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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 006/2017

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-
OBRA E DIREÇÃO TÉCNICA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE TELHADOS,
RETIRADA DAS PLACAS DE ACM (EXTERNAS), ALVENARIA DA FACHADA DO
EDIFíCIO ANEXO, RELOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR
CONDICIONADO E RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO DE GESSO; REFORMA
DAS JANELAS DOS GABINETES, INSTALAÇÃO DE BRISES, INSTALAÇÃO DE
PAINÉIS DE VIDRO NAS FACHADAS LATERAIS DO EDIFíCIO ANEXO E
SUBSTITUiÇÃO DO PISO ANTIDERRAPANTE DO EDIFíCIO HISTÓRICO, DA
CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS.

DAS PARTES CONTRATANTES:

PELO PRESENTE E NA MELHOR FORMA DE DIREITO, AS PARTES ABAIXO
ASSINADAS, DE UM LADO A CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO
PAULO, PESSOA JURíDICA DE DIREITO PÚBLICO, COM SEDE NESTA CIDADE DE
BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, INSCRITA NOCNPJ N° 60.257.169/0001-53
SITUADA NA PRAÇA DOUTOR WASHINGTON LUIS N° 01, NESTE ATO LEGALMENTE
REPRESENTADA PELO SENHOR WLADIMIR FERRAZ DE MENEZES, PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL, RG. N° 12.352.107-5, CPF nO075.463.328-42, DE ORA EM
DIANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE CONTRATANTE, E DE OUTRO LADO A
FIRMA "CDB CONSTRUTORA EIRELI ME", COM SEDE NA RUA CASTELO
BRANCO N.o 133, NA CIDADE DE BRODOWSKI , ESTADO DE SÃO PAULO, INSCRITA
NO CNPJ N° 25.174.747/0001-97, INSCRiÇÃO ESTADUAL N° 227.028.803.118, NESTE
ATO REPRESENTADA PELO SR. CRISTIANO DIAS BORBOREMA, RG N.o 28.282.522
E CPF N.o 267.577.688-28, RESIDENTE E DOMICILlADO RUA CASTELO BRANCO N.O
133, NA CIDADE DE BRODOWSKI , ESTADO DE SÃO PAULO, DE ORA EM DIANTE
DENOMINADA SIMPLESMENTE CONTRATADA, NOS TERMOS E CONDiÇÕES DAS
CLÁUSULAS SEGUINTES, QUE AS PARTES ACEITAM E SE COMPROMETEM A
CUMPRIR FIELMENTE ATÉ O FINAL DO PRESENTE.

PRIMEIRA: 1 - DO OBJETO:

1.1 - É objeto deste instrumento a FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E
DIREÇÃO TÉCNICA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE TELHADOS, RETIRADA
DAS PLACAS DE ACM (EXTERNAS), ALVENARIA DA FACHADA DO EDI íCIO
ANEXO, RELOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICI ~ O
E RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO DE GESSO; REFORMA DAS JANELA DO
GABINETES, INSTALAÇÃO DE BRISES, INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE VIDR NA
FACHADAS LATERAIS DO EDIFíCIO ANEXO E SUBSTITUiÇÃO DO I~S
ANTIDERRAPANTE DO EDIFíCIO HISTÓRICO, DA CÂMARA MUNICIPAL E
BAT ATAIS, conforme abaixo especificados. (,. \ .•
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1.2 - Constitui obrigação da CONTRATADA:

DESCRiÇÃO DA OBRA ------1
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA -E--OIREÇÃol
TÉCNICA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE TELHADOS, I
RETIRADA DAS PL~CAS DE ACM (EXTERN~S), ALVENARIA ~AI
FACHADA DO EDIFICIO ANEXO, RELOCAÇAO E MANUTENÇAO
DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E RECUPERAÇÃO
DE REVESTIMENTO DE GESSO; REFORMA DAS JANELAS DOS
GABINETES, INSTALAÇÃO DE BRISES, INSTALAÇÃO DE
PAINÉIS DE VIDRO NAS FACHADAS LATERAIS DO EDIFíCIO
ANEXO E SUBSTITUiÇÃO DO PISO ANTIDERRAPANTE DO
EDIFíCIO HISTÓRICO I

'-- __ -----'--- I

ITEM

1.

SEGUNDA: 2 - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO:

2.1 - O valor total dos serviços, objeto deste Contrato, é de .8.$ 245.639,58 (duzentos e
quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos),
nos termos da proposta vencedora.

2.2 - O valor especificado nesta cláusula corresponde ao preço total para consecução do
objeto deste Contrato e será pago por conta da verba orçamentária 4.4.90.51.

