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CONTRATO No 04/2017 
(TP N.° 01/2017) 

Proc. Admin. 11 .0005/2017 

Proc. LicitatOrlo n.' 03/2017 

Contrato de "CONTRATAcAO BE EMPRESA 
ZADA NAS AREAS BE ENGENIJARIA E 

que entre si celebram a Cãmara Municipal 
empresa CEC - CARMELLO PROJETOS 
oc. Admin. n.° 005/2017); (Prue. Licitatorlo 

dois mil e dezessete, a CAIvIARA 
i6.9,98.71 82/0601-09, situadanacidade 
o  60, neste ato representada por seu 
do RG n° 7399756-0 SSP/SP e do 

to e Cornarca de-Jardrnopohs - SP, na 

EPP, inscrita noCNPJ/MF 
em Ribeirao Preto, Estado 

;.Office, Jd. Nova Aliança, 
He- Cartniello Silva, RG n.° 

donici!iáda na R. Pedro 
istiâO, CEP 14093-210, na 
)NTRATADA, pactuam o 
processo administrativo n.° 
10 8.666, de 21 de junho de 
dezembro de 2006, e pe!o 

U) 17), a proposta comercial 
nto, rnediante as seguintes 

Aos treze dias do niês tie novembro 
MUMCIPAL DE JARDIN6p0LIS.: inscrita noCNPJ/MF sob o n. 
e comarca de Ja na .Praca Ce!. 
Presidente Sr. JO: 
CPF/MF n.° 400. 
Rua Maria Iné 
CONTRATANTI 
sob o no 04.380.3 
de Sào Paulo, ki 
CEP 14026-583, neste 
22.755.869-8 SS, 	 249.9 
Barbiere, 9003 - Cl 
cidade de Ribeirao 
	

de Sào Paulo, do 
presente Contratoëi 
	

Ipi autorizddâ pe!o 
005/2017, doravani 
1993, corn suas alferaçes posteriores ëda: IAtCorn!ethen 
estabelecido na TOMADA BE PRES fi.00112017  (Proc 
cia contratada datada de 10/10/2017, que sad partes integra 
clausulas e eondicoes que, recjprcaipente aceitam, ratificai a outorgarn: 

I- 	Clánsulaprhneira—DOOBJETO 
1.1 Constitui objeto da Tomada de Preços a "CONTRATAçAO BE EMPRESA ESPECIALIIZADA 
NAS AREAS BE ENGENHARIA E ARQUITETU1t& PARk PRESTAAO BE SERVIOS 
TECMCOS BE ELAB0RAcA0 BE PROJETO VISANDO A REFORMA E AMPLIAçAO DO 

uEDiO BA CAMARA MUNICIPAL BE JARDINOPOLIS-SP, CONTENDO SERVIOS 
PREVIOS PA1IA ELAB0RAcAO DO PROJETO, PROJETO BE ARQTJETETURA 
DETALIIADO, PROJETO ESTRUTTJRAL, INSTALAçOES PREDIAIS IIIDRO-SAMTAfflAS, 
JNSTALAçOES PREDIAIS BE ELET1UCII)Ai)E, PROJETO BE PR0TEçA0 E COMBATE A 
INCENDIO E ACOMPANHAMENTO TECNICO PA ExEcuçAo PA OBRA". 
1.2 A empresa vencedora da presente Iicitação deverá apresentar a ART (Anotaçào de Responsabilidade 
Técnica) da obra devidarnente preenchida e assinada por urn profissional habi!itado junto no CREA, bern 
como recoihimento da taxa equiva!ente. 
1.3 0 objeto licitado podera softer acréscimos on supressôes, urns mesmas condiçocs eontratuais, dentro 
dos limites previstos no § 1° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/1993. 
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II- 	Cláusula Se2unda - DO PRAZO: 
2.1 0 objeto desta Tomada de Preços, exceto o serviço referente ao acompanhamento técnico da execuçäo 
da obra, deverá set executado no prazo de 75 (setenta e cinco) dias. 
2.2 A prestaçAo dos serviços somente sera considerada cumprida a$s o atendimento dos termos e 
condiçOes constantes do ANEXO I - Temio de Referéncia, c corn a emissão do aceite pela Câmara 
Municipal de JardinOpolis. 
2.3 A prcstacAo do serviço referente an acompanharnento técnico da execuçAo da obra somente sera 
considerada curnprida quando finalizada a refdrina %  nos termos e condiçaes postas no ANEXO I— Termo 
de Referéncia, e corn a ernissäo do aceite pela Cãmara Municipal de Jardinopolis. 

