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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO E A
EMPRESA JULIANA BOTTI JACINTO 27727391808 PARA MINISTRAR OFICINAS PARA OS
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, PARA
ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, DEPARTAMENTO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E UNIDADES VINCULADAS.

Processo n.256/2017
PP n9 35/2017

O Município de Alumínio, através da Prefeitura Municipal de Alumínio, CGC do MF n.s

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

Figueirôa, n.9 100, 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.s 021.186.198-71, e a Empresa JULIANA BOTTI

JACINTO 27727391808, CNPJ n.9 21.293.453/0001-23 com sede à AV: Três n.9 339 - Figueira

III, na cidade de Aluminio, representada pelo Sr. Juliana Botti Jacinto, proprietária, casado,

residente à AV: Três, n.9 339, Figueira III , na cidade de Aluminio/SP, portador do RG n.9

26.862.657-1 e CPF/MF n.9 277.273.918-08, doravante denominada simplesmente

CONTRATADA, com base na lei federal n.9 8.666/1993 com sua redação atual e Lei n9

10.406/2002, têm entre si justo e contratado, conforme cláusulas e condições a seguir

descritas:

CLÁUSULAPRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui o objeto deste contrato a prestação de serviços, pela CONTRATADA, em
ministrar OFICINAS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES,
ADULTOS E IDOSOS, PARA ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE,
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E UNIDADES VINCULADAS, conforme

especificações constantes do memorial descritivo no Anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA-DO AMPARO LEGAL

2.1 O presente contrato decorreu da licitação na modalidade Pregão Presencial, sob o n9
35/2017.

2.2 A Proposta da CONTRATADA é parte integrante deste Contrato, independentemente
de transcrição.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL. HORÁRIO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços objeto deste Contrato deverão ser executados no Centro de Referência

da Assistência Social da CONTRATANTE, em suas áreas e horários determinados no
Anexo I do edital, respeitada a Jornada semanal alocada para a prestação dos
serviços.

3.2. Os serviços deverão ser executados em conformidade com o Anexo I - Memorial

Descritivo, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto.

3.3. Os serviços deverão ser iniciados em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de
assinatura deste Contrato.

3.4. Os serviços deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados,
cabendo à CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos humanos, com vistas à
qualidade dos serviços e à satisfação da CONTRATANTE.

3.5. Excepcionalmente, decorrente de fato superveniente devidamente justificado no
respectivo processo, o prazo de início dos serviços poderá ser prorrogado, desde que
autorizado pela Autoridade Superior.

3.6. Ocorrendo atraso no prazo de início dos serviços, a CONTRATADA será constituída
em mora, independentemente de notificação, e a CONTRATANTE poderá aplicar as
penalidades estabelecidas neste instrumento, bem como rescindir o Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1 A CONTRATANTE, além das demais obrigações expressamente previstas neste
Contrato e de outras decorrentes da natureza do ajuste, se obriga a:

4.1.1 Disponibilizar os equipamentos e materiais necessários ao aprendizado na
confecção de peças artesanais;

4.1.2 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua

Proposta;

4.1.3 exercer a fiscalização dos serviços;

4.1.4 prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente
venham a ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços
contratados;

4.1.5 efetuar o pagamento nos termos e nos prazos elencados neste Contrato.
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4.2 ACONTRATADA, além das demais obrigações expressamente previstas neste Contrato,
no Anexo i - Memorial Descritivo, na Proposta e de outras decorrentes da natureza do
ajuste, se obriga a:

4.2.1 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da
legislação vigente;

4.2.2 designar por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o início dos
serviços, preposto(s) com poderes para atendimento de possíveis ocorrências
referentes ao Contrato;

4.2.3. responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, em razão de acidentes ou de ação ou de omissão, dolosa ou
culposa, de preposto da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir; não
excluindoou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização da CONTRATANTE
em seu acompanhamento;

4.2.4. dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer
anormalidade que verificar na execução dos serviços;

4.2.5. prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às
reclamações sobre seus serviços;

4.2.6. não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente o
presente Contrato, nem subcontratar, sem prévio consentimento por escrito
da CONTRATANTE;

4.2.7. responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços por parte do
profissional da equipe de apoio, sem repasse de qualquer ônus à
CONTRATANTE, para que não haja Interrupção dos serviços prestados;

4.2.8. alocar pessoa devidamente capacitado, de acordo com o perfil definido no
Anexo I - Memorial Descritivo, fazendo com que desempenhe as atribuições
previamente estabelecidas no mesmo;

