([amara ~unicipal ~a ~stância muristica ~c ~atatais
ESTADO

DE

sAo

PAULO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2021
CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERViÇOS
DAS PARTES
A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE BATATAIS, órgão
do poder público municipal, com sede nesta cidade de Batatais, Estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ nO60.257.169/0001-53, situada na Praça Dr. Washington Luis, nO01, neste
ato legalmente representada pelo Sr. JÚLIO EDUARDO MARQUES PEREIRA, RG nO
19.732.324-8, e CPF n° 081.383.408-27, de ora em diante denominada simplesmente
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa GUSTAVO NUNES ASSA O - MEl,
estabelecida à Rua Antônio Saltareli, 561, Batatais/SP, inscrita no CNPJ sob nO
20.835.722/0001-73 e inscrição Estadual nO 208.062.823.113 representada pelo Sr.
GUSTAVO NUNES ASSAD, RG. nO28.718.860-7, CPF nO270.634.238-27, de ora em diante
denominada simplesmente CONTRATADA, pelo presente instrumento, têm entre si justo e
contratado o seguinte:
PRIMEIRA:

1 - DO OBJETO:

1.1- O objeto deste contrato é a CONTRATAÇÃO DE SERViÇO DE DIVULGAÇÃO DE
ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS, EM JORNAL PERiÓDICO,
COM CIRCULAÇÃO, NO MíNIMO QUINZENAL, de acordo com a necessidade da
contratante, conforme especificações abaixo.
1.2- Constitui obrigações da CONTRATADA a prestação de serviços para publicação em
jornal, da seguinte maneira:
Publicação por centímetro de coluna, em página interna indeterminada e em preto e
branco; fonte tipo "Arial" ou "Times New", tamanho "10" para o corpo do texto e até
"20" para o corpo do título. A coluna deverá ter no mínimo 09 cm de largura.
SEGUNDA: 2 - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:
2.1 - O valor total para prestação dos serviços, objeto deste Contrato, é de até
R$ 50.850,00 (cinquenta mil, oitocentos e cinquenta reais), nos termos da proposta em
anexo.
2.2 - O valor especificado nesta cláusula corresponde ao preço total estimado para
consecução do objeto deste Contrato, e será pago por conta da verba orçamentária
3.3.90.39 a base de R$ 3,39 (três reais e trinta e nove centavos) por centímetro de coluna.
2.3 - O pagamento de responsabilidade da CONTRATANTE será efetuado dentro do prazo
de até 07 (sete) dias úteis, a contar da data da entrega das notas fiscais, ou equivalente,
para pagamento a vista, e, se a prazo, no vencimento da fatura.
TERCEIRA: 3 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO REAJUSTE:
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3.1 - O prazo de viqência do presente contrato, para realização dos serviços ora
contratados, terá início 08/03/2021 e término 08/03/2022, podendo ser prorrogado nos
termos da legislação.
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 - Os preços somente serão reajustados nos termos permitidos em lei, obedecida a
periodicidade anual, pelo índice Geral de Preços - Mercado IGP-M, divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas.
3.4 - 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.
QUARTA:

4 - DO PRAZO DE ENTREGA:

4.1 - O prazo para iniciar a prestação dos serviços contratados será de 03 (três) dias após a
assinatura do contrato.
QUINTA:

5 - DOS ENCARGOS:

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

6 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO:

6.1 - 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.
6.2 - Se a CONTRATADA não executar os serviços no prazo determinado, incidirá na multa
prevista na cláusula décima segunda, exceto quando o atraso se der nos termos do item 6.1.
SÉTIMA:

7 - FORÇA MAIOR:

7.1 - 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 aos 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.
7.2 - O termo "fato do príncipe" inclui qualquer atraso causado
regulamentação que venha obstar ou retardar a prestação dos serviços.
o "força maior" não inclui greves na própria firma CO

por legislação

4"ADA.
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a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcial, por motivo
maior, caso fortuito ou fato do príncipe de cumprir os deveres e responsabilidades
ao seu trabalho, deverá comunicar imediatamente a existência de um destes
à CONTRATANTE, sendo que, enquanto perdurarem tais motivos, cessarão seus
e responsabilidades relativos à sua execução.