M -  ClIusula Terceira - DO PRECO. CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE: 
3.1 0 Preco total certo e contratado para execuçAo dos serviços é de 14$ 44.400,00 (quarenta e quatro 
wit e quatrocentos rcais) que seth pagii da seguinte férma: 	- - 	- 
3.1.1 ItS 31.080,00 (trinta e urn mu e oitenta reais) aposixecuçao e entrega definitiva do Projeto e 
apes APROYAçAO PELA AUTORWADE COIWPETENTE; 
3.1.2 R$ 13.320,00 treze mil, trezentos e vinte reals) disrante oacOntpanhamento tetnico da obra, 
pago em parcelas (de acordo corn o cronograifla da obra). - - - 
3.2 Os pagamentos serao efetuados após entrega definitiva doprojeto executivo completo, bern corno 
apresentaçAo da respectiva Nota Fiscal, efetivando-se após aprôvacäo do setor de Coinpras eLicitacoes da 
Camara Municipal de Jardinópolis, no prazo max imo de -.! 6(dez di?s), co$ados da aprovaçäo. 
3.2.1 Os pagamentos referentes ao acompanharnento técnico da execução da obra seräo efetuados conforrnc 
mediçäo de cada etapa, nos termos do cronograjjrn4IsiQo7financeiro da obra, helm cotho apresentação da 
respectiva Nota Fiscal. - - 
3.3 Em caso de devoluçao di nota fiscal/fatura para correçfto, o prazo pan pagàmento passará a fluir após 
a sua reapresentacào. - -1  

4z 

3.4 Salvo expressa arniéncia da CMvIARA MUNICIPAL -  DE JAB.DINOPOLIS, todo e qualquer 
pagamento sera efetuado dire ti e exclusivarnente - a -CONTRATADA, exirnindo-se a CAMARA 
MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS de todo-e qualqüer pagathento de obriaOcs a terceiros, pot tItulos 
colocados em cobrança, descontos, cauçSoowoutra modaliiiadc de circulaçao ou garantia, inclusive quanto 
a dircitos ernergentes desta, ficando estabelecido que, em hipótese alguma, aceitará tais tItulos, os quais 
serão devolvidos, incontinentes, a pessoa juridica on fisica que os hodver aprsentado. 
3.5 Os preços incidentes na éoñtratiçao, não sdfrerao qualqüer espécie de reajuste, excetos aqueles por 
força da legislacao vigente. 
3.6 Para fazer jus no recebirnento deverá a CONTRATADA apresentar Nota Fiscal relativa e comprovar 
o recolhirnento dos encargos sociais, quais sejam: INSS, nos termos do Artigo 31 da Lei n° 8.212 de 
24/07/91 alterada pela Lei n° 9032 de 28/04/95 e FGTS, juntamente corn as respectivas guias de 
recolhimentos. 
3.7 Entende-se pot enfrega definitiva a entrega dos serviços aqui estabelecidos, aprovada pelo setor 
cornpetente e acompanhada de ART e CND. 