4.2.9. substituir, de imediato a contar da comunicação expressa pela
CONTRATANTE, qualquer integrante de sua equipe, cuja permanência nos
serviços for julgada inconveniente ou em caso de afastamento por motivos
pessoais;

4.2.9.1 a substituição deverá ocorrer por profissional igualmente capacitado,
apresentando para tanto a documentação exigida pela CONTRATANTE,
mantendo-se total sigilo, sobre os motivos da substituição;
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4.2.10. estabelecer dispositivos claros e objetivos de modo a possibilitar à
CONTRATANTE o controle rápido e eficaz quanto à execução dos serviços;

4.2.11. responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, impostos, taxas, emolumentos, seguros e contribuições fiscais e
parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente sobre as
atividades resultantes deste Contrato, bem como pelo cumprimento das
normas legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, e as normas
internas de segurança e medicina do trabalho, resultantes da execução deste
contrato, sem a transferência de qualquer ônus à CONTRATANTE;

4.2.12. manter-se durante todo o prazo de vigência deste Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
qualificação e habilitação exigidas no respectivo procedimento licitatório;

4.2.13. não utilizar quaisquer informações às quais tenha acesso em virtude deste
Contrato, em benefício próprio ou em trabalhos de qualquer natureza, nem
divulgá-las sem autorização por escrito da CONTRATANTE;

4.2.14. prestar os serviços de acordo com os parâmetros e rotinas estabelecidos, com
a observância às recomendações aceitas pela boa técnica e pela legislação;

4.2.15. reexecutar serviços sempre que solicitado pela CONTRATANTE, quando
estiverem em desacordo com as técnicas e procedimentos aplicáveis aos
mesmos;

4.2.16. aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo da CONTRATANTE, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento), do valor atualizado do Contrato.

4.2.17. responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela supervisão técnica
operacional dos serviços a serem executados, não cabendo à CONTRATANTE
nenhuma interferência administrativa e técnica operacional na execução dos
serviços, ressalvadas as referentes a fiscalização;

4.2.18. disponibilizar empregado(s) em quantidade necessária para prestar serviços,
uniformizados e portando crachá com foto recente e devidamente registrados
em suas carteiras de trabalho, assumindo total e isoladamente os encargos
trabalhistas, fiscais e previdenciários com relação aos empregados
disponibilizados para prestação dos serviços ora contratados, não podendo
ser reclamada qualquer responsabilidade da CONTRATANTE, cumprindo de
forma integral e efetiva todas as obrigações de natureza tributária,
trabalhista, cível, atinentes aos indicados serviços, bem como proceder à
comprovação de tais pagamentos, com a exibição das respectivas guias de
recolhimento, devidamente solvidas, em tempo oportuno;
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4.2.19. apresentar os comprovantes de pagamentos de benefícios e encargos, bem
como a comprovação de adimplemento das obrigações trabalhistas, inclusive
contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, para com o(s)
empregado(s) envolvido(s) na execução dos serviços objeto deste contrato, a
cada emissão de Nota Fiscal;

4.2.20. executar os trabalhos de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à
CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos humanos, com vistas à
qualidade dos serviços à satisfação da CONTRATANTE, praticando
produtividade adequada aos vários tipos de trabalhos. A CONTRATADA
responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços contratados, cumprindo
evidentemente, as disposições legais que interfiram em sua execução,
destacando-se a legislação ambiental;

4.2.21. manter e zelar pelo mobiliário disponibilizado pela CONTRATANTE,
responsabilizando-se por sua reposição em caso de danos ou extravios
causado por seus empregados;

4.2.22. selecionar e preparar rigorosamente o(s) empregado(s) que irá(ao) prestar os
serviços, utilizando-se de pessoa(s) com capacidade compatível com as
atividades a serem desenvolvidas, com instrução mínima de nível
fundamental, contratado(s) sob sua inteira responsabilidade, respondendo
por atos e ações por ela(s) praticados que atentem contra a moral e os bons
costumes;

4.2.23. manter a CONTRATANTE à margem de ações Judiciais e criminais,
reivindicações ou reclamações, sendo a CONTRATADA, em quaisquer
circunstâncias, considerada como a única e exclusiva responsável;

4.2.24. efetuar a reposição Imediata de mão-de-obra nos casos de faltas,
impedimentos, férias, licença, demissão e outros casos análogos, de forma a
não acarretar prejuízo à realização dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA - DAS MEDIÇÕES

5.1. As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os
seguintes procedimentos:

5.1.1. No primeiro dia útil subsequente ao mês em que foram prestados os serviços,
a CONTRATADA entregará relatório à Diretora do Departamento Municipal de
Desenvolvimento Social da CONTRATANTE, contendo o número de dias
trabalhados e o valor mensal correspondente.
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5.1.2. A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, na hipótese de glosas e/ou
incorreções de quantidades e/ou valores, a correspondente retificação
objetivando a emissão da nota fiscal/fatura.

