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CONTRATO N° 212/2014

CONVITE N° 006/2014

PROCESSO N° 086/2014

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SÍ FAZEM O
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE E A EMPRESA DAC ENGENHARIA LTDA, OBJETIVANDO A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMOS DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E
DE ENGENHARIA, BÁSICOS E EXECUTIVOS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE
INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUINDO A APROVAÇÃO DOS MESMOS NO GRAPOHAB E
DEMAIS ÓRGÃOS COMPETENTES PARA A IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS
HABITACIONAIS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO

ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.

Pelo presente Instrumento de Contrato de Execução de Serviços, de um lado como CONTRATANTE o
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE SP, com GNPJ/MF n°. 45.152.139/0001-99, sediado à Praça Dr.
Euclydes Cardoso Castilho, n®. 185, centro, representado por seu Prefeito municipal em exercício DR.
TOSHIO TOYOTA, brasileiro, médico, portador da Cédula de Identidade RG n®. 4.217.604 - SSP/SP e do
CPF/MF sob n°. 836.817.288-87, residente e domiciliado nesta cidade de Novo Horizonte, Estado de São
Paulo, e de outro lado como CONTRATADA a empresa DAC ENGENHARIA LTDA, com CNPJ/MF n°.
09.257.872/0001-04, estabelecida à Avenida BPS, n° 1303, salas 07,09,11, Bairro Pinheirinho, na cidade
de Itajubá, estado de Minas Gerais, neste ato representada por seu diretor comercial, Sr. CLÁUDIO
NOGEÜIRA NETO, portador da cédula de identidade RG. Ne 34.778.624-8 e CPF Ne 221.267.628-07,
resolvem firmar o presente Contrato decorrente do Processo Licitatório Ne 086/2014-Convite n®. 006/2014,
cujo Edital fica fazendo parte integrante e mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. A CONTRATADA realizará para a CONTRATANTE, serviços de engenharia conforme Memorial
Descritivo e Projeto Básico integrante do Convite n® 006/2014, e deste contrato, com fornecimento de todo
material, mão-de-obra comum ou especializada, bem como disponibilizaçâo de equipamentos e
ferramentas comum ou especiais utilizadas na execução do seu objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS:

2.1. O presente contrato vigorará por 120 (cento e vinte) dias, com início na data de entrega da Ordem
de Serviço.

2.2. A conclusão total do avençado deverá ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do
recebimento da Ordem de Execução.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1. O pagamento será efetuado contra entrega dos projetos devidamente aprovados no GRAPOHAB
e demais órgão competentes, através da Tesouraria Municipal, após o recebimento definitivo dos projetos
assinados por profissional inscrito no CREA, com devida ART, mediante a apresentação da Nota Fiscal
Fatura, acompanhada da Guia de Recolhimento do INSS, FGTS, devidamente aprovado pela Diretoria de
Obras, Serviços e transportes.

3.2. Impõe-se ainda, no caso objeto da contratação para fins de pagamento a observância da "ordem
cronológica", para pagamento das parcelas em obediência aos artigos 5® e 40, inc. XIV, alínea "a", da Lei
Federal n°. 8.666/93.

3.3. Constitui ainda obrigação da CONTRATADA, apresentar a ART - Anotação de Responsabilidade
Técnica referente a execução dos serviços, como condição de liquidação da última etapa para posterior
pagamento. \

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO E DA GARANTIA:
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41.0 valor total do presente contrato é de R$ 39.466,99 (trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e
seis reais e noventa e nove centavos), relativo a execução total, incluindo todos custos diretos e indiretos
de materiais, mão-de-obra, transportes, tributos, ferramentas e equipamentos necessários à sua execução.

4.2. Não será exigida garantia para execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO CONTRATUAL:

5.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o acréscimo ou
supressão de até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 65, § r. da Lei Federal n® 8.666/93 e
suas alterações.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

6.1. Os recursos financeiros para cobrir as despesas decorrentes do presente contrato, correrão por
verba própria constante do orçamento vigente e codificado sob n®..