IV - Clausula Quarta - PA VIGENCIA: 
4.1 0 prescnte Contrato, exceto o serviço referente ao acornpanhamento técniço da execuçAo da obra, 
devera ser executado no prazo de 75 (setenta e chico) dias contados a partir da assinatura deste e emissao 
da Ordcm de Execuçfto dos Serviços. 
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4.1.1 A prestaçAo dos serviços somente será considerada curnprida após o atendimento dos tormos e 
condiçôes constantes no ANEW J - Termo de Roferéncia, e corn a ernissäo do aceite pela Camara 
Municipal de JardinOpolis. 
4.1 A prestaçâo do servico referente ao acornpanhamento técnico Os execução da obra sornente seth 
considerada cumprida quando finalizada a reforma, nos tormos e condiçoes contidas no ANEXO I - Terrno 
de Referéncia, e corn a ernissäo do aceite pela Câmara Municipal do Jardinopolis. 

V -  CJánsuIa puinta - CABERA A CONTRATADA: 
5.1 Ernissao do ARTs (Anotacao d6 Responsabilidade Técnica) dos profissionais participantes referentes 
As atividades técnicas; 
5.2 Zelar para que os serviços séjam executados defitro dos padroes de qualidado a eles inerentes; 
5.3 Conduzir e executar os serviços on ajustados do acordo corn as disposiçOes deste Contrato e dos 
docurnentos que o integram, e corn estflta obédiêñciasla legislaçao ethvior; 
5.4 Prover os serviços ora contratados corn pessoal- adequado, capacitado e devidamente habilitado, nos 
termos da legislaçao especifica, de rnodo a executar os serviços corn a qualidade técnica quo estes exigern 
c, em estrito atendimento da norrnatizaçäo a eles pertinente; - 
5.5 Entregar os serviços do acordo corn os requisitos do quantidades, especificacOes e dernais condiçOes 
consignadas; 	 - - 
5.6 Responder portodas as despesas diretas ou indiretasrelacionadas corn a execução do objeto do presente 
Contrato. 	- 
5.7 Atender prontamente a CONTRATANTE durante o prazo de execuçAo dos serviços; 
5.8 Obedecer o prazo de entrega; 	 - 	- 
5.9 Solucionar civaisauer tinos do oroblemas relacionados aos serviooj orestados: 	- 
5.10 Assurnir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comeremis .  resultãntes da contrataçAo; 
5.11 Prestar A CONTRATANTE, sempre quo solicitadas, informaçOes teqnicas sobre os serviços relativos 
a este ajuste; -  - 	- 
5.12 Refazer quaisquer serviços ern quo so verificarern vIcios, defeitos pu incorreçOes, durante o prazo do 
execuçAo da obra; 	- 	 - 
5.13 Responsabilizar-se pelos danes causados a CONTRATANTE on a terceiros, decorrentes de sua culpa 
e/ou dolo quando da execbcAo dos sèrviços; 	 - - 
5.14 Atendirnento de todas as exigências contidas no Edital da presente licitaçao corn seus respectivos 
anexos, principalmente ao contido no ANEXO I - Termo do Referéncia; - 
5.15 Os projetos serAo entregues, apresentados enidesenhos exocutivos, urn original em sulfite e DVDs em 
PDF, em AUTO CAD 2010. SerAo atiresentados  planilhas o rnernoriais em programa especIfico em papel 
A4. 
5.16 Acompanharnonto técnico Os execuçAo Os Obra de reforma após o inicio desta, corn rnediçoes a$s cada 
etapa concluida da reforrna, comunicando imediatarnento qualquer irregularidade ao gestor representante 
da CONTRATANTE; 
5.16.1 0 acompanharnento técnico durante o perlodo do execução da obra devera ocorrer através de visitas 
semanais corn duraçAo de 60 (sessenta) minutos por visita. 
5.17 Apresentar o Atestado do Conclusào da Obra após rnediçao da ültirna etapa concluida pela ernpresa 
quo ira executar a obra. 

