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MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3287-1144 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo
CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegredoalto.sp.gov.br
e-mail : pmvaa@vistaalegredoalto.sp.gov.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 062/2017

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM  O MUNICÍPIO DE VISTA

ALEGRE  DO  ALTO  E   A EMPRESA VICTOR HUGO FRANCO 42901306829 , TENDO

POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

PRESTAR SERVIÇOS DE PINTURA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.

Pelo presente instrumento publico, nesta e na melhor forma de direito, em Vista Alegre do Alto,

Estado de São Paulo, na presença das testemunhas infra-mencionadas compareceram as partes

entre si justas e contratadas, de um lado o MUNICIPÍO DE VISTA ALEGRE DO ALTO,

doravante denominada simplesmente, CONTRATANTE, neste ato representada pelo Senhor

Prefeito Municipal LUIS ANTONIO FIORANI portador do RG nº 8.867.282-7 e CPF nº

033.317.958-79, e de outro lado a empresa VICTOR HUGO FRANCO 42901306829, CNPJ-

17.222.783/0001-50, estabelecida à Rua Minas Gerais nº 224, na cidade de Vista Alegre do Alto,

Cep 15.920-000, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo senhor VICTOR HUGO

FRANCO, portador do CPF nº. 429.068-29, RG- 488412912, à Rua Minas Gerais nº 224, na

cidade de Vista Alegre do Alto, Cep 15.920-000, Estado de São Paulo , e-mail

vrfmacha@hotmail.com , daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, para

firmarem o presente contrato, nos termos da Lei Federal nº 8666/93, e mediante as cláusulas

seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - CONTRATADA em decorrência da Adjudicação que lhe foi feita no Processo de Licitação nº.

1.776/2017, Convite nº. 024/2017, compromete-se a contratação de uma empresa especializada

para prestar serviços de pintura do Pronto Socorro Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO
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2.1 – A CONTRATANTE fiscalizará a execução dos serviços contratados, a fim de verificar o seu

integral desenvolvimento, adiante previstos neste contrato, reservando-se o direito de rejeitar os

que, a seu critério, não forem considerados satisfatórios.

2.2 – A CONTRATADA deverá adotar medidas, precauções e cuidados, tendentes a evitar danos

materiais e pessoais aos transportados, além de vestir-se adequadamente para a execução dos

serviços.

2.3 – A fiscalização dos serviços será exercida pelo o responsável que consta na Portaria nº 237 de

16 de novembro de 2017, o senhor Joedson Queiroz Santos que terá poderes para recusar caso o

serviço esteja inadequado.

2.5- O serviço contratado será realizado em no período de 30 (trinta) dias corridos, tendo a

CONTRATADA o prazo de 05 (cinco) dias úteis para executar o serviço após a emissão da ordem

de serviço.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1 - Pela prestação do serviço receberá a contratada o valor de R$ 7.533,87 (sete mil quinhentos e

trinta e três reais e oitenta e sete centavos), esse devidamente comprovado diante das anotações e

confirmações exaradas pelo servidor responsável a fiscalizar a execução do contrato. A

contratação, no prazo de sua vigência, não sofrerá qualquer ajuste de preço.

3.2- A CONTRATANTE efetuará os pagamentos no final da prestação de serviço que estima-se

que terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos para execução.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1 - O pagamento será efetuado em parcela única na sua totalidade, na segunda terça-feira do mês

subseqüente á prestação de serviço, conforme previsto no Decreto nº 3985 de 23 de outubro de

2014, com o documento de execução/recebimento do setor responsável.
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4.2 – Para fins desta cláusula, a CONTRATADA encaminhara, até 02 (dois) dias antes das datas

convencionadas, a nota fiscal ou fatura correspondente, acompanhada do termo de recebimento ou

laudo de vistoria, emitida pelo encarregado da fiscalização do serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO: Recairá sobre o valor total a ser pago, as retenções referente ao

INSS e IRRF, conforme disposto no artigo 219 do Decreto nº 3048 de 06 de maio de 1999 e

artigos 647 e 649 do Decreto nº 3000 de 26 de março de 1999, respectivamente.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

5.1 - A conclusão da obra em perfeito atendimento ás obrigações estabelecidas neste contrato e

término da vigência do mesmo, deverá ocorrer dentro de 30 (trinta) dias corridos, a partir da

emissão da ordem de serviço, emitida pelo departamento de engenharia desta prefeitura.

5.2- A contratada deverá iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a

emissão da ordem de serviço.

5.3- O presente contrato passa a vigorar a partir da data de 21 de novembro de 2017.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

6.1 - A duração do presente contrato será de 21 de novembro de 2017 á 22 de dezembro de 2017.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CRÉDITO

7.1 - As despesas decorrentes deste ajuste correrão à conta de dotação orçamentária consignada no

orçamento-programa vigente, assim identificada:

05.02.2.055.3.3.90.39.16.00.00- despesa 223

CLÁUSULA OITAVA– DAS RESPONSABILIDADES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES.
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8.1- DA PARTE DA CONTRATANTE:

a) A CONTRATANTE deverá estar com o local pronto adequadamente para a execução do objeto

licitado a partir da emissão da ordem de serviço.

b) A CONTRATANTE irá fornecer o material para a execução do serviço.

c) Permitir o livre acesso dos empregados da empresa contratada, para a execução dos serviços,

facilitando o desenvolvimento dos serviços.

d) Direito de rejeitar o produto se não fornecido de acordo com as normas estabelecidas.

e) Direito regressivo contra a CONTRATADA no caso de indenização ou reparação a terceiros em

razão do fornecimento inadequado do produto, objeto deste Contrato.

