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CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 001/2018

A CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS, Estado De São Paulo, pessoa jurídica de direito
público, com sede nesta cidade de 8atatais, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ n".
60.257.169/0001-53, situada na praça Dr. 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 nO 12.352.107-5, de ora em diante denominada
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado NELMO DE MELO MAlA, RG nO
6.164.515 e CPF nO824.761.288-72, Inscrito no CREA-SP n° 260850452-5, residente na
rua Dr. Carlos Pereira Vianna, 29, na cidade de 8atatais/SP, de ora em diante
denominado simplesmente CONTRATADO, celebram o presente instrumento que se
regerá pelas cláusulas e condições seguintes, observadas as disposições da legislação
aplicável, principalmente a Lei Federal n." 8.666/93 e sua alterações posteriores:

CLÁUSULA PRIMEIRA: 1 - DO OBJETO:

1.1 - O presente instrumento tem por objeto o acompanhamento e assessoramento
técnico na área de engenharia 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/SP, situado na
Praça Dr. Washington Luis, n° 01, Centro, na qualidade de orientadores técnicos da
CONTRATANTE, obedecendo ao projeto básico da obra e de acordo com suas
especificações.

1.2 - O CONTRATADO fornecerá no período contratual à CONTRATANTE, todo o
assessoramento técnico necessário para o acompanhamento das obras de reforma do
Prédio Principal e Anexo da Câmara Municipal De 8atatais/SP, citado na cláusula
primeira.

CLÁSULA SEGUNDA: 2 - DO PREÇO E CONDiÇÕES DE PAGAMENTO:

2.1 - Pelos serviços descritos acima, a CONTRATANTE pagará ao CO TRATADO a
quantia de R$ 8.980,00, (oito mil novecentos e oitenta reais), divididos e 05 (cinco)
parcelas mensais no valor de R$ 1.796,00 (mil setecentos e noventa e seis eais) cada
uma, a serem pagas em até 5 (cinco) dias úteis contados da entrega da resp iva nota
fiscal, recibo ou documento equivalente, iniciando-se o primeiro pagamento n ês
subsequente ao da assinatura deste contrato, com exceção da última parcela que ser~a--
paga após a conclusão da obra.

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.

Praça Dr Washington Luis. 01· C - . (16) 3761·2514
Site. www.camarabatatais.sp.gov.br.e.mai!.camarabatatais@camarabatatais.sp.gov.br

CLÁSULA TERCEIRA: 3 - DA RESPONSABILIDADE DA C NT
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3.1 - Constitui responsabilidade da CONTRATANTE:
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3.1,1 - Não ceder ou transmitir este contrato, nem os direitos e obrigações dele
decorrentes;

3.1.2 - Efetuar os pagamentos devidos ao CONTRATADO, na forma estabelecida neste
instrumento.

CLÁSULA QUARTA: 4 - DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO:

4.1 - Constitui responsabilidade do CONTRATADO:

4.1.1 - Não ceder ou transferir este contrato, nem os direitos e obrigações dele
decorrentes;

4.1.2 - Analisar e verificar se foram cumpridas as normas técnicas de elaboração de
projetos executivos que forem necessários, bem como orientar os prazos para entrega
dos mesmos, com as aprovações que se fizerem necessárias;

4.1.3 - Acompanhamento e atendimento do responsável técnico da obra de reforma do
prédio para as fases de execução da obra nos termos da licitação n0005/2017, Tomada
de Preços n° 001/2017, contrato administrativo n° 006/2017.

4.1.4 - Fornecer ao gestor do contrato indicado pela Câmara Municipal atendimento,
solução de dúvidas e esclarecimentos técnicos com relação à obra, bem como orientar
procedimentos técnicos;

4.1.5 - Análise dos projetos complementares que forem necessários para a execução da
obra;

4.1.6 - Acompanhamento periódico do andamento das etapas da obra a serem
desenvolvidas;

4.1.7 - Apontamento e controle de ocorrências na execução da obra;

4.1.8 - Análise e sugestões técnicas em materiais a serem aplicados
submetidas à Fiscalização da Câmara Municipal;

4.1.9 - Acompanhamento e controle de cronograma físico-financeiro e análise técnica
etapas, bem como aprovação da medição dos serviços realizados.

4.1.10 - As contratações, inclusive mão de obra, feitas pelo CONTRATADO, serão
regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se
estabelecendo quaisquer relações entre terceiros e a CONTRATANTE.
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Contrato, em compatibilidade com as
habilitaçãoe qualifica eXigii~n/a

4.1.11 - Manter, durante toda a execução do
obrigações assumidas, todas as condições de
contratação.
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CLÁUSULA QUINTA: 5 - DA MULTA:

5.1 - Fica estipulada uma multa contratual de 10% (dez por cento) do valor do presente
contrato à parte que infringi-Io em quaisquer de suas cláusulas, em favor da parte
inocente ou prejudicada.

CLÁSULA SEXTA: 6 - NORMAS GERAIS:

6.1 - O presente contrato faz-se com dispensa de licitação autorizada pelo inciso I do
artigo 24 da Lei Federal n° 8.666/93.

6.2 - As obrigações da CONTRATANTE e do CONTRATADO, constantes no presente
instrumento são intransferíveis e 'irrevoqáveis.

6.3 - A tolerância, por qualquer das partes à violação de qualquer cláusula do presente
contrato, não poderá ser arguida pela parte faltosa como novação ou precedente, aptos a
justificar subseqüente violação de cláusula contratual.

6.4 - O não exercício pelas partes de qualquer dos direitos outorgados por este contrato,
não implicará renúncia dos mesmos e nem constituirá novação.

CLÁUSULA SÉTIMA: 7 - VIGÊNCIA E RESCISÃO

7.1 - O presente contrato tem seu prazo de vigência com início em 29/01/2018 e término
em 29/06/2018, podendo ser prorrogado se houver interesse da Administração, como
faculta o inciso I, do artigo 57, da Lei Federal nO8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações.

7.2 - A rescisão do presente instrumento se operará independentemente de notificação
ou interpelação judicial ou extrajudicial, além das aplicações das sanções cabív " esde
que o CONTRATADO deixe de cumprir as suas obrigações ora assumidas, e ta bém os
seguintes casos:

a) - o não acompanhamento e assessoramento técnico na área de en enharia
contratados, total ou em parte, sem prejuízo da penalidade referida na cláusula uinta
deste instrumento;

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

c) - a utilização total da verba específica, destinada à contratação do objeto
deste Contrato;

7.3 - Em caso de retomada do acompanhamento e assessoramento técnico na área de
engenharia por deliberação da CONTRATANTE, fica garantido o direito ao
CONTRATADO da continuação da prestação dos serviços até o seu tér os termos
contidos na proposta e neste instrumento.
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8.1 - Caso qualquer dos termos, cláusulas ou compromissos previstos neste contrato
venham a se tornar ineficazes ou inexequíveis, tal fato não afetará a validade ou
exequibilidade das demais, devendo ser cumpridas com fidelidade.

8.2 - Fica fazendo parte integrante deste instrumento a Proposta do CONTRATADO.

E por se estarem justos e contratados, firmam o presente em 03
(três) vias de igual teor, elegendo o fórum da Comarca de 8atatais/SP, como competente
para dirimir toda e qualquer dúvida que se originar da interpretação do presente
instrumento, com renúncia expressa' e qUé~iqueroutro, por mais privilegiado que seja.

Testemunhas:
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