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CONTRA TO ADMINISTRATIVO

N° 001/2021

Das Partes Contratantes
É na melhor forma de direito que as partes, abaixoassinadas, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS, pessoa jurídica
de direito público, com sede nesta cidade de Batatais, Estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ sob nO 60.257.169/0001-53, situada na Praça Dr. Washington
Luis, nO 01, neste ato legalmente representada pelo Sr. Júlio Eduardo Marques
Pereira, RG nO 19.732.324-8, e CPF n° 081.383.408-27, Presidente da Câmara
Municipal, de ora em diante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de
outro lado a empresa CAPORAL E VILELA LTOA, com sede na rua Guarujá, nO
53, Apt. 12, Jardim Paulista, na cidade de Ribeirão Preto/SP, inscrita no CNPJ nO
14.415.858/0001-21, neste ato representada pelo Sr. Álvaro Henrique Caporal,
RG nO 19.972.931-1 e do CPF nO 129.385.398-43, na qualidade de Sócio
Proprietário, residente e domiciliado rua Guarujá, nO53, Apt. 12, 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, o seguinte:
Primeira:

1 - Do Objeto

1.1 - É objeto deste instrumento a Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços de Levantamento Patrimonial, realizando registro de
Inventário físico financeiro, registro fotográfico de bens e etiquetamento dos bens
móveis de propriedade da Câmara Municipal de Batatais/SP, conforme
especificações contidas na proposta enviada pela Contratada.
Segunda:

2. - Do Preço e Forma de Pagamento

2.1 - Pela prestação dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância de até R$9.800,00 (nove mil e oitocentos reais) a
serem pagos em 02 (duas) parcelas iguais de R$4.900,00 (quatro e novecentos
reais) cada, sendo a primeira parcela paga após 40 (quarenta) dias da assinatura
do contrato e a segunda parcela paga na conclusão dos serviços.
2.2 - O pagamento será efetuado em até 07 (sete) dias a contar da entrega da
nota fiscal de prestação de serviços, ou equivalente, e do respectivo aceite
emitido pelo servidor designado, no Departamento de Finanças da Câmara
Municipal, se à vista e, se a prazo, no vencimento da fatura.
2.2.1 - Junto com a respectiva Nota Fiscal, a contratada deverá fornecer, ao
Departamento de Finanças da Câmara Municipal, certidões de RegUlarida:;de
Fiscal, de Seguridade Social e de FGTS;
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2.2.2 - A Contratante poderá a qualquer tempo, solicitar a comprovação da
regularidade dos pagamentos salariais e encargos trabalhistas envolvendo todos
os empregados prestadores dos serviços;
2.3 - A Câmara designará um servidor integrante de seu quadro de pessoal, para
assegurar a execução dos serviços, em conformidade com as cláusulas
contratuais, o qual será responsável pela aprovação e aceite dos mesmos.
2.4 - O valor especificado na cláusula 2.1 corresponde ao preço total estimado
para consecução do objeto deste Contrato, e será pago por conta da verba
orçamentária 3.3.90.39.
Terceira:

3. - Do Prazo de Execução e Vigência

3.1 - O prazo de execução e vigência do presente contrato será de 90 (noventa)
dias e terá início em 25/02/2021 e término em 26/05/2021, podendo ser
prorrogado nos termos da legislação.
3.2 - Após a assinatura do Contrato, o prazo para iniciar os serviços licitados será
de 07 (sete) dias contados da expedição da ordem de serviço.
Quarta:

4. - Dos Encargos

4.1 - Fica certo e ajustado que todos os encargos relativos ao objeto deste
contrato, quer fiscais, trabalhistas ou previdenciários, serão suportados
exclusivamente pela CONTRATADA, não cabendo a CONTRATANTE quaisquer
pagamentos destes encargos.
Quinta:

5. - Sanções para o caso de Inadimplemento

5.1 - A inobservância de qualquer cláusula ou condições aqui avençadas
sujeitará a contratada às seguintes penalidades:
a) Multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais;
b) Multa diária de 2% (dois por cento) do valor do contrato, caso a Contratada não
executar os serviços no prazo determinado, depois de notificada na forma da lei.
5.2 - As multas pecuniárias deverão ser recolhidas aos cofres públicos após a
ciência, por parte da contratada, sob pena de comunicação oficial para a inscrição
como dívida ativa e execução judicial.
5.3 - Sem prejuízo da aplicação das penalidades mencionadas, poderá ser
rescindido o ajuste se ocorrida qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77 e
78 da Lei n.? 8.666/93 e suas alterações, observ
as formas previstas no art.
79 da mesma Lei.
'\.
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Sexta: 6. - Força Maior
6.1 - Entende-se por força maior e caso fortuito: guerras, calamidade pública,
avalanches, terremotos, chuvas, tempestades, enchentes, perturbações civis,
explosões, ou quaisquer outros acontecimentos e ou fenômenos semelhantes dos
acima relacionados ou de força equivalente, que fujam ao controle razoável de
qualquer parte interessada que, mesmo agindo diligentemente, não consiga
impedir sua ocorrência e impossibilitem a prestação dos serviços.
6.2 - O termo "fato do príncipe" inclui qualquer atraso causado por legislação ou
regulamentação que venha obstar ou retardar a prestação dos serviços.
6.3 - O termo "força maior" não inclui greves na própria firma CONTRATADA.
6.4 - 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 relativas ao seu trabalho, deverá comunicar imediatamente a
existência de um destes motivos a CONTRATANTE. Enquanto perdurarem
aqueles motivos, cessarão seus deveres e responsabilidades relativas à sua
execução.
6.5,- O tempo especificado para a prestação dos serviços 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. Se o
impedimento causado por motivo de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
estender-se por prazo superior a 45 (quarenta e cinco) dias, impossibilitando o
cumprimento do contrato, a CONTRATANTE poderá rescindi-Io, no todo ou em
parte, mediante notificação por escrito à CONTRATADA.
6.6 - O comunicado sobre força maior, caso fortuito ou fato do príncipe será
julgado ao recebimento deste, referente à aceitação ou não do fato como força
maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, mas a CONTRATANTE poderá contestar,
em fase ulterior, a veracidade da ocorrência.
Sétima:

7. - Da Rescisão

7.1 - A rescisão do presente instrumento se operará independentemente de
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além da aplicação das
sanções previstas neste instrumento, desde que a CONTRATADA deixe de
cumprir com as suas obrigações ora assumidas e também nos seguintes casos:

a) A não prestação dos serviços contratados, sem prejuízo da penalidade referida
na cláusula décima primeira deste instrumento;
b) - Fato superveniente que implique na manifestação pelo Poder Público de não
[
a
imento de' teresses públicos, em maté
e ioridade;
~
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c) - A decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
d) - A dissolução da sociedade;
7.2 - Em caso de retomada dos serviços, por deliberação da CONTRATANTE,
fica garantido o direito à CONTRATADA da continuação dos serviços até o seu
término, nos termos contidos neste instrumento.
Oitava: 8. - Do Recebimento

dos Serviços

8.1 - O recebimento dos serviços será nos termos do art. 73, inciso I, letra "a" e
"b", da lei Federal nO8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.
Nona: 9. - Obrigações

da Contratante

9.1 - Incumbe à CONTRATANTE,
dentre outras, o seguinte:

sem que a ela se limite sua responsabilidade,

9.1.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA,
neste instrumento;

na forma estabelecida

9.1.2 - Fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços contratados;
9.1.3 - Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;
9.1.4 - Extinguir o contrato, nos casos previstos;
9.1.5 - Zelar pela boa qualidade dos serviços prestados.
9.1.6 - Expedir, sempre que necessário, o competente atestado de execução dos
serviços, parcial ou total.
9.1.7 - Efetuar
CONTRATADA.

a

programação

dos

serviços

a

serem

executados

pela

9.2 - A fiscalização será efetuada por intermédio da CONTRATANTE.
9.3 - No exercício da fiscalização, a CONTRATANTE terá acesso aos dados
relativos à administração, contabilidade, recursos operacionais, técnicos e
financeiros da CONTRATADA, bem como aos equipamentos.
Décima:

10. - Obrigações

da Contratada

10.1 - São obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limitem:
10.1.1 - Executar os serviços de Levantament
trimonial, realizando registro de
Inve 'io físico fi nceiro, registro foto '
de ens e etiquetamento dos bens

"
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móveis de propriedade da Câmara Municipal de Batatais/SP,
proposta enviada para Contratante, e especialmente:
10.1.1.1 detalhada;

Levantamento

patrimonial

10.1.1.2 - Fixação de etiquetas
patrimonial;

dos

bens

móveis

nos termos da

com

com o código de controle

identificação

de identificação

10.1.1.3 - Avaliação do estado de conservação dos bens para fins de reavaliação
e definição dos valores reais de mercado, vida útil, valor residual e taxas de
depreciação, amortização e exaustão;
10.1.1.4 - Regularização e baixa de bens considerados inservíveis, obsoletos ou
imprestáveis, após realização dos tramites processuais legais pertinentes;
10.1.1.5 - Localização dos bens e emissão dos Termos de Responsabilidade
Guarda dos Bens;

de

10.1.1.6 - Normatização de procedimentos e legislação necessários ao registro e
controle dos bens patrimoniais, abrangendo também o inventário, reavaliação,
depreciação, amortização e exaustão dos bens;
10.1.1.7 - Treinamento dos servidores do Departamento Administrativo
poderem dar continuidade às atividades de registro e controle dos
patrimoniais, após a conclusão do levantamento;