8.2- DA PARTE DA CONTRATADA:

a) Obriga-se a iniciar a prestação de serviço no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

b) Responsabilizar-se pela execução dos serviço, nos locais indicados, deixando-os em condições

de uso pelo público e limpas.

c) A execução rigorosa das condições e especificações contidas neste contrato, sendo que o não

cumprimento implicará recusa e penalidades contratuais.

d) Responsabilizar pela remoção dos equipamentos após a finalização do serviço.

e) Responsabilizar-se pelos transportes dos equipamentos conforme orientação do Contratante.

f) Responsabilizar-se por procedimentos de segurança durante a instalação, manutenção, transporte

e execução dos serviços.

g) É de sua responsabilidade disponibilizar material, equipamentos de segurança e proteção

individual para os funcionários.

h) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente á administração ou a terceiros, decorrentes

de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

i) Responsabilizar- se por todas as obrigações decorrentes da execução contratual, incluindo

materiais, mão de obra, locomoção, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciários,

encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem devidos, relativamente á execução dos serviços

e aos colaboradores.
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j) Responsabilizar-se por todas as obrigações sociais de proteção aos seus profissionais, bem como

todas as despesas necessárias para execução dos serviços contratados, incluindo despesas com

deslocamentos, estadia, alimentação, salários, encargos sociais, previdenciários, comercias,

trabalhistas, equipamentos de proteção individual e quaisquer outros que se fizerem necessários ao

cumprimento das obrigações decorrentes da execução do serviços isentando integralmente o

Município de Vista Alegre do Alto.

k) Fica vetado a CONTRATADA realizar a subcontratação do todo e nem de parte do objeto do

presente Contrato.

CLÁUSULA NONA– DAS RESPONSABILIDADES SOCIAL, TRABALHISTA E

PREVIDENCIÁRIA.

9.1- Para todos os efeitos legais e contratuais, não há qualquer vínculo empregatício entre a

CONTRATANTE e os funcionários da CONTRATADA para a execução dos serviços prestados

para esta licitação.

9.2- A CONTRATADA reconhece que é responsável por todas as obrigações, despesas e encargos

trabalhistas, securitários, previdenciários e outros quaisquer passados, presentes ou futuros na

forma da Legislação em vigor, relativos a seus representantes, prepostos, empregados e terceiros

utilizados na execução dos serviços objeto deste contrato, responsabilizando-se por todos os danos

e/ou prejuízos que tais profissionais venham causar á CONTRATANTE, inclusive judiciais nos

termo artigo 71 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1 - A rescisão antecipada deste contrato, far-se-á de comum acordo ou unilateralmente pela

CONTRATANTE, nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA – DAS PENALIDADES
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11.1 – O atraso injustificado, sujeitará a empresa á multa equivalente à 50% (cinqüenta por cento)

pelo atraso, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato, se evidenciada a concretização das

hipóteses previstas nos incisos I à XII e XVII, do artigo 78, da Lei reguladora deste certame.

11.2- Ficará impedida de licitar e contratar com a Municipalidade de Vista Alegre do Alto, pelo

prazo de 2 (dois) anos, ou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa

jurídica que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho

de 2.002, conforme o Decreto nº 2.153, de 06 de junho de 2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS ALTERAÇÕES.

12.1 As alterações do objeto contratual poderão ocorrer até o limite dos termos do Artigo 65, da

Lei 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA RESCISÃO

13.1 – Este contrato poderá ser rescindido nas condições previstas no artigo 78 da Lei Federal nº

8666/93, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO

14.1 - A CONTRATADA deverá comunicar verbalmente a CONTRATANTE, com pelo menos 02

(dois) dias de antecedência, a fim de que providencie as vistorias necessárias pelo encarregado de

fiscalização e termo de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA

PREFEITURA

15.1 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, no caso de rescisão do

contrato, conforme previsto no artigo 77, da Lei nº 8666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– VINCÚLAÇÃO DO EDITAL

16.1- Fica vinculado a este contrato o edital de chamamento 066 de 27 de outubro de 2017 e seus

respectivos anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DO FORO

17.1 - Fica eleito o Foro Distrital da Cidade de Pirangi, Comarca de Monte Alto, com renúncia

expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão resultante

do ajuste, que não puderem ser resolvidas pelas partes.

E, por se acharem justos e contratados, assinam e rubricam o presente, em 03 (três) vias de igual

teor, para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Vista Alegre do Alto, 16 de novembro de 2017.

LUIS ANTONIO FIORANI VICTOR HUGO FRANCO
PREFEITO MUNICIPAL VICTOR HUGO FRANCO 42901306829

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

ADILSON ROGÉRIO FERREIRA                                          MARIA LÚCIA LEOPOLDINO
RG: 28.689.473-7 RG.9.528.662
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ANEXO- MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE

PINTURA.

LOCAL: PRONTO SOCORRO DO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO,

LOCALIZADO NA AVENIDA MILTON H. YAEKASHI, S/N.

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES:

A empresa contratada irá realizar o serviço em trincas até 5,0mm de largura na

massa, para preparo para receber a pintura, será realizada também a limpeza da cobertura

de fibrocimento com hidrojateamento e aplicação de cloro em toda área indicada.

2- PINTURA INTERNA E EXTERNA:

As paredes internas receberão duas demãos de látex, as paredes externas e o beiral

de laje receberão a aplicação de duas demãos de látex. As esquadrias metálicas receberão a

aplicação de duas demãos de esmalte sintético.

3- PRAZO DA EXECUÇÃO:

A contratada deverá executar o serviço em sua totalidade no prazo de 30 (trinta)

dias corridos, após a emissão da ordem de serviço.

4- FORNECIMENTO DO MATERIAL:

O fornecimento do material ficará por conta da CONTRATANTE, uma vez que o

objeto a ser licitado é apenas serviço/mão de obra.
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