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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM APREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO EAEMPRESA
EFISA TOPOGRAFIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA., PARA SERVIÇO DE LEVANTAMENTO
PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL PARA REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO DENOMINADO JD.
DANIELA.

Proc. ns 31/2017
CV n9 10/2017

OMunicípio de Alumínio, através da Prefeitura Municipal de Alumínio, CGC do MF n.9

58.987.629/0001-57, com sede nesta cidade de Alumínio, à Av. Eng.s Antônio de Castro

Figueirôa, n.s lOO, doravante denominada simplesmente PREFEITURA, neste ato

representada por seu Prefeito, o Sr. ANTONIO PIASSENTINI, brasileiro, solteiro,

metalúrgico, portador do RG n.s 13.123.307-5 e CPF n.e 021.186.198-71, residente e

domiciliado nesta cidade e a Empresa EFISA TOPOGRAFIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

CNPJ n.2 06.270.206/0001-18 e Inscrição Estadual Isenta, com sede à Rua Eng. Pedro

Pereira Rio Branco, n.e 164 fundos. Centro - CEP 12.140-000, na cidade de

Piratininga/SP, representada pelo Sr. Edson Firmos dos Santos, desquitado, brasileiro,

proprietário, residente à Estrada do Briquituba, n.9 13, Alumínio, portador do RG n.9

56.503.934-9 e CPF n.9 593.276.939-49, doravante denominada simplesmente

CONTRATADA, com base na lei federal n.9 8.666/93 com sua redação atual, têm entre si

justo e contratado, conforme cláusulas e condições a seguir descritas:

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa para SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO
CADASTRAL PARA REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO DENOMINADO JD. DANIELA,
conforme memorial e planilha emitido pelo Depto. Municipal de Planejamento e Obras.

CLÁUSULA 02- DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 Compete a Contratada a responsabilidade da elaboração de projeto em conformidade
aos anexos descritos na cláusula I deste edital.

CLÁUSULA 03- DO PREÇO EDAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 Os serviços serão executados sob a fiscalização do Diretor do Depto. Municipal de
Serviços Urbanos, desta municipalidade, sendo pagos pelos serviços executados pela
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contratada, mediante respectiva Nota Fiscal, a importância equivalente a R$ 77.349,17
(Setenta e sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos), mediante
processo fiscal da Diretoria de Finanças.

3.2 O pagamento será feito pela Prefeitura, até o 162 dia subsequente à execução dos
serviços, após a apresentação da Nota Fiscal, que deverá ser apresentada junto com o
relatório mensal da empresa sobre os serviços então realizados.

3.2.1.- O pagamento mencionado no item anterior será feito somente através da
conta corrente da contratada valendo como recibo o comprovante de
depósito.

3.3 Se forem constatados erros na Nota Fiscal, desconsiderar-se-á a data de vencimento
previsto, até que o erro seja corrigido. O pagamento será efetuado no 52 dia útil após a
apresentação dos documentos corrigidos.

3.3.1 Se o erro for da contratada, o valor da fatura não será corrigido entre o período
de vencimento previsto e o efetivo pagamento.

3.4 Por eventuais atrasos de pagamento em que a contratada não deu causa, a PREFEITURA
pagará os encargos financeiros de acordo com índices oficiais (INPC - IBGE).

3.5 A Prefeitura reserva-se o direito de descontar do valor da Nota Fiscal, os valores
correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de
cláusulas contratuais.

3.6 A Contratada não poderá suspender o cumprimento das suas obrigações e deverá
tolerar os possíveis atrasos de pagamento, (artigo 78 inciso XV da Lei Federal n.2
8.666/93).

3.7 No caso de verificação, pela Fiscalização da PREFEITURA, de vícios ou defeitos
decorrentes nos serviços elaborados pela contratada, o valor correspondente ao serviço
defeituoso será descontado da Nota Fiscal.