5.2. Serão considerados somente os serviços efetivamente executados e apurados da
seguinte forma:

5.2.1. O valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação do preço unitário
(valor/equipe/dia) contratado às correspondentes quantidades de dias
efetivamente trabalhados, descontadas as importâncias relativas à
indisponibilidade de cobertura por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem
prejuízo das demais sanções disciplinadas no Contrato.

5.2.2. Não serão considerados na medição os sábados, domingos e feriados.

5.2.3. As pontes de feriados, em que não houver expediente na CONTRATANTE, não
serão descontados da CONTRATADA.

5.2.4. Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, o
CONTRATANTE atestará a medição mensal, comunicando a CONTRATADA, no
prazo de até 03 dias contados do recebimento do relatório, o valor aprovado,
e autorizando a emissão da correspondente fatura, a ser apresentada até o 59
(quinto) dia útil subsequente à comunicação dos valores aprovados.

CLÁUSULA SEXTA- DO PREGO

6.1. A CONTRATADA executará os serviços, objeto deste Contrato, pelos preços unitários,
constantes da Proposta Comercial, a saber:

> Oficina de artes variadas para grupos de Jovens, adultos e idosos -R$ 42,90
(quarenta e dois reais e noventa centavos) valor/equipe/hr;

6.2. Nos preços estão incluídos todos os custos e tributos correspondentes à execução
dos serviços, inclusive os referentes aos salários, encargos sociais e trabalhistas,

uniformes, vale-transporte materiais e equipamentos, sem quaisquer ônus para o
empregado e demais benefícios pagos, de modo que nenhuma outra remuneração
seja devida à CONTRATADA, além do preço acima estipulado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. O presente contrato onerará verbas orçamentárias sob Dotação: 2017-57 Vínculo:
02.000.0000/02.300.0002 Elemento de Despesa; 33903900 — Classif. Funcional:
082440004 2050 , 2017-56 Vínculo: 05.000.0000/05.300.0005 Elemento de Despesa:
33903900/99 Classif. Funcional: 082440004 2038, 2017-55 Vínculo:
02.000.0000/02.300.0002 Elemento de Despesa: 33903900/99 - Classif. Funcional:
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082440004 2036, 2017-54 Vínculo: 01.000.0000/01.110.0000 Elemento de Despesa:
33903900/99 Classif. Funcional: 082440004 2004 sendo parte para o exercício de
2017 e o restante será consignado para os demais exercícios em caso de prorrogação.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em conformidade com as medições,
mediante apresentação da nota fiscal/fatura, que deverá especificar o número deste
contrato e do processo correspondente.

8.2. Para fins de apuração do valor mensal a ser pago, deverá constar, obrigatoriamente,
da Fatura o período de referência dos serviços, indicando: "do dia / /2018 ao
dia / /2018".

8.3. Quando do pagamento a CONTRATANTE efetuará a verificação da Certidão Negativa
de Débito - CND e do Certificado de Regularidade de Situação - CRF da
CONTRATADA, atualizadas.

8.4. As faturas deverão ser emitidas pela CONTRATADA, contra a CONTRATANTE, e
apresentadas ao Gestor do Contrato, bem como os relatórios mensais e os
documentos necessários.

8.5. Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente bancária em
nome da CONTRATADA até o 5^ (quinto) dia útil da data do aceite no correspondente
documento fiscal. A CONTRATANTE não efetuará o pagamento por meio de boleto
bancário.

8.6. A apresentação da Nota Fiscal em desconformidade implicará na devolução à
CONTRATADA para sua regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a
partir da data de reapresentação do documento.

8.6.1. Adevolução das notas fiscais/faturas não aprovadas pela CONTRATANTE, em
hipótese alguma, servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a
execução dos serviços.

8.7. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de
liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA ou
inadimplência contratual.

8.8. Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá atualização financeira
e juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro ratatemporis, em
relação ao atraso verificado.
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8.9. Por ocasião da apresentação à CONTRATANTE da nota fiscal/fatura, recibo ou
documento de cobrança equivalente, a CONTRATADA deverá fazer prova do
recolhimento mensal do FGTS por meio das guias de recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP.

