 
1. Efetuar o pagamento conforme medições, no valor, na forma e nas condições estabelecidas 
neste contrato; 
2. Fornecer as informações, documentos, dados e diretrizes de seu alcance, quando solicitados 
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pela CONTRATADA. e quando necessários ou úteis à execução dos serviços contratados; 
3. Promover a fiscalização juntamente com a empresa contratada para este fim, atestar o 
recebimento em termos dos serviços, quando este estiver em acordo com as diretrizes 
estabelecidas; 
4. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, qualquer suspensão, interrupção, alteração 
unilateral ou anormalidade verificada na execução do contrato, bem como qualquer fato que 
possa colocar em risco a segurança e a qualidade dos serviços licitados e sua execução dentro do 
prazo pactuado; 
5. Sem prejuízo da utilização de suas prerrogativas, garantir a CONTRATADA todos os direitos 
e garantias constitucionais e legais concernentes aos contratos administrativos regidos pelo 
direito público. 

5. CLÁUSULA QUINTA — DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O presente contrato terá prazo de vigência de 90 (noventa) dias, contados a partir do 
recebimento da ordem de serviço, sendo que eventual prorrogação e aditamento somente serão 
admitidos se convier aos interesses da Prefeitura, depois de observados os requisitos exigíveis 
nos artigos 57 e 65 da Lei Federal n° 8.666/93. 

6. CLÁUSULA SEXTA — DOS VALORES E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

1. Pela execução efetiva das obras/serviços ora pactuados. serão devidos pela 
CONTRATANTE à CONTRATADA o valor Global de R$ 247.004,22, pagos de acordo 
com as medições previamente examinadas e aprovadas pelo Engenheiro responsável, pela 
Secretaria Municipal de Planejamento e Obras e a apresentação da nota fiscal, em 
consonância com o Cronograma Físico Financeiro constante no Anexo II; 
1.1 Como se trata de contratação cofinanciada pelo Governo do Estado / Secretaria 
da Casa Civil de São Paulo, para efeito de pagamento, a Prefeitura encaminhará ao 
fiscal da Secretaria Estadual da Casa Civil, após a execução TOTAL dos serviços, 
Prestação de Contas parcial (licitação/contratação/medições): o fiscal do estado 
realiza vistoria; aprova PC parcial e solicita pagamento em até 30 dias; 
1.2 Juntamente aos documentos da medição, a CONTRATADA deverá enviar o diário de 
obras, o qual constitui condição sine (lua non para efetivação do pagamento. 

2. Os preços unitários correspondentes a cada serviço serão pagos de acordo com os valores 
constantes da proposta da Contratada, aceitos na licitação, cujas planilhas constituem Anexo 
deste Contrato; 

3. Na Nota Fiscal deverá constar a discriminação resumida das obras/serviços executados de 
acordo com o Cronograma Físico Financeiro e medição previamente aprovada pela 
CONTRATANTE, número da licitação e número do contrato; 

4. Após o período de 12 meses de apresentação da proposta comercial, nos termos do art. 40, 
inciso XI, da Lei n° 8.666 de 1993 e art. 3°, § 1°, da Lei n° 10.192 de 2001, será concedido 
reajuste monetário de preço dos serviços utilizando o índice IPCA(IBGE); 

5. As despesas decorrentes da contratação serão suportadas com recursos da dotação 
orçamentária: 

Obras e Instalações — Secretaria Municipal de Planejamento e Obras — Repasse -
Classificação Funcional n.° 15.451.0027.1.085 — Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 

Obras e Instalações — Secretaria Municipal de Planejamento e Obras — Recurso 
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Próprio - Classificação Funcional n° 15.451.0027.1.0039 — Elemento de Despesa 
4.4.90.51.00 / 99 

6. As parcelas devidas deverão ser quitadas em até 30 (trinta) dias, segundo disposto com o 
comprovantes das medições, juntamente com demonstrativo de dados referentes ao FGTS, 
INSS e COMPROVANTES DOS ANALÍTICOS DE DEPÓSITOS DO FGTS. dos 
funcionários que compõe o quadro de funcionários da empresa. 

7. Os pagamentos serão efetuados mediante depósito em conta bancária, conforme dados 
informados pelo CONTRATADO; 

8. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de assinatura deste 
contrato, implicarão a revisão dos valores descritos no Item 1., desta Cláusula, para mais ou 
para menos, conforme o caso; 

9. Para o recebimento da última medição, além das exigências já contidas será necessário que 
a medição esteja acompanhada do termo de recebimento provisório, assinado pelas partes. 

