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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO E A
EMPRESA RICARDO DE ALMEIDA SOUZA EPP, SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS
DAS ESPÉCIES CANINA E FELINA DE AMBOS OS SEXOS.

Processo n.s 51/2017

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.s Antônio de

Castro Figueirôa, n.s 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, residente e

domiciliado nesta cidade, e a Empresa RICARDO DE ALMEIDA SOUZA EPP, CNPJ n.s

06.276.996/0001-49 com sede à Rua Idaco Bertoline, n.9 578- Vila Sorocabana, na

cidade de Mairinque/SP, representada pelo Sr. Luciano Lippi, brasileiro, casado,

representante, residente à Rua Nove de Julho, n.9 50, Centro- Mairinque/SP, portador

do RG n.s 9.633.015 e CPF n.s 985.431.138-49, doravante denominada simplesmente

CONTRATADA, com base na lei federal n.s 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 A contratada deverá prestar SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE
ANIMAIS DAS ESPÉCIES CANINA E FELINA DE AMBOS OS SEXOS, conforme
memorial descritivo constante no Anexo I.

1.2 A execução do objeto contratual deverá atingir o fim a que se destina, com
eficácia e qualidade requerida.

1.3 O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço global.

1.4 Na execução dos serviços a contratada obedecerá ao disposto no ANEXO I do
edital.

1.5 Os serviços deverão ser executados com toda a perfeição técnica, não se
aceitando qualquer justificativa para serviços mal executados ou alegação de
inexistência de mão-de-obra especializada.
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1.6 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover 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 2 - DO PREÇO EDAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1 A Prefeitura pagará à contratada R$ 55.300,00 (Cinqüenta e cinco mil e
trezentos reais) pelos serviços por ela executados.

2.2 O pagamento será feito 30 dias após apresentação da nota fiscal devidamente
liberada e conferido pelo setor responsável, mediante a autorização da
Diretoria Financeira que elaborará a documentação contábil pública na forma
prevista na Lei n.2 4.320/64.

2.3 A Prefeitura reserva-se o direito de descontar dos valores da Nota Fiscal, os

valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por
descumprimento de cláusulas contratuais.

CLÁUSULA 3 - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO

3.1 O Contrato terá vigência por 06 (seis) meses da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogada a critério das partes, nos limites legais permitidos no artigo 57 da LEI
8.666/93.

CLÁUSULA 4 - DA GARANTIA

4.1 A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir
imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou equipamentos empregados.

4.2 A Prefeitura rejeitará no todo ou em parte, o serviço que estiver em desacordo
com este contrato.

CLÁUSULA 5 - DOS DIREITOS EDAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES ESANÇÕES

5.1 A licitante vencedora será única e exclusiva responsável perante a Prefeitura e
demais órgãos públicos, pelos serviços por ela executados.

5.2 A licitante vencedora deverá arcar com os ônus decorrentes da incidência de

todos os tributos federais, estaduais e municipais que possam advir dos
serviços, responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as exigências das
repartições competentes, com total isenção da Prefeitura.
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5.3 Acontratada deverá fornecer toda a mão-de-obra e materiais necessários para
a plena execução dos serviços contratados.

5.4 A Contratada deverá manter nos serviços, operários e funcionários em número
e especialização compatíveis com a natureza dosserviços e com o cronograma.

5.5 A Contratada fica obrigada a retirar da obra, imediatamente após o
recebimento da comunicação, qualquer engenheiro, mestre, operários,
funcionários ou subordinados seus, de qualquer espécie e que, a critério da
fiscalização, venham demonstrar conduta nociva ao bom andamento da obra
ou incapacidade técnica.

5.6 AContratada é responsável, perante a PREFEITURA, por todos os atos de seus
subordinados durante a execução da obra.

5.6.1 A Contratada se responsabilizará perante a PREFEITURA por perdas,
danos, quebras e desperdícios de materiais a serem empregados na
obra.

5.6.2 AContratada se obriga a respeitar, rigorosamente, especificamente no
que se refereà mão de obra para os serviços contratados, a iegisiação
trabalhista, a de Previdência Sociai, e a de acidentes do trabaiho,
sendo de sua responsabiiidade os encargos daí decorrentes.

5.7 Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou condição deste contrato, ou pela
sua inexecuçâo total ou parcial, a Prefeitura aplicará as seguintes sanções,
garantida a defesa prévia;

5.7.1 Advertência;

5.7.2 Multa de 1,5% do valor do contrato atualizado por atraso na execução
dos serviços;

5.7.3 Rescisão do contrato, caso em que será cobrada a multa de até 40%sobre
o valor do contrato atualizado, no caso de inexecuçâo total ou parcialou ainda
reincidência dos motivos previstos neste item e outros previstos em lei.

5.8 Sem prejuízo das sanções previstas no item 5.7 e seus sub-itens poderão ser
aplicadas ao inadimpiente outras contidas na Lei Federal n.2 8.666/93.

CLÁUSULA 6 - DA RESCISÃO

6.1 A rescisão dar-se-á, desde que:
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6.1.1 Ocorra falência ou dissolução da contratada;

6.1.2 Deixe a contratada de cumprir qualquer exigência ou cláusula do
contrato.

6.2 Aaplicação das penalidades supra mencionadas não exonera o inadimplente de
eventual ação por perdas e danos que o seu ato ensejar.

CLÁUSULA 7- DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO

7.1 Em caso de rescisão, a contratada reconhece integralmente os direitos da
Prefeitura Municipal de Alumínio, sem prejuízo de indenização por perdas e
danos que a rescisão possa acarretar.

CLÁUSULA 8- DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

8.1 Fazem parte deste contrato, o Convite n.s 12/2017, a Especificação e Modelo
(Anexo I) e a proposta da contratada, constantes do Processo n.s 51/2017.

CLÁUSULA 9- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

9.1 Fica o presente contrato subordinado às normas da Lei Federal n.s 8.666/93 e
nos casos omissos, prevalecerão às normas do Código Civil e Código de Defesa
do Consumidor.

CLÁUSULA 10- FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1 O Depto. Municipal de Saúde através do Diretor Dr. Giuiiano Bartoletti
acompanhará a execução deste contrato.

CLÁUSULA 11 - VALOR TOTAL DO CONTRATO

11.1 Fica o presente contrato com valor total de R$ 55.300,00 (Cinqüenta e cinco mil
e trezentos reais).

CLÁUSUU 12 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

12.1 As despesas com a execução deste contrato correrão por conta das seguintes
dotações do orçamento vigente, a saber: 2017-250 Vínculo 01.000.0000- Elemento
de despesa; 33903900/99- Classif. Funcional: 10010013 2004
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CLAUSULA 13 - DO FORO

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

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente contrato em 03 (três)
vias de igual teor e forma, para valer como bom para todos os fins e efeitos legais, na
presença de 02 (duas) testemunhas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO;04 de í^eiro de 2018

TESTE

'ANTONIO

Prefeito

RICARDO DE Al

CoM^té
ás76.9âauuui-4t>

ío deAlrneiM Souza - EPP
1Bertolini, 578

VI. Sorocabana - CEP 18120-000
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