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CONTRATO ADMINISTRATIVO No 012/2022

É na melhor forma de direito que as partes, abaixo-assinadas, de um lado a

CAMARA MUNICIPAL DE BATATAIS, pessoa jurídica de direito público, com sede

nesta cidade de Batatais, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o

no 60.257.169/0001-53, situada na Praça Dr. Washington Luis, no 01, neste ato

legalmente representada pelo Sr. Júlio Eduardo Marques Pereira, inscrito no RG sob o

no 19.7382.324-8 - SSP/SP, e CPF (MF) no 081.383.408-27, Presidente da Câmara

Municipal, de ora em diante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro

lado a empresa GILSON ELOISIO DOS SANTOS - ME, com sede na Rua Henrique

Dumont, no 972 - sala 3, inscrita no CNPJ sob o no 23.035.119/0001-03, neste ato

representada pelo sr. Gilson Eloisio dos Santos, casado, empresário, inscrito no RG sob

o no 28.250.978 - SSPI/SP, na qualidade de Diretor-Proprietário, residente e domiciliado

na Rua Henrique Dumont, no 972, bairro Jardim Paulista, na cidade de Ribeirão

Preto/SP, de ora em diante denominada simplesmente CONTRATADA, nos termos e

condições das cláusulas seguintes, aceitam e se comprometem a cumprir fielmente até

o final do presente, conforme o seguinte:

1 - DO OBJETO DO CONTRATO.

1.1 - O objeto do presente é a Contratação de Serviços de Manutenção

Preventiva e Corretiva do Elevador localizado nas dependências da CONTRATANTE,

por execução indireta em regime de empreitada por preço global.

2- DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1 - Pela prestação dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará à

CONTRATADA a importância de R$ 5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais)

divididos em 12 parcelas mensais, de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) cada

uma, mediante a apresentação da respectiva fatura com vencimento todo dia 10 de

cada mês subsequente ao vencimento.

2.2 - O valor especificado nesta cláusula corresponde ao preço total estimado

para a consecução do objeto deste contrato e será pago por conta da verba

orçamentária 3.3.90.39.

2.3 - Se hbuver atraso no pagamento, por parte da CONTRATANTE, após o

prazo estipulado [no item anterior, esta obriga-se a proceder à atualização monetária

entre a data do [adimplemento e do efetivo pagamento,(noe/IÉVYOS da Legislação
vigente. 4 <a
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3 - DO PRAZO DE VIGÉNCIA E DO REAJUSTE

3.1 - O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, com início

no dia 10 de outubro de 2022 e término no dia 10 de outubro de 2023.

3.2 - A importância supra referida poderá ser reajustada anualmente, limitada

pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), coletado e divulgado pela Fundação

Getúlio Vargas, sendo que na hipótese deste índice tornar-se indisponível ou ocorrer a

impossibilidade ou impedimento de sua utilização, ele será substituído por outro

escolhido de comum acordo entre as partes.

3.3 - 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 deste a sua manutenção em valor real e

efetivo.

4 - DOS ENCARGOS

4.1 - Fica certo e ajustado que todos os encargos relativos ao objeto deste

contrato, quer fiscais, trabalhistas, previdenciários ou tributários, serão suportados

exclusivamente pela CONTRATADA, não cabendo à CONTRATANTE quaisquer

responsabilidades sobre esses encargos.

5 - DAS SANÇÓES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

5.1 - A CONTRATADA não incorrerá nas multas previstas neste contrato,

quando o atraso na prestação dos serviços for motivado por força maior, caso fortuito

ou fato do príncipe.

5.2 - Se a CONTRATADA não executar os serviços no prazo determinado,

depois de notificada por escrito, 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 - DA INTERRUPÇÃO E REJEIÇÃO.