CLÁUSULA 04- DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO

4.1 O contrato terá vigência de 30 (TRINTA) dias contados a partir do quinto dia após o
recebimento da Ordem de Iniciodos Serviços, podendo ser prorrogado caso necessário,
nos termos do art. 57 e incisos, da Lei Federal n2 8.666/93 com sua atual redação.

CLÁUSULA 05 - DAS MULTAS ESANÇÕES

5.1 Pelo inadimplemento de qualquer condição ou cláusula deste edital, ou pela inexecução
total ou parcial, a prefeitura aplicará as seguintes sanções, de acordo com a infração
cometida garantida a defesa prévia:

5.1.1 Advertência;
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5.1.2 Multa de 1% (um por cento)do valor do contrato por dia de atraso (até 10 dias);

5.1.3 Rescisão, caso em que será cobrada multa de 20% sobre o valor do mesmo, no
caso de reincidência dos motivos previstos no item anterior e outros previstos
em Lei.

5.2 Arescisão dar-se-á, desde que:

5.2.1 Ocorra falência ou dissolução da contratada;

5.2.2 Deixe o contratado de cumprir qualquer exigência ou cláusula do contrato,
ficando a rescisão neste caso, a critério da Prefeitura.

5.3 Sem prejuízo das sanções previstas neste edital, poderão ser aplicadas ao inadimplente
outras contidas na Lei 8.666/93.

5.4 Aaplicação das penalidades previstas neste edital e na Lei Federal 8.666/93, não exonera
o inadimplente de eventual ação porperdas e danos queseu atoensejar.

5.5 Ovalor estabelecido a título de multa e rescisão será reajustado de acordo com o edital.

CLÁUSULA 06 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1 As despesas com a execução deste Contrato correrão por conta da dotação: 2017-214
Vínculo 01.000.0000/01.110.0000- Elemento de Despesa: 33903900/99- Classif. Funcional
041210012 2004

CLÁUSUU 07 - DAS GARANTIAS

7.1 A futura contratada é responsável única e exclusiva, pela imperfeição dos trabalhos
executados, ainda que verificadas após sua aceitação pela PREFEITURA, sendo certo que
nenhum pagamento desta isentará a contratada de tal responsabilidade civil.

7.2 Acontratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios ou
defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais
empregados.

CLÁUSULA 08 - DA RESCISÃO

8.1 Este contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na Lei Federal 8.666/93,
mediante processo administrativo.

CLÁUSULA 09 - DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO

9.1 Em caso de rescisão a contratada reconhece integralmente os direitos da Prefeitura
Municipal de Alumínio previstos na Lei Federal n.5 8.666/93, sem prejuízo/de indenização
por perdas e danos que a rescisão possa acarretar.
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CLÁUSULA 10- DA VINCULAÇÃO DA PROPOSTA

10.1 Faz parte destecontrato a proposta da CONTRATADA, constante do Processo
Licitatório n.s 31/2017- Convite na 10/2017.

CLÁUSULA 11- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

11.1 Fica o presente contrato subordinado às normas da Lei Federal na 8.666/93 e, nos casos
omissos, prevalecerão as normas do Código Civil.

CLÁUSULA 12- DO PREÇO TOTAL

12.1 Fica opresente contrato com ovalor total de RS 77.349,17 (Setenta e sete mil, trezentos
e quarenta e nove reais e dezessete centavos).

CLÁUSULA 13 - DO FORO

13.1 Fica eleito o foro da Comarca de Mairinque, para dirimir qualquer dúvida oriunda deste
contrato.

Epor estarem assim justos econtratados, assinam opresente contrato em 03 (três) vias de igual
teor eforma, para valer como bom para todos os fins eefeitos legais e na presença de 02 (duas)
testemunhas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNI

EFISA TOPOGRW^^DCIEDADE SIMPLES LTDA
}ntratada

TESTEMUNHAS:

RG RG
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