7.5 - 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 rescindi10, no todo ou em parte, mediante notificação por escrito à CONTRATADA.
7.6 - 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.
OITAVA:

8 - DA RESCISÃO:

8.1 - A rescisão do presente instrumento se operará independentemente de notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, além das aplicações das sanções prevista no Edital e
neste instrumento, desde que a CONTRATADA deixe de cumprir com as suas obrigações
ora assumidas e também nos seguintes casos:
8.1.1 - A não prestação dos serviços contratados total ou em partes, sem prejuízo da
penalidade referida na cláusula décima segunda deste instrumento;
8.1.2 - Fato superveniente que implique na manifestação pelo Poder Público do não
atendimento aos interesses públicos em matéria de prioridade;
8.1.3 - A decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
8.1.4 - A dissolução da sociedade;
8.1.5 - A utilização total da verba específica destinada para a execução dos serviços ora
contratados.
8.2 - Em caso de retomada do presente instrumento, ou seja, a prestação dos serviços
interruptos, descontínuos, por deliberação da CONTRATANTE, fica garantido o direito à
CONTRATADA da continuação da prestação dos serviços até o seu término, nos termos
contidos no Edital e neste instrumento.
NONA:

9 - DO RECEBIMENTO

E LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS:

9.1 - O recebimento dos serviços, objeto desta Licitação, será nos termos do art. 73, inciso, I ~'
letras "a" e "b", da Lei Federal n.? 8666/93;
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9.2 - Os serviços ora licitados deverão ser prestados no Município de Batatais/SP,
conforme necessidade da licitadora, na forma prevista neste instrumento contratual.
DÉCIMA:

10 -

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

10.1 - Incumbe à CONTRATANTE,
outras, o seguinte:

sem que a elas se limite sua responsabilidade,

10.1.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA,
instrumento.

na forma estabelecida

dentre

neste

10.1.2 - Fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços contratados;
10.1.3 - Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;
10.1.4 - Extinguir o contrato, nos casos previstos;
10.1.5 - Zelar pela boa qualidade dos serviços contratados;
10.1.6 - Expedir, sempre que requerido, o competente atestado de aptidão para prestação
dos serviços, total ou parcial.
10.2 - 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.
10.3 - A fiscalização
CONTRATANTE.

DÉCIMA PRIMEIRA:

será

efetuada

por

intermédio

de

pessoal

credenciado

pela

11 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

11.1 - São obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite sua responsabilidade, as
seguintes:
11.1.1 - 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;
11.1.2 - Responsabilizar-se por eventuais danos que vier causar à CONTRATANTE
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste Contrato;

ou a

11.1.3 - Prestar os serviços adequados na forma prevista no Edital e de acordo com as
técnicas aplicáveis à espécie e no presente instrumento;
11.1.4 - Manter em dia o inventário e o registro dos serviços prestados;
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11.1.5 - Prestar contas da gestão dos serviços prestados à CONTRATANTE,
solicitada;

sempre que

11.1.6 - Cumprir e fazer cumprir as normas dos serviços ora contratados;
11.1.7 - Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, aos
equipamentos e às instalações, bem como, a seus registros contábeis;
11.1.8 - Zelar pela manutenção dos bens utilizados na prestação dos serviços;
11.1.9 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
11.2 - 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 e a CONTRATANTE.
11.3 - O caso de inadimplemento, bem como, de inexecução total ou parcial do Contrato,
ensejam a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei.

DÉCIMA SEGUNDA:

12 - DA MULTA:

12.1 - Fica estipulada uma multa contratual de 05% (cinco por cento) do valor do presente
Contrato à parte que infringi-Io em qualquer de suas cláusulas, em favor da parte inocente
ou prejudicada.
DÉCIMA TERCEIRA:

13 - DO FORO:

13.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Batatais/SP, para dirimir qualquer dúvida ou litígio
oriundo da execução do objeto deste instrumento, com renúncia expressa pelas partes de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
DÉCIMA QUARTA:

14 - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS:

14.1 - Aplica-se a este Contrato as normas contidas na Lei Federal n.? 8.666 de 21 de junho
de 1993, com as respectivas atualizações, além das demais legislações pertinentes; e, os
casos omissos regulam-se
pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-Ihes,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito
Privado.
14.2 - O regime jurídico deste Contrato confere à CONTRATANTE, em relação a ele, a
prerrogativa de alterá-to, unilateralmente, bem assim, modificar a prestação dos serviços
contratados, para melhor adequá-tos às finalidades de interesse público, respeitados os
direitos da CONTRATADA.
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14.3 - O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em
parte.
14.4 - Constituirá encargos exclusivos da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas,
emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste instrumento e da execução de
seu objeto.
14.5 - Fica fazendo parte integrante deste instrumento o edital completo do Pregão N.O

001/2021,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 efeitos legais.
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arcos Nunes Santana

Vice Presidente
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