MUNICÍPIO DE PRESIDENTE ALVES
ESTADO DE SÃO PAULO

“RESPEITO POR VOCÊ – ADM. 2013/2016”
____________________________________________________________
CONTRATO
PROCESSO N.º 11/2014
CONTRATO N.º 11/2014

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES
A EMPRESA ABAIXO QUALIFICADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES,
inscrita no CNPJ sob n.º 44.555.688/0001-41, com sede na Rua Vereador Luiz
Michelan Filho, n.º 73, Centro, desta cidade de Presidente Alves – SP, neste
ato, devidamente representada pelo seu Prefeito Municipal, Valdeir dos Reis
portador do Rg. Nº 23.493.134-6, CPF145. 827.628-75 infra-assinado, a seguir
denominada simplesmente PREFEITURA e a empresa FORTPAV
PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ. sob
n.°00.637.923/0001-59, estabelecida na Avenida Virgílio Franceschi, L- 800
Zona Leste da cidade de Pederneiras/SP, neste ato representada por Natanael
Silvestre, portador do RG. 22.084.591-8 SSP-SP e inscrito no CPF. sob
n.°108.959.798-37, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, têm
entre si ajustado o presente contrato, que se regerá pela Lei n° 8.666/93 e suas
alterações, pelos termos da proposta da CONTRATADA, pelo estabelecido na
Tomada de Preços n.º 01/2014 e pelas cláusulas e condições seguintes, que
as partes se obrigam e se comprometem a cumprir fielmente:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO
1.1 – O presente contrato, tem por objeto, a execução de obras de
pavimentação asfáltica e implantação de guias e sarjetas em vias públicas
do Distrito de São Luis do Guaricanga, deste Município, e recapeamento
asfáltico de vias públicas da sede do Município de Presidente Alves,
conforme especificações constantes do Projeto Básico da obra, que integrou o
edital da prévia licitação, por parte da CONTRATADA em favor da
PREFEITURA.
1.2 – Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, exceto no
que de forma diferente ficar aqui estabelecido, para todos os efeitos de direito,
os elementos constantes do Edital de Tomada de Preços n.º 01/2014 e seus
anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
2.1 – A medição será única e realizada mediante a solicitação por escrito da
CONTRATADA.
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2.1.1 – A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a solicitação de
que trata o item anterior, as devidas peças técnicas para fins de indicar o
estágio da obra, bem como os serviços já realizados de forma clara e precisa,
especialmente para fins de fiscalização e acompanhamento das medições por
parte da Engenharia da Prefeitura.
2.2 - Sendo necessários equipamentos e condições mecânicas para a
realização das medições, serão, obrigatoriamente, fornecidos pela
CONTRATADA.
2.3 - Se os serviços apresentarem defeitos, vícios de execução ou elaboração,
será lavrado laudo de vistoria que relacionará as falhas encontradas dando-se
ciência oficial do mesmo à CONTRATADA, para que proceda às correções
apontadas, passando o prazo de observação a fluir novamente, até nova
comunicação.
2.4 - O prazo para recebimento provisório, que se fará mediante termo
circunstanciado e firmado pelas partes, será de 15 (quinze) dias corridos,
sendo precedido de comunicação, por escrito pela CONTRATADA, no prazo de
05 (cinco) dias corridos, contados da data da conclusão dos serviços e obras.
2.5 – O recebimento definitivo das obras será efetuado em 90 (noventa) dias
corridos, a contar do Recebimento Provisório.
2.6 - Recebidos definitivamente às obras e serviços, a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade, solidez, correção e segurança dos trabalhos
executados subsiste na forma da Lei.
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE ENTREGA
3.1 - O prazo de vigência deste contrato terá início na data da sua assinatura e
encerrará na data do aceite definitivo de seu objeto.
3.2 - O prazo de execução da obra é de 03(três) meses, contados a partir da
data da entrega, à CONTRATADA, da “ORDEM DE EXECUÇÃO DE
SERVIÇO”.
3.2.1 - A entrega da ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO à CONTRATADA
deverá ocorrer em prazo não superior a 15 (quinze) dias corridos, contados a
partir da data da assinatura do Contrato; ressalvada a hipótese de ocorrer
demora na liberação de recursos pela Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Regional – Unidade de Articulação com Municípios do Estado
de São Paulo, para os fins de que trata esta pública contratação.
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3.4 – Excepcionalmente, poderá ser prorrogado o prazo de execução das obras
contratadas, a juízo da PREFEITURA, nas hipóteses previstas no artigo 57 e
parágrafos da Lei nº. 8.666/93 e atualizações posteriores, ficando a
CONTRATADA incumbida de apresentar o pedido de prorrogação devidamente
justificado.
CLÁUSULA QUARTA - VALOR, REAJUSTE DOS PREÇOS, RECURSOS E
PAGAMENTO.
4.1 - O valor total do presente contrato é de R$ 379.985,45 (trezentos e setenta
e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
4.1.1 – O valor acima é composto da execução de obras de pavimentação
asfáltica e implantação de guias e sarjetas em vias públicas do Distrito de São
Luiz do Guaricanga, no Valor Total R$ 149.955,60 e recapeamento asfáltico de
vias públicas da sede do Município de Presidente Alves, no Valor Total R$
230.029,85.
4.2 – Os preços não serão reajustados.