8.10. As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas, que deverão corresponder
ao período de execução e por tomador de serviço/CONTRATANTE são:

a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;

b) Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, gerada e impressa pelo SEFIP após a
transmissão do arquivo SEFIP, com a autenticação mecânica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o
recolhimento for efetuado pela Internet;

8.11. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN é devido no município que a
prestação do serviço estiver envolvida, em consonância com as disposições contidas
na Lei Complementar ns. 116, de 31.07.03.

8.12. Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal/fatura, do recibo ou do documento
de cobrança equivalente não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS
e quando for o caso, poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento
referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a
documentação devida, quando do vencimento do prazo legal parao recolhimento.

8.13. A não apresentação dessas comprovações assegura à CONTRATANTE o direito de
sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

8.14. Nos termos do artigo 31 da Lei nS. 8212, de 24.07.91, alterado pela Lei ns. 9711, de
20.11.98, e Instrução Normativa MPS/SRP n^. 3, de 14 de julho de 2005, a
CONTRATANTE reterá 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal/fatura,
recibo ou documento de cobrança equivalente; obrigando-se a recolher em nome da
CONTRATADA, a importância retida, de acordo com o prazo legal..

8.14.1Quando da emissão da nota fiscal/fatura, recibo ou documento de cobrança
equivalente a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de
"RETENÇÃO PARA ASEGURIDADE SOCIAL".

a) Poderão ser deduzidos da base de cálculos da retenção, os valores dos
custos de fornecimento incorridos pela CONTRATADA a título de vale-
transporte e de vale-refeição, nos termos da legislação própria. Tais parcelas
deverão estar discriminadas no documento de cobrança.

b) A falta de destaque do valor da retenção no documento de cobrança,
impossibilitará a CONTRATADA a efetuar sua compensação com o/NSS,
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ficando a critério da CONTRATANTE proceder à retenção / recolhimento
devidos sobre o valor bruto do documento de cobrança ou devolvê-lo à
CONTRATADA.

8.14.2 A CONTRATADA emitirá uma GPS - Guia da Previdência Social específica para
que a CONTRATANTE promova o recolhimento. Na hipótese de emissão no
mesmo mês, de mais de um documento de cobrança pela CONTRATADA, a
CONTRATANTE se reserva o direito de consolidar o recolhimento dos valores

retidos em uma Única Guia, por estabelecimento.

8.15. Quando da apresentação do documento de cobrança, a CONTRATADA deverá
elaborar e entregar à CONTRATANTE cópia da:

a) Demonstrativo mensal assinado por seu representante legal, individualizado por
CONTRATANTE, com as seguintes informações:

- Nome e CNPJ da CONTRATANTE;
- Data de emissão do documento de cobrança;
- Número do documento de cobrança;
- Valor bruto, retenção e valor líquido (recebido) do documento de cobrança.
- Totalização dos valores e sua consolidação.

b) O documento solicitado deverá ser entregue à CONTRATANTE na mesma
oportunidade da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente.

8.16. O número de inscrição no C.N.P.J. da empresa deverá ser o mesmo da documentação
apresentada para Habilitação, da Proposta Comercial e do documento de cobrança.
Na hipótese de divergência entre o C.N.P.J. constante do Contrato e do documento
de cobrança, deverá a matriz apresentar Declaração üuntamente com este último
documento), justificando este procedimento e, ao mesmo tempo, se
responsabilizando pela regularidade fiscal do estabelecimento comercial (filial)
emitente do documento de cobrança.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE DE PREGOS

9.1. Em conformidade com a legislação vigente e os preços serão reajustados
anualmente, mediante a aplicação da variação do índice de Preços e Serviços,
conforme IGPM/FGV.

9.2. A periodicidade anual de que trata o subitem anterior, será contada a partir da data
da apresentação da Proposta Comercial.

9.3. Afalta de consenso na renegociação impedirá a prorrogação da vigência contratual,
observada a cláusula pertinente, promovendo-se nova licitação, sempreque cabível.
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9.4. O reajuste será feito, mediante requerimento fundamentado pela CONTRATADA
dirigido à Autoridade Superior da CONTRATANTE.

9.5. Havendo deferimento do pedido de reajuste, este será efetuado por simples
comunicação entre as Partes, por meio de APOSTILAMENTO, e fará parte integrante
deste Termo, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. Afiscalização deste Contrato será feita pela Diretora do Departamento Municipal de
Desenvolvimento Social da CONTRATANTE, nos termos do artigo 67, da Lei Federal ns
8.666/93 e suas alterações.