VI - Cjausula Sexta - CABERA A CONTRATANTE: 
6.1 Exorcer arnpla, irrestrita e ponnanente fiscalizaçAo do todas as fases de exocuçäo do Contrato; 
6.2 Pagar a CONTRATADA o valor devido nas datas avençadas; 
6.3 Acornpanhar o curnprirnento do cronograma do execuçAo dos serviços; 
6.4 Nomear funcionário ropresentante (gostor do contrato), nos termos do artigo 67 da Lei Federal 
8.666/93, Para acompanhar, fiscalizar, certificar-se da conforrnidade do objoto a ser oxecutado pela 
Contratada, nos aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro prOprio as irregularidades 
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detectadas e comunicando a autoridade superior as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas; 
6.5 Expedir, por escrito, as comunieaçOes dirigidas a Contratada; 
6.6 Rejeitar, no todo on em parte, os serviços que a empresa apresentar fora das especificacôes da proposta 
6.7 Responsabilizar-se pelos documentos recebidos quando da realizaçao do serviço contratado; 
6.8 Fornecer todos os dados necessários, em caracteristicas e quantidades compatIveis corn os serviços a 
serem executados, que venharn a set solicitados pelos técnicos da CONTR.ATADA; 
6.9 Solicitar o ajuste on a correçAo dc quaiquerfalha,-defeito on incorreçAo observados nos serviços; 
6.10 Tornar as providéncias necessariasparIb bom andamento do presente ajuste, 

VII - Cláusula Séti 
7.1 As despesas dec 
01.031.0001.1.033 
Orçamentária: 44.91 

VIII- Cláusulá Oitava - IL 
8.1 A CONTRATALA çt 
curnprirnento do.ciispOsto-m I  
8.2 Nas sançöes ptevistas no 
case de mcid&icia em mais d( 
8.3 Os valorésapOrados das 
8.4 Pela inexeeuçao total on  
a) advertencia; 
b) multzi, na forma prevista ix 
C) suspensAo temporariade pa 
per prazo nab superior 21d0i5 
d) declaraçao de iñidonejdatk 
motives da puniçAqouaté qw 
8.5 As sançôes pre\iiätaino.T 

4  

Htç.tMENi.Utfl: 

Os 

em Iicitaçao e 

r on contratar 

a.FünçAo. Programátiëa: 
iñicipal e da Dotaçâo 

tiord& çcntrato, pelo não 
ëprevista no item 9.2. 
eda eorrente nacional. No 

as seguintes sançöes 

rèórn a CONTRATANTE 

, enquanto perdurarern os 
ONTRATANTE. 

iamente corn a da ailnea 
----- 	.--- 	- -- 	- 

8.6 As sançöes previstas no item 8.4 alIneas"è" e "d"poderao tambein ser aplicadas quando: 
a) tenha sofrido condenaçfto defimtiva por,  praticar, pot iveios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributes; 	 - 	 - 
b) tenha praticado atos ilIcitos visando a frustrar os objetivos da eontrataçAo; e 
c) dernonstre nAo possuir idoneidade pan contratar corn a CONTRATANTE ern virtude de atos ilIcitos 
praticados. 
8.7 Aplicam-se, subsidiariamente, ao disposto nesta cláusula, as condiçoes previstas no capitulo W da Lei 
8666/93. 

IX - Cláusula Nona - PA RESCISAO: 

9.1 A inexecuçao total on parcial deste contrato enseja a sua rescisão com as consequôncias contratuais 
e as previstas em lei. 
9.2 Constitui motivo para a rescisäo do contrato: 
a) o näo cumprimento on o cumpriinento irregular das cláusulas contratuais, ern especial da cláusula 2a; 
b) a lentidAo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a cornprovar a impossibilidade da 
continuidade nos termos e prazos estipulados; 
c) a paralisacao dos serviços sem justa causa e prévia comunicaçAo a CONTRATANTE; 
d) o cornetimento reiterado de faltas na sua execuçäo, anotando an forma do parágrafo 1° do artigo 67 da 
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Lei 8666/93; 
e) a dissoluçao da entidade on a decretaçAo de faléncia on a instauraçäo de sua insolvéncia civil; 
f) a alteraçAo social ou a rnodificaçao da finalidade on da estrutura da CONTRATADA que, a juIzo da 
CONTRATANTE, prejudique a execuçäo do contrato; 
g) a nào liberaçAo, por parte da CONTRATANTE, dos dados necessários Para execução do contrato por 
parte da CONTRATADA, nos prazos contratuais; 
h) a ocorréncia de caso fortuito on de força rnaior, regularmente comprovada, impeditiva da execuçAo do 
contrato, 
i) inadequacOes dos meios 	 comprovados por processo 
administrativo. 
9.3 Em caso de reseisâo, 	tlquer das hipóteses previstas no item 9.2 alineas "a" a "f" anteriores, 
sujeitar-se-á a CONTRAT 