6.1 - Ocorrendo rejeição, total ou parcial, dos serviços, a CONTRTANTE sustará

o pagamento da fatura correspondente, até o saneamento da irregularidade, caso

permanecendo a situação, será rescindido o contrato, com aplicações das penas

cabíveis.
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6.2 - Quando ocorrer qualquer fato que ocasionar a interrupção dos

fornecimentos dos serviços, a CONTRATADA deverá comunicar a ocorrência à

CONTRATANTE, imediatamente, especificando as causas e as providências adotadas.

7 - DA RESCISÃO

7.1 - Rescindir-se-á o presente instrumento, aplicando as sanções previstas na

lei e neste instrumento, caso a CONTRATADA deixe de cumprir com as suas

obrigações ora assumidas e também, nos seguintes casos

a) A não prestação dos serviços contratados total ou em partes, sem prejuízos

das penalidades contratuais e as previstas em lei ou regulamento;

b) Fato superveniente que implique na manifestação pelo poder público o não

atendimento aos interesses públicos, em matéria de prioridade;

e) A dissolução da sociedade;

d) A utilização total da verba específica destinada para contratação dos serviços

constantes deste contrato para suprir a necessidade de interesse público excepcional e

inadiável, sendo devidamente justificado e autorizado pela autoridade competente.

7.2 - Em caso de retomada na prestação dos serviços, por deliberação da

CONTRATANTE, fica garantido o direito à CONTRATADA da continuação da prestação

dos serviços até o seu término, nos termos contidos neste contrato.

8 - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

8.1 - O recebimento dos serviços objeto desta licitação será nos termos do art.

73 inciso |, letras "a" e "b", da Lei Federal n.o 8.666 de 21 de junho de 1993, e

alterações subsequentes.

8.2 - Os serviços deverão ser efetuados no elevador da sede da

CONTRATANTE.

9 - OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE

9.1 - Incumbe à CONTRATANTE, sem que ela limite sua responsabilidade,

dentre outras, o seguinte:

a) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida

neste instrumento;

b) Fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços contratado/al/N,

Ser?
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e) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

d) Extinguir o contrato, nos casos previstos;

e) Zelar pela boa qualidade dos serviços prestados;

f) Expedir o competente atestado de aptidão para prestação dos serviços, parcial
ou total.

g) Manter a casa de máquina, o poço, e demais dependências do elevador, livre
e desimpedido, não depositando neles materiais estranhos que desvirtuam o fim desse
recinto.

h) Não permitir o ingresso de terceiros à casa de máquina, bem como a
intervenção de estranhos nas instalações do elevador.

i) Comunicar imediatamente á CONTRATADA, quaisquer irregularidade
manifestada no funcionamento do elevador.

j) Autorizar a execução do serviço, que a CONTRATADA venha a julgar
necessário, para a segurança e bom funcionamento do elevador. Não o fazendo
assumir a integral responsabilidade que desse ato resultar.

9.3 - A fiscalização será efetuada por intermédio de pessoal credenciado pela
CONTRATANTE;

10 - OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA

10.1 -- São obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite:

a) Prestar a execução dos serviços adequados na forma prevista neste contrato,
bem como de acordo com as técnicas aplicáveis à espécie;

b) Manter em dia o inventário e o registro dos serviços prestados;

c) Prestar contas da gestão da prestação dos serviços à CONTRATANTE,
sempre que solicitada;

d) Cumprir e fazer cumprir as normas dos serviços contratados;

e) Realizar, por intermédio de mecânico especializado, ao exame do
aparelhamento elétrico, regulagem e ajuste dos quadros de comando, seletores, limites,
freios, mecanismos de portas, indicadores de posição, corrediças do [:?/>
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contrapeso, relês, escovas, chave, contactos e outras partes acessórias a fim de

proporcionar ao elevador um funcionamento eficiente.

f) Realizar as 12 (doze)visitas de exame e conservação, durante o período de 01

(um) ano, além de vistorias periódicas sempre que necessário.

g) Realizar, quando necessário, o conserto ou substituição de peças, as quais

serão fornecidas pela CONTRATANTE, tanto mecânica como elétrica a fim de manter

os equipamentos em condições normais de segurança e funcionamento.