10.2. Afiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por eventuais danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros,
resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer profissionais da
equipe de apoio ou prepostos.

10.3 Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de
todos os serviços, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer
forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa
fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo
para isso:

10.3.1 ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de
funcionário da CONTRATADA que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização
ou de cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar
inconveniente e será mantido sob total sigilo pela CONTRATADA;

10.3.2 examinar as Carteiras Profissionais dos funcionários colocados a seu serviço,
para comprovar o registro de função profissional;

10.3.3 executar mensalmente a medição dos serviços pela quantidade de Postos,
descontando-se do valor devido, o equivalente à indisponibilidade dos
serviços contratados e por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo
das demais sanções disciplinadas em Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA

11.1 O prazo de vigência deste Contrato é de 08 (oito) meses, iniciando-se a partir da data
de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o
limite de 60 (sessenta) meses, em conformidade com o inciso II do art. 57 da Lei
Federal n^ 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, mediante assinatura de
Termo de Prorrogação.

11.2
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11.3 A não prorrogação contratual, por razões de conveniência da CONTRATANTE, não
gerará para a CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização.

11.4 Eventual prorrogação de prazo de vigência será formalizada por meio de Termo de
Prorrogação a este Contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal ns
8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.s 8.666/93, a CONTRATADA ficará
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração,
inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes
penalidades:

12.1.1. advertência;

12.1.2. multa de:

a) 0.03% (três centésimos por cento) ao dia sobre o valor total do Contrato em
caso de atraso na prestação dos serviços, limitada a incidência a 30 (trinta)
dias. Atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,06% (seis centésimos por
cento), ao dia;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato ou

c) multa correspondente à diferença do preço decorrente de nova contratação
para o mesmo fim;

12.1.3.suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Prefeitura Municipal de Alumínio, pelo prazo de até 2 (dois)
anos;

12.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no subitem anterior;

12.2. As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de
advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração do
CONTRATANTE e impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal e Municípios; descontando-a do pagamento a ser efetuado.
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12.3. A aplicação da multa de mora estabelecida no item anterior não impede que a
CONTRATANTE rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as sanções previstas

no subitem 12.1.

12.4. O valor das multas aplicadas poderá ser pago diretamente pela CONTRATADA ou ser
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou, se
necessário, a cobrança judicial.

12.5. As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais,
e as justificativas somente serão aceitas quando formuladas por escrito,
fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente
da CONTRATANTE, desde que formuladas pela CONTRATADA no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis da data em que tomar ciência, mediante protocolo, da aplicação da
sanção.

12.6. A aplicação de quaisquer sanções administrativas não afasta a responsabilização civil
da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.

12.7. A aplicação das penalidades não impede a CONTRATANTE de exigir o ressarcimento
dos prejuízos efetivados, ou quaisquer outras despesas decorrentes das faltas
cometidas pela CONTRATADA.

12.8. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DARESCISÃO

13.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses estabelecidas pelos artigos
77 a 79, da Lei Federal ns. 8.666/93 e suas alterações, o que a CONTRATADA declara
conhecer.

13.2. No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhece os direitos

da CONTRATANTE de aplicar as sanções previstas no Edital, neste Contrato e na
legislação que rege a licitação.

13.3. Os casos de rescisão contratual, serão formalmente motivados, nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA-ALTERAÇÕES

14.1 No caso de qualquer alteração promovida pela CONTRATANTE, a CONTRATADA
deverá ser informada por escrito, com a devida antecedência.
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14.2 O objeto do presente contrato poderá sofrer supressões ou acréscimos de até 25%
(vinte e cinco por cento) das quantidades ajustadas, mantidas as condições
comerciais pactuadas, mediante Termo de Aditamento.

14.3 Qualqueralteração contratual deverá observar o disposto no artigo65, da Lei Federal
n9 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 Para dirimir as questões oriundas do presente contrato é competente o Foro da
Comarca de Mairinque - Estado de São Paulo.

Para firmeza e como prova de haverem entre si, justos e avençados, é lavrado o presente
contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas
instrumentárias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMfNIO,..20 de novejpKbro de 20

TESTEMUNHAS:

l._

RG.
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ANTONlO^PIASSENTI
PREFEITO

f\ ILIANA BOTTI JACINTO 277^391808
^ CONTRATADA

RG.:
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