	tplicaçao das multas previstas neste instrumento. 
9.4 Quando a rescisAo 	corn base no item 9.2 alfneas 

I

"g" e 	sem que haja eulpa da 
CONTRATADA eaberai 	neiitó dos prejuizos régüiannente comprovados que esta haja softido, 
tendo ainda direito a:päg 

	
devidos pcla execução do contrato ate a data da rescisAo e pagarnento 

do custo da desmobilizaca 
	

n'er. 	 - 
9.5 Nos casos do re! 	evistos, será efetuada uma avaliaçao para que se possa calcular o valor 
dos meses em quc os 	m prcstados atéa data em que ocorren o evento. 
9.6 Aplicarnse, sub 
	 a esta clausula as disposiçoes pertinentes e, em especial, a seção V do 

Cap Itulo ifi da LSj.: 
	ndo assegurado a CONTRATANTE a supremacia relativa ao poder 

inerente aos contrato 	 "Os. 
9.7 Havendo rescisã 
	 rovoeada por vontade unilateral de uma das partes, a parte prejudicada 

fará jus a indenizäç 	 ente a 10% (d,ez por cento) do valor total do Contrato, dcv idamente 
corrigido ate o diada 	)darescisao. - 	- - 
9.8 A rescisäo p0 
	 gavel, por acordo entre as partes, mediante autorizaçao escrita e 

fundamentada da aul 
	)etente desde one haia conveniência da CAMARA MUNICIPAL DE 

JARD1N6POLIS. 

X_ Clausula Décima - DOCUMENTOS APLICAVEIS: 
10.1 A presente contrataçãb se vincula ao edith! da tOMADA DE pços 11.0 01/2017, seus anexos e 
Proposta Comercial da Contrátada, datada de 10 / outubro / 2017. 

XI - Clausula Décima Pñmeira DAS DISPOSICOES GERMS: 
11.1 As partes CONTRATANTES declaram sujeitar-se expressamente a tots as c!áusulas inseridas no 
presente Contrato e no Edital da presente licitaçäo com seus respectivos anexos. 
11.2 A proponente vencedora não poderá ceder on transferir, dar em garantia on vincular de qualquer 
forma, total on parcialmente, o objeto contratado a qualqucr pessoa fisica ou juridica. 
11.3 Salvo expressa anuência da CONTRATANTE, todo e qualquer pagamento será efetuado direta e 
exclusivamente a CONTRATADA, exirnindo-se a CONTRATANTE de todo e qualquer pagamento de 
obrigacôes a terceiros, por titulos colocados em cobrança, descontos, cauçäo on outra ficando estabelecido 
que, em hipotese a!guma, aceitará tais tItulos, os quais seräo devolvidos, incontinentes, a pessoa fisica on 
juridica que os houver apresentado. 
11.4 0 presente Contrato é regido pelas suas cláusulas e pela Lei Federal n.° 8.666/93, corn nova redaçäo 
dada pela Lei Federal n.° 8.883/94. Subsidiariamente, aplicar-se-do os preceitos de direito püblico, Os 

prineipios da teoria geral dos Contratos e as disposicOes de direito privado. 
11.5 A CONTRATADA obriga-se a manter durante a vigéncia do Contrato as condiçoes de habilitaçâo 
e qualificacäo exigidas na licitacao. 

it 
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XII - Cláusula Pécinia Segunda - PA FTJBLICACAO: 
12.1 A CONTRATANTE providenciará a publicacao resurnida do presente instrurnento nos termos do 
parágrafo ünico do art. 61 da Lei flQ  8.666/93. 
Xliii - Clausula Décima Terceira - PAS PESPESAS DO CONTEATO: 
13.1 Cada parte arcará corn as despesas decorrentes dos seas atos. 