10. Por mês, a Prefeitura fará um desembolso financeiro de no máximo 50,00 % (cinqüenta por 
cento) sobre o valor total do contrato. Caso ocorra um acúmulo nas últimas parcelas, estas 
deverão ser pagas integralmente. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA — DAS ALTERAÇÕES 

1. Quaisquer alterações nos projetos, especificações, prazos ou normas gerais das obras/serviços 
que venham a ser necessárias durante a vigência deste contrato, decorrente das obrigações 
assumidas pela CONTRATADA, deverão ser efetuadas por TERMO ADITIVO que integrarão 
o presente Contrato para todos os fins e efeitos de direito, nos termos do artigo 57 da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

2. Os acréscimos e as supressões que se fizerem necessários deverão obedecer aos limites 
previstos no parágrafo 1° do artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que aprovados pela 

CONTRATANTE. 

8. CLAUSULA OITAVA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

1.0 objeto deste Contrato será recebido pelo Engenheiro responsável da Secretaria Municipal 
de Planejamento e Obras, ficando responsáveis pelo bom funcionamento dos serviços 
executados, estando em conformidade com o Anexo I deste edital, até o seu definitivo 
recebimento, exceto por danos que sejam de responsabilidade da CONTRATANTE; 
2.Estando em conformidade com o disposto nesse instrumento contratual, o objeto será recebido 
provisoriamente pelo Engenheiro responsável da Secretaria Municipal de Planejamento e Obras 

responsáveis pelo seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, no prazo de até 15 (quinze) dias de sua entrega; 
3.Após o prazo de até 60 (sessenta) dias após o recebimento provisório, onde será feita as 
observações e executada a vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observados o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93, o objeto será recebido definitivamente, pelo 
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Engenheiro responsável da Secretaria Municipal de Planejamento e Obras, responsáveis pelo 
seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 
salvo em casos excepcionais e devidamente justificados. 

9. CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO 

A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir, com anuência expressa da autoridade 
competente, o presente Contrato, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, 
nos seguintes casos: 
1.quando for decretada sua falência; 
2. quando do requerimento de sua recuperação judicial; 
3. quando, por qualquer outra razão. for ela dissolvida; 
4.quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, este Contrato sem a autorização 

prévia e expressa da CONTRATANTE. 
5.quando houver atraso na prestação dos serviços pelo prazo de 10 (dez) dias corridos, sem 

justificativas fundamentas e aceitas pelo poder contratante. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA — DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE 
RESOLUÇÃO DO CONTRATO 

São direitos da Administração, sem prejuízo das demais disposições previstas neste instrumento, 
em caso de resolução do contrato administrativo: 
1. Assumir de imediato o objeto do contrato, no estado e no local em que se encontrar; 
2. Ocupar e utilizar o local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 

execução do contrato, necessários à sua continuidade; 
3. Executar a garantia do contrato; 
4. Reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Administração pela contratada. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES 

Assegurada oportunidade de ampla defesa e contraditório, sendo respeitado o procedimento 
previsto em lei, por este contrato são devidas as seguintes penalidades: 
1. Nos termos do art. 87 da Lei Federal n. 8666/1993, a inexecução total ou parcial da 
CONTRATADA, de qualquer Cláusula deste contrato ou de qualquer condição consignada na 
legislação vigente ensejará a aplicação das seguintes penalidades: 
a) advertência; 
b) multa, até o limite de 20% do valor contratual inicial; 
b.1) Pela recusa injustificada em assinar o Termo de contrato ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo de em que foi convocado — multa compensatória de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor total da contratação, inaplicável aos licitantes convocados nos termos do parágrafo 
2° do artigo 64 da Lei Federal n° 8.666/93. 
b.2) Em caso de atraso injustificado na execução do contrato, a contratada estará sujeita à multa 
de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso 
b.3) Para o caso de inadimplência parcial, a contratada estará sujeita a multa administrativa de 
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10% (dez por cento) sobre o valor originalmente contratado. 
b.4) Para o caso de inadimplência total, a contratada estará sujeita a multa administrativa de 
20% (vinte por cento) sobre o valor originalmente contratado. 
b.5) Demais infrações cometidas por este contrato: multa no valor de 10% do valor total 
atualizado do contrato, a qual incidirá especificamente por cada infração. 
b.6) O simples pagamento da multa não eximirá as partes da obrigação de sanar a falha ou 
irregularidade a que deu origem. 
b.7) As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas neste contrato em 
favor do CONTRATANTE serão passíveis de inscrição e cobrança na Dívida Ativa. 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

administração pública por prazo de dois (02) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 
forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — VINCULAÇÃO AO EDITAL E À 
PROPOSTA 

Vincula-se a este Contrato o Edital de Tomada de Preços n.° 005/2018 e seus Anexos. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO DE ELEIÇÃO 

As PARTES elegem, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da 
Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo, para qualquer ação ou medida judicial originada 
ou referente a este contrato. 

E por terem assim ajustado, as PARTES assinam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de 
igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas 
abaixo. 

OBRAGEM EN HARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. 

TESTEMUNHAS: 
Nome: 
RG: 

Marta 	
santos 

Diretor Depto de Ad inistraçáo ()  

P/j "9,714 r' 

Nome: 
RG: 	Luzia L. B, Santos 

'.'.ntora de Matanals e Somei% 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