2.3 - O pagamento de responsabilidade da CONTRATANTE será efetuado à vista, dentro
do prazo de até 05 (cinco) dias úteis, conforme cumprimento do cronograma de obras, a
contar da data da entrega das notas fiscais, em conformidade com o termo de
recebimento, o Edital e a Proposta apresentada, e estará condicionado ao cumprimento
do artigo 5°, inciso 11, letras "a" e "b", da Lei Municipal n° 3.020, de 16 de julho de 2009.

2.4 - Para efetuar o pagamento serão realizadas medições dos serviços contratados a
cada período de 30 (trinta) dias, após a emissão da Ordem de Execução de Serviços.

2.5 - A CONTRATADA deverá efetuar a medição dos serviços executados e entregar a
CONTRATANTE, que terá o prazo de 05 (cinco) dias para confirmar o aceite.

2.6 - No caso de não aceitação da medição realizada, a CONTRATANTE devolverá a
medição à empresa CONTRATADA, para retificação, devendo emitir nova medição.

3.1 - O prazo de vigência do presente Contrato é de 06 (seis) meses, com in cio em
24/11/2017 e término previsto para 24/05/2018, podendo ser prorrogado se ouve r
interesse da Administração, como faculta o inciso I, do artigo 57, da Lei Federal n? 8. 66,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

TERCEIRA: 3 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO REAJUSTE:
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3.2 - Declaram as partes, de comum acordo, que o preço ora pactuado o é pelo seu valor
efetivo e real, sem qualquer expectativa inflacionária incorporada, constituindo-se em
condições de validade do mesmo a sua manutenção em valor real e efetivo.

3.3 - O reajuste dos preços dos serviços, fornecimento de materiais, mão-de-obra e
direção técnica licitados dar-se-á somente quando a legislação permitir e nas condições
dela.

QUARTA: 4 - DO PRAZO DE INíCIO E TÉRMINO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

4.1 - Após a assinatura do Contrato, o prazo para iniciar sua execução será de 05 (cinco)
dias contados da expedição da ordem de execução dos serviços, com prazo final de 06
(seis) meses.

QUINTA: 5 - DOS ENCARGOS:

5.1 - Fica certo e ajustado que todos os encargos relativos ao objeto deste Contrato,
sejam trabalhistas, previdenciários ou tributários, serão suportados única e
exclusivamente pela CONTRATADA, não cabendo à CONTRATANTE quaisquer
responsabilidades sobre eles.

SEXTA: 6 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO:

6.1 - A CONTRATADA não incorrerá nas multas previstas neste Contrato, quando o
atraso no fornecimento dos serviços, de materiais, mão-de-obra e direção técnica for
motivado por força maior, caso fortuito ou fato do príncipe.

6.2 - Se a CONTRATADA não fornecer os serviços, os materiais, mão-de-obra e direção
técnica no prazo determinado, depois de notificada na forma da Lei, incidirá em mora e
responderá pelo pagamento de multa diária de 2,0% (dois por cento) do valor do
Contrato, exceto quando o atraso se der por motivo de força maior, caso fortuito ou fato
do príncipe.

6.3 - A caução, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor do ajuste nos termos de
Lei, será a garantia do integral cumprimento do presente instrumento, sendo
automaticamente utilizada pelo Municipio, com clausula de perdimento, sem direito a
qualquer tipo de indenização quanto à mesma, em caso de não-cumprimento. Cu rido o
Contrato, será a mesma devolvida integralmente, com as correções legais previ tas.

SÉTIMA: 7 - FORÇA MAIOR, CASO FORTUITO E FATO DO PRíNCIPE:

7.1 - Entende-se por força maior ou caso fortuito: guerras, calamidade p' b ica
avalanches, terremotos, chuvas, tempestades, enchentes, explosões, ou quaisquer outros
acontecimentos e ou fenômenos semelhantes aos acima relacionados ou de ~ça
equivalente, que fujam ao controle razoável de qualquer Et--i.otressada que, m ! o
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agindo diligentemente, não consiga impedir sua ocorrência e impossibilitem a elaboração
e entrega do objeto contratado.

7.2 - O termo "fato do príncipe" inclui qualquer atraso causado por legislação ou
regulamentação que venha obstar a elaboração e entrega do serviço.

7.3 - O termo "caso fortuito" ou "força maior" não inclui greves na própria firma
CONTRATADA.

OITAVA: 8 - DA INTERRUPÇÃO E REJEiÇÃO:

8.1 - Ocorrendo rejeição, total ou parcial, dos serviços, fornecimento de materiais, mão-
de-obra e direção técnica, a Contratante suspenderá o pagamento da fatura
correspondente, até o saneamento da irregularidade, permanecendo a situação, será
rescindido o Contrato, com aplicações das penalidades cabíveis.