XIV - Cláusula Decjina Quarta - DO FORO: 
14.1 Dc cornum acordo, as partes elegem o Foro da Comarca de Jardinopolis do Estado São Paulo, 
renunciando desde logo a qualquer outro, pot mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão que 
se originar deste Contrato e que nAo possa ser resolvida arnigavehnente. 

Pan fieza do que aqui ficou esfipulado, Cu, (Ana 
Lñcia Malvestio Sisti), Responsavel do Servico de Contratos (Gestor Contrato) e Arquivamento o Setor 
de Licitacao-Cornpras, da Camara Municipal de Jardmopohs, lavrei a'prescnte termo cm 04 (quatro) copias 
de igual teor, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes que a tudo assistiram. 

CAMARA MUNICIPArDK JA*bJNOPOLIS 
- 	 CONTRATANTE 

CE I TO EIRELI - EPP 
CONTRATADA 

ito 
PROCURADOR JIJRJDICOOAH/SP r.d I 34W 

Ctmftfl. MuniciPa! tie SardüiOpOliS 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 3J5A½nA etAtQo_ 
CPFn° •4 -4 ss- 4. R-!S 

Nome: 	 -  - 

CPFn° 



£âmara jfflunicipat be 3farbinópotS 
QEtabo be 650 Vauto 

TERRADAMANGA 

TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO 

CONTRATO N°: 	04/2017 (TP 01/2017) (Proc Adm 005/2017) 
OBJETO: "Contrataçâo de empresa especializada nas areas de engenharia e arquitetun pan 
prestação de serviços técnicos de e!aboracao de projeto visando a reforma e ampliaçao do prédio da 
Câmara Municipal de Jardinopohs-SP, contendo serviços previos para elaboraçao do projeto, 
projeto de arquitetura detall*ado, projeto estrutural, instalaçoes prediais hidro-sanitarias, 
instalacôes prediais de eletncidade, projeto de protecâo e combate a incêndio e acompanhamento 
técnico da execuçâo da obra" 
CONTRATANTE CAMARA MUNICIPAL DL JARDJNOPOLIS/SP 

CNPJ n° .66.998.78210001-0 
CONTRATADA CEC - CARMELLO PROJETOS EIRELI - EPP 

CNpJ/1WF no 04380306/0001-71 

Advogado(s) (*) 

Na qualidadé de Contratante eContratada, réspectivamente, do Thnno acirna identificado, e, cientes 
do seu eventual encammhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instruçao e 
julgarnento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para, caso necessário, acompanhar todos os atos 
da tramitaçào processual, ate julgarnento fmal e sua publicacao e, se for o caso e de nosso interesse, para 
nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o que mais 
couber.  

Outrossim, declaramos estar cientes doravante, de que todos os possiveis despachos e decisoes que 
vierern a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serAo publicados no Diario Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sào Paulo, de conformidade corn 
o artigo 90 da Lei Complernentar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, miciando-se, a partir de entAo, a 
contagern dos prazos processuais 

Local e data: Jardinopolis, 13 de novembro do 2017. 

PELA CONTRATANTE: 
Assinatura:  
Nome e cargo: 	 iEedesFefr 
E-mail institucional: 	presidenciacamarajardrnopolis.sp.gov.br  
E-mail pessoal: 	 joseeuripedesferreiracamarajardinopolis.sp.gov.br  

PELA CONTRATADA: 
Assinatura: 	 _______________________________ 
Nome e cargo: 	 Gille Carmello Silva 
E-mail institucional: 	faleconosco@cecprojetos.corn 
E-mail pessoal: 	 gisclle@cecprojetos.com  

(*) Facultativo. Indicar quando já constituido. 