h) As peças, substituições ou reparos previstos no item anterior correrão por

conta da CONTRATANTE, sendo-lhe debitado o seu valor juntamente com o valor

contratual mensal.

i) Material sucateado: Todos os materiais sucateados resultantes dos serviços

executados pela CONTRATADA, sem exceção, serão de sua propriedade e deverão

ser removidos, às suas expensas, em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas

úteis.

j) Lubrificação e limpeza, de acordo com a necessidade local, serão as partes

mecânicas e elétricas convenientemente limpas e lubrificadas. Os materiais

necessários à efetivação desses serviços serão fornecidos pela CONTRATADA, exceto

o óleo de máquina de tração, quando substituído.

k) Serviços de prontidão, para atender com presteza a qualquer chamado sobre

o funcionamento deficiente do elevador ou de suas partes componentes.

1) Serviço de emergência fora do horário normal de trabalho, das 18h00min até

as 22h00min horas de cada dia, para caso de inadiável necessidade de auxílio técnico,

e, das 22h00min até às 07 horas do dia seguinte, para eventuais casos de pessoas

retidas ou acidente.

10.2 -- As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela CONTRATADA,

serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se

estabelecendo quaisquer relações entre os terceiros contratados e a CONTRATANTE.

10.3 - Em caso de inadimplemento total ou parcial do contrato ensejará a sua

rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei.

10.4 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas. ao
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11 - RESPONSABILIDADE CIVIL:

11.1 - A CONTRATADA, não será responsabilizada por qualquer acidente e
danos pessoais, ou patrimoniais, ocorridos a terceiros durante a prestação de serviços,
exceto aqueles que comprovadamente possam ser atribuídos diretamente a ato ou
omissão da CONTRATADA

11.2 - A responsabilidade da CONTRATADA, por acidentesa terceiros, enquanto
estiverem sendo transportados, ou se encontrarem dentro, ou nas proximidades do
elevador da sede da CONTRATANTE, não fica de forma alguma afetada por este
contrato, como pelo uso indevido dos elevadores, pela manipulação por quaisquer
terceiros, ainda que por autoridade pública ou preposta da CONTRATANTE, ou mesmo
por qualquer perda, dano, detenção ou demora causados por acidentes graves, danos
indiretos ou lucros cessantes, ou por qualquer outra causa inevitável, ou fora do seu
controle razoável, ou em qualquer caso, por danos emergentes.

11.3 - Qualquer trabalho, serviço ou responsabilidade, por parte da
CONTRATADA, que não tenha sido expressamente previsto neste instrumento, não
será pela mesma abrangida.

12 - DO FORO

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

13 - DAS DISPOSIÇÓES GERAIS

13.1 - Aplica-se a este contrato as normas contidas na Lei Federal no 8.666/93 e
os casos omissos, regulam-se pelas cláusulas e pelos preceitos de direito público,
aplicando-lhes supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as suas
disposições de direito privado.

13.2 - O regime jurídico deste contrato confere à CONTRATANTE, em relação a
ele, a prerrogativa de alterá-lo unilateralmente, bem assim, modificar a prestação dos
serviços contratados para melhor adequá-los às finalidades de interesse público,
respeitados os direitos da CONTRATADA.

12.3 - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no
todo ou em parte.

tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formali este
13.4 - Constituirá encargos exclusivos da CONTRATADA o p;?rsmg de

instrumento e da execução de seu objeto. T
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E por se acharem, assim, as parte 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 efeitos legais. ,

 

 

GILSON ELOIS SSANTOS

GILSON ELOISIO DOS 'l's - ME
CONTRATADA

TES MUNHAS')

QuaA 17.

1. Marcos Nunes Santana
Vice Presidente

ai. e44

2. Gustavo Domingos Rastelli
Primeiro Secretário

,ºu a

 

3. Claudia ina Nunes Lança

Segundo Secretário
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