8.2 - Nos casos de interrupção ou retardamento no fornecimento do serviço, de materiais,
mão-de-obra e direção técnica, por qualquer motivo, a empresa CONTRATADA
diligenciará para a sua conclusão, a obtenção de outros meios necessários, especificando
as causas da interrupção ou retardamento e as providências adotadas, devendo o fato
ser comunicado à CONTRATANTE imediatamente, sem que disso resulte qualquer
responsabilidade ou ônus para ela.

8.3 - A rejeição dos materiais e da obra não ensejará a prorrogação do prazo para
execução do objeto deste Contrato, e a CONTRATADA reembolsará a CONTRATANTE
das despesas com inspeção que resultem em rejeição, bem como pelo valor
eventualmente pago pelo fornecimento dos materiais e execução da obra, rejeitados pela
fiscalização.

8.4 - Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcial, por
motivo de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe de cumprir os deveres e
responsabilidades relativos ao seu trabalho, deverá comunicar imediatamente a
existência deste motivo à CONTRATANTE. Enquanto perdurarem os motivos, cessarão
seus deveres e responsabilidades relativas aos serviços.

8.5 - O tempo especificado para o fornecimento do serviço, materiais, mão-de-obra e
direção técnica, deverá ser estendido pelo período que seja necessário para compensar o
tempo de interrupção causado pelo motivo de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe.

8.6 - Se o impedimento causado por motivo de força maior, caso fortuito ou f o do
príncipe estender-se por prazo superior a 30 (trinta) dias, impossibilitando o cumpri' to,
do Contrato, a CONTRATANTE poderá rescindi-Ia, no todo ou em parte, mediant

\
notificação por escrito à CONTRATADA. r/

r-

Praça Dr. Washington Luis. 01 -~ ~ Tel. (16) 3761-2514
Site: www.camarabatatais.sp.gov.br - e-mail: camarabatata.s@camarabatatalssp.gov.br l 4
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8.7 - O comunicado sobre força maior, caso fortuito ou fato do príncipe será julgado ao
recebimento deste, referente à aceitação do fato como definido, mas a CONTRATANTE
poderá contestar, em fase ulterior, a veracidade da ocorrência real.

NONA: 9 - DA RESCISÃO:

9.1 - A rescisão do presente instrumento se operará independentemente de notificação
ou interpelação judicial ou extrajudicial, além das aplicações das sanções previstas no
Edital e neste Instrumento, desde que a CONTRATADA deixe de cumprir as suas
obrigações ora assumidas, e também nos seguintes casos:

a) - o não fornecimento dos serviços, materiais, mão-de-obra e direção técnica
contratados total ou em parte, sem prejuízo da penalidade referida na cláusula décima
terceira deste instrumento;

b) - fato superveniente que implique na manifestação pelo Poder Público de
não atendimento aos interesses públicos, em matéria de prioridade;

c) - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
d) - a dissolução da sociedade;
e) - a utilização total da verba especifica, destinada à aquisição do objeto

deste Contrato;
f) - descumprimento do artigo 5°, incisos I e 11, da Lei Municipal n° 3.020, de 16

de julho de 2009.

9.2 - Em caso de retomada do fornecimento da obra, materiais, mão-de-obra e direção
técnica por deliberação da CONTRATANTE, fica garantido o direito à CONTRATADA da
continuação da entrega até o seu término, nos termos contidos no Edital e neste
instrumento.

DÉCIMA: 10 - DO RECEBIMENTO E LOCAL PARA ENTREGA DOS SERViÇOS:

10.1 - O recebimento da obra, materiais, mão-de-obra e direção técnica, será feito nos
termos do art. 73, da Lei Federal n? 8.666/93.

10.2 - Os materiais e a execução da obra ora contratados deverão ser entregues e
executada na Câmara Municipal de Batatais - SP, e nos preços deverão sta inclusas
todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, fretes, seguros, cargas desc rgas.

DÉCIMA PRIMEIRA: 11 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
I.

11.1 - Incumbe à CONTRATANTE, sem que a ela se limite sua responsabilida
outras, o seguinte:

a) - efetuar os pagamentos devidos à CONTR TADAo.-na forma estabelecida
neste instrumento; 0../ ( •
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b) - fiscalizar permanentemente o recebimento dos materiais, mão-de-obra e
direção técnica;

c) - aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;
d) - extinguir o Contrato, nos casos previstos;
e) - zelar pela boa qualidade do recebimento do objeto, constante de

materiais, mão-de-obra e direção técnica;
f) - expedir o competente Atestado de Aptidão para o fornecimento do serviço,

parcial ou total;
g) - efetuar, quando for o caso, a devolução da caução, prevista no Edital,

após a expedição, pela CONTRATANTE, do devido Atestado de Conclusão da-Obra.

11.2 - No exercício da fiscalização, a CONTRATANTE terá acesso aos dados relativos à
administração, contabilidade, recursos operacionais, técnicos e financeiros da
CONTRATADA, bem como às suas instalações.