para
bens

10.1.1.8 - Recadastramento, organização e atualização das contas contábeis no
sistema de patrimônio, com conferência das contas analíticas dos bens no
sistema patrimonial, segundo classe sintética superior, já predefinidas;
10.1.1.9 - Configuração do sistema de patrimônio, de todos os cadastros de bens
móveis, com atendimento aos critérios de reconhecimento, mensuração e
avaliação dos ativos, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade
aplicadas ao setor público, com definição do método de depreciação, depreciação
restante de cada item, dos bens atualizados, por classe de bens, com cálculo do
valor residual, valor depreciável, estimativa de vida útil-econômica dos bens, taxa
de depreciação, apuração do valor líquido contábü, reavaliação, redução a valor
recuperável e caracterização de bens intangíveis, segundo critérios adotados pela
Secretaria do Tesouro Nacional e Tribunal de Contas de São Paulo, atendendo
ainda as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP;
10.1.1.10 - Disponibilizaçâo de tabela de depreciação para cada classe de bens
para uso permanente da Câmara;
odos os documentos, fotos, r-;
cret s; leis, notas explicativas e ~
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outros itens utilizados na atualização física e contábil do patrimônio, ao Presidente
da Câmara Municipal; O trabalho é entregue completo, tanto na questão física
como contábil, e de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público;
10.1.1.12 - A CONTRATATADA fornecerá ao final dos trabalhos a Impressão e
encadernação de livro e dados gravados em meio magnético, demonstrando:
10.1.1.12.1 - Registro de todos os bens, com seus dados detalhados, foto, valores
das 03 (três) cotações, valor atual do bem, valor de atualização/depreciação;
10.1.1.12.2 - Relação das empresas que foram realizadas as cotações;
10.1.1.12.3 - Relação da totalização de valores de reavaliação ou depreciação dos
bens, por classificação contábil, para a contabilização e conferência patrimonial;
10.1.1.12.4 - Laudo técnico realizado por contador responsável
10.1.2 - Comparecer, sempre que solicitada, à sede da CONTRATANTE, em
horário por ela 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;
10.1.3 - Responsabilizar-se
por eventuais danos que vier a causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
deste contrato;
10.1.4 - Prestar serviço adequado na forma prevista na proposta enviada para
Contratante, e nas normas técnicas aplicáveis à espécie e no presente
instrumento;
10.1.5 - Prestar contas da gestão do serviço à CONTRATANTE,
solicitada;

sempre que

10.1.6 - Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço contratado;
10.1.7 - Zelar pela manutenção dos bens utilizados na prestação dos serviços;
10.1.8 - Observar a legislação trabalhista, inclusive quanto à jornada de trabalho
e outras disposições previstas em normas coletivas da categoria profissional;
10.1.9 - Fornecer e manter todos os equipamentos
execução dos serviços;

e utensílios necessários à
•

~
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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 qualquer relação entre os terceiros contratados e a
CONTRATANTE;
10.3 - No caso de inadimplemento, bem como de inexecução total do contrato,
ensejam a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei.
10.4 - Durante a execução do Contrato Administrativo a Contratada deverá
manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Décima Primeira:

11. - Da Multa

11.1 - Fica estipulada uma multa contratual de 20% (vinte por cento) do valor da
contratação à parte que infringi-Io em qualquer de suas cláusulas, em favor da
parte inocente ou prejudicada, sem prejuízo das aplicações das penalidades
previstas na Lei.
11.2 - Se a Contratada não executar os serviços no prazo determinado após
notificada na forma da Lei, incidirá em mora e responderá pelo pagamento de
multa diária de 2% (dois por cento) sobre o valor da adjudicação, exceto quando o
atraso se der por motivo de força maior, devidamente reconhecido pela Câmara
Municipal.
Décima Segunda:

12. - Do Foro

12.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de 8atatais/SP, para dirimir qualquer dúvida
ou litígio oriundo da execução deste instrumento, com renúncia expressa pelas
partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Décima Terceira:

13. - Das Disposições Gerais

13.1 - Aplica-se a este contrato as normas contidas na Lei nO8.666/93 e os casos
omissos regulam-se pelas cláusulas e pelos preceitos de direito público,
aplicando-se-Ihes supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado.
13.2 - O regime jurídico deste contrato confere à CONTRATANTE, em relação a
ele, a prerrogativa de alterá-Io unilateralmente, bem assim modificar a prestação
dos serviços contratados para melhor adequá-Ios às finalidades de interesse
público, respeitados os direitos da CONTRATADA.
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13.4 - Constituirão encargos exclusivos da CONTRATADA o pagamento de
tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste
instrumento e da execução de seu objeto.
13.5 - Fica fazendo parte integrante deste instrumento a proposta da empresa
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 efeitos legais.

CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS,
EM 25 DE
EIRO DE 202 .

CONTRATADA

TE~TE

NHAS:
~CO,)

1.

v~

~

••

cos Nunesl2t.ana

J:te (h(ij\

2. Gustavo Domi

os Rastelli

Primeiro Secretár"
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