Conta 264

Unidade: 020900 - Diretoria de Obras e Serviços Públicos. _
Funcional: 15.451.0008.2025.0000 - Manutenção da Diretoria de Obras e Serviços.
Cat. Econ: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA;

7.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das demais normas e regulamentos
previstos em lei:

a) realizar adequadamente os serviços contratados, utilizando as melhores técnicas, materiais e
implementando critérios de rendimento e economicidade;

b) atender no prazo de 24 (vinte e quatro) horas as requisições de correções feitas por representante
da CONTRATANTE, sem exclusão de responsabilidade;

O utilizar-se de mão-de-obra da melhor qualidade, com profissionais altamente qualificado^
responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa que estes venham
causar à CONTRATANTE ou a terceiros;

d) cumprir durante a execução da obra. todas as leis, posturas Federais Estadual e Municipal
pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes das infrações a que
der causa.

e) responsabilizar-se por recolhimento de tributos que venham incidir sobre o objeto e contrato
decorrente;

f) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de qualificação e habilitação exigidas para o certame;

g) arcar com todas as obrigações comerciais, trabalhistas e fiscais, incluindo os encargos sociais e
previdenciários incidentes direta ou indiretamente sobre o objeto;

h) disponibilizar, às suas expensas, todos os equipamentos e ferramentas, comuns ou especiais
necessárias a execução do objeto da presente licitação.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

do projeto;
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b) promover o pagamento, no prazo estipulado, após a regular liquidação das despesas,

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS DA CONTRATANTE:

9.1. São direitos da CONTRATANTE, reconhecidos pela CONTRATADA, as hipóteses de rescisão
contratual administrativa previstas nos artigos 77 e 78, da Lei n° 8.666/93.

9.2. O recebimento, no momento da aceitação dos serviços os direitos patrimoniais a eles relativos,
podendo a CONTRATANTE utiliza-lo para os fins a que foi elaborado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL:

10.1. A rescisão contratual poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a
XII do art. 78 da Lei Federai n® 8.666/93;

b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da
Administração;

c) A ínexecuçâo total ou parcial do ajuste enseja na sua rescisão pela Administração, com as
conseqüências previstas neste instrumento;

d) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVil do art. 78 da Lei Federai n®. 8.666/93, sem que
haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados
quando os houver sofrido.

e) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqüências previstas no art.
80 incisos I a IV, ambos da Lei Federal n. 8.666/93.

f) Por atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes de serviços, ou parcelas destes, já recebidos e r®
calamidade pública, grave perturbação da ordem ou guerra, assegurado a CONTENTADA o direto
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação,
caso em que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

11.1.0 objeto da presente licitação será recebido provisoriamente a cada etapa, para confrontação das
quantidades, e definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, após a verificação
do Contrato, mediante recibo ou laudo de conclusão passado pelo setor competente da CONTFfATANi t.

11.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil nem técnico profissional
dos serviços prestados, bem como danos que venham a ser causados direta ou indiretamente a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

12 1 Pelo atraso injustificado na execução dos serviços, fica sujeito o CONTRATADO às penalidades
previstas no caput do art. 86 da Lei Federal n®. 8.666/93, na seguinte conformidade:

a) atraso até 15 (quinze) dias, multa de 0,5®/o (meio por cento) sobre o valor do presente
contrato por dia de atraso na execução do cronograma;

b) atraso superior a 15 (quinze) dias, multa de 1% (um por cento) sobre o valor da obrigação,
por dia de atraso.
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12.2. Pela Inexecuçâo total ou parcial do ajuste a Administração, garantida a prévia defesa, aplicará a
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor não executado do ajustes, sem prejuízo das demais sanções
previstas no art. 87, da Lei n° 8.666/93.

12.3. As muitas são autônomas, e a aplicação de uma não exclui-a outra.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

13.1, Fica eleito o Foro da Comarca de Novo Horizonte SP, com renúncia de qualquer outro por
mais "privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão oriunda do presente, e que não possa ser
resolvida via administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1. A CONTRATADA não poderá transferir o contrato no todo ou em parte, sem a prévia e
expressa anuência do CONTRATANTE.

14 2 A CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a fiscalização dos serviços por
intermédio do departamento competente ou por pessoa espeoiaimente designada e devidamente
credenciada.

14.3. A CONTRATADA fará comunicação por escrito à CONTRATANTE, para fins de verificação do
cumprimento do cronograma de execução do projeto e/ou serviços.

14.4. O recebimento dos serviços, dar-se-á, por laudo emitido pela CONTRATANTE.

14.5. Reger-se-á o presente contrato pela Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores.

14.6. Fazem parte integrante deste Contrato, independente de transcrição no mesmo, as condições
estabelecidas no Convite e seus anexos, bem como a proposta da licitante.

E por se acharem justos e contratados, assinam e rubricam o presente, em 04 (quatro) vias de igual teor,
na presença das testemunhas, para os efeitos legais.

Novo Horizonte, 25 de setembro de 2014

TÒiDRTÕSHIO TOYOTA
Prefeito Municipal

Testemunhas:

Eduardo Alexandre Alv^enga
RG; 23.421.459-4

CPF: 313.480.348-82
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