11.3 - A fiscalização será efetuada por intermédio de pessoal credenciado pela
CONTRATANTE.

DÉCIMA SEGUNDA: 12 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

12.1 - São obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite sua responsabilidade:
a) - comparecer, sempre que solicitada, à sede da CONTRATANTE, em

horário estabelecido, a fim de receber e fornecer informações, instruções e acertar
providências, incidindo a CONTRATADA, no caso de não atendimento desta exigência,
na multa estipulada neste Contrato;

b) - responsabilizar-se por eventuais danos que vier causar à CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes da execução deste Contrato, seja por ato próprio, seja por ato
de seus empregados e/ou prepostos;

c) - prestar o fornecimento adequado na forma prevista no Edital e de acordo
com as técnicas aplicáveis à espécie e no presente instrumento;

d) - manter em dia o inventário e o registro do serviço, materiais, mão-de-obra
e direção técnica entregues;

e) - prestar contas da gestão do fornecimento do objeto do Contrato à
CONTRATANTE, sempre que solicitada;

f) - cumprir e fazer cumprir as normas do fornecimento contratado;
g) - permitir aos encarregados da fiscalização, acesso, em qualquer época,

aos equipamentos e às instalações, bem como aos seus registros contábeis;
h) - zelar pela manutenção dos bens utilizados no fornecimento do objeto do

Contrato. ,
i) - elaborar e aprovar nos órgãos que couber, o Proj' to Exe utiVO'\{

concomitantemente à execução da obra; . \I\ .

12.2 - As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela CONTRATA[rA o
regidas pelas disposições de direito privado e pe le jl9Ção trabalhista, não se

~
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estabelecendo quaisquer relações entre os terceiros e a CONTRATANTE.

12.3 - A inexecução parcial ou total do Contrato enseja a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as previstas em lei.

12.4 - 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, devendo a regularidade fiscal ser averiguada a cada pagamento e
apresentadas juntamente com as notas fiscais.

12.5 - Todos os encargos, diretos e indiretos, de mão-de-obra por serviços executados,
Leis Sociais e ISS, correrão por conta da CONTRATADA.

DÉCIMA TERCEIRA: 13 - DA MULTA:

13.1 - Fica estipulada uma multa contratual de 15% (quinze por cento) do valor do
presente Contrato, à parte que infringi-Io, em quaisquer de suas cláusulas, em favor da
parte inocente ou prejudicada.

DÉCIMA QUARTA: 14 - DA CAUÇÃO:

14.1 - Será exigida da Contratada a prestação de garantia, que deverá ser apresentada
junto ao Departamento competente da CONTRATANTE, antes da assinatura deste
Contrato, de 5% (cinco por cento) do valor do ajuste, na forma de caução em dinheiro,
títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

14.2 - Fica estipulada que a devolução da caução à CONTRATADA, quando for o caso,
prevista no Edital, será efetivada após a expedição do Atestado de Conclusão da Obra,
expedido pela CONTRATANTE.

DÉCIMA QUINTA: 15 - DO FORO:

15.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Batatais, SP., para dirimir qualquer dúvida ou
litígio oriundo deste instrumento, com renúncia expressa pelas partes de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

DÉCIMA SEXTA: 16 - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS:

16.1 - Aplica-se a este Contrato as normas contidas na Lei Federal n? 8.666/93 e os
casos omissos, regulam-se pelas cláusulas e pelos preceitos de dir ItO úblico,
aplicando-se-Ihes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contr tos e a suas
disposições de direito privado.

prerrogativa de alterá-Io unilateralmente, bem como,
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materiais, equipamento, mão-de-obra e direção técnica, contratados para melhor adequá-
los às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA.

16.3 - O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou
em parte.

16.4 - Constituirá encargos exclusivos da CONTRATADA o pagamento de tributos,
tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste instrumento e da
execução de seu objeto.

16.5 - Fica fazendo parte integrante deste instrumento o Edital completo da TOMADA DE
PREÇOS N° 001/2017, bem como a respectiva PROPOSTA DA CONTRATADA.

E, por se acharem assim as partes contratantes justas e acordadas,
assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para um só fim, na
presença das testemunhas, para todos os eeitos legais.

BATATAIS/SP,2, DE NOVEMBRO DE 2017.

WLADlMIR F RRAZ DE NEZES
PRESIDENTE DA CÂ ~RA MUNICI AL DE BATATAIS

C NTRATANTE
í

~ if"-, /.,J'--
CDB CONSTRUTORA EIRELI ME
CRISTIANO DIAS BORBOREMA

CONTRATADA

Testemunhas:

1. CLAUDIO FARIA
VICE-PRESIDENTE D
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