4.3 – As despesas decorrentes do presente contrato, correrão por conta da
seguinte rubrica: Categoria 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações; funcional
15.451.0180.1011.0000 – Serviços Revestimento Asfáltico – Guaricanga e
Serviços Revestimento Asfáltico – Sede..
4.4 - Os pagamentos serão efetuados à vista de nota(s) fiscal(is)/fatura(s)
apresentadas e após a emissão do Atestado de Liberação por parte da
Engenharia da PREFEITURA, mediante a efetiva regularidade dos serviços
indicados na medição pleiteada.
4.4.1 – Observado o disposto no item anterior, os pagamentos serão efetuados
pela Tesouraria da PREFEITURA em favor da CONTRATADA, em até 05
(cinco) dias corridos, contados a partir da efetiva liberação da respectiva
medição por parte da Engenharia desta Prefeitura, após a liberação de
recursos financeiros pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Regional – Unidade de Articulação com Municípios; conforme Convênio n.º
369/2013 e Convênio n.º 435/2013, celebrado pelo Município de Presidente
Alves com o Estado de São Paulo, por intermédio do referido Órgão.
4.4.2 - A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em
dias de expediente na PREFEITURA.
4.4.3 - Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica
interrompido o prazo para pagamento, sendo iniciada nova contagem somente
após a regularização.
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4.5 – Por força do contido na legislação vigente do INSS, será retido 11% (onze
por cento) do valor bruto da nota fiscal de prestação de serviços, para
recolhimento no prazo legal e regulamentar, em nome da CONTRATADA junto
à Previdência Social.
4.5.1 – Quando da emissão da nota fiscal a CONTRATADA deverá destacar o
valor da retenção, a título de “RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL”.
4.5.2 – A falta de destaque do valor da retenção no documento de cobrança
impossibilitará a CONTRATADA de efetuar sua compensação junto ao INSS,
ficando a critério da PREFEITURA proceder a retenção/recolhimento devido
sobre o valor bruto do documento de cobrança ou devolvê-lo à CONTRATADA.
4.6 – Na forma da legislação tributária do Município de Presidente Alves, será
efetuada a retenção na fonte do ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer
Natureza, incidente sobre os serviços prestados pela CONTRATADA, de
acordo com o respectivo documento fiscal a ser emitido e apresentado por
ocasião do processamento de cada medição oriunda do presente contrato,
para fins de imediato recolhimento junto à Fazenda Municipal, em nome da
CONTRATADA.
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 - Os serviços serão executados em regime de empreitada por preço global,
fornecendo a CONTRATADA, mão de obra, maquinário, equipamentos,
materiais, acessórios e tudo mais que for necessário ao pleno desenvolvimento
dos mesmos, em volume, qualidade e quantidades compatíveis para a
conclusão dentro do prazo estabelecido.
5.2 - Os serviços deverão ser desenvolvidos dentro das normas da ABNT, em
vigor, incluindo as suas emendas e revisões.
5.3 - Verificada a realização de serviços irregulares, a Fiscalização da
CONTRATANTE oficiará a CONTRATADA sobre o fato, dispondo esta do
prazo de 2 (dois) dias corridos, contados do recebimento do ofício, para refazer
tais serviços, os quais não serão pagos enquanto não estiverem perfeitamente
regularizados.
5.4 - A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do
Contrato.
5.5 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos
estabelecidos no item anterior, não transfere à PREFEITURA a
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5.6 - A CONTRATADA arcará com as despesas relativas a transporte, seguro
de transporte, instalação, ensaios, consertos, testes, análises de materiais e
equipamentos.
5.7 - A CONTRATADA obrigar-se-á a fornecer à PREFEITURA os dados
técnicos que esta achar de seu interesse e todos os elementos e informações
necessários, quando solicitado.
5.8 - A CONTRATADA obrigar-se-á a adotar todas as medidas, precauções e
cuidados, visando a impedir a ocorrência de danos materiais e pessoais a seus
operários e a terceiros, assim como todas as medidas relacionadas com seguro
de seus empregados contra tais danos, ficando sempre responsável pelas
conseqüências originadas de acidentes.
5.9 - A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelos danos causados diretamente
à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução do
Contrato.
5.10 - São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a guarda das
obras, serviços, materiais e equipamentos utilizados até o final e definitivo
recebimento do objeto pela PREFEITURA.
5.11 - A CONTRATADA obrigar-se-á a retirar todo entulho proveniente das
obras e dos serviços executados, bem como, após o término dos trabalhos, a
efetuar a limpeza geral e completa em todas as áreas atingidas pelos mesmos.
5.12- A CONTRATADA obriga-se, sempre que acionada, a realizar as suas
expensas, necessariamente em empresas especializadas ou com profissionais
devidamente aprovados pela Fiscalização, os ensaios tecnológicos que forem
necessários à verificação do bom funcionamento das instalações efetuadas, de
acordo com o estabelecido pela ABNT, podendo os Serviços de Engenharia da
PREFEITURA determinar a realização de outros ensaios que entender
necessários.
5.13 - Obriga-se a CONTRATADA a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, acréscimos e supressões em até 25% (vinte e cinco) do valor do
Contrato, nos termos do artigo 65, parágrafo primeiro da Lei n.º 8.666/93.
5.13.1 – Exclui-se das disposições deste item à hipótese da realização de
acréscimos destinados a sanar erros ou omissões originários da proposta
apresentada pela CONTRATADA na licitação que deu origem a este Contrato.
5.14- A CONTRATADA manterá à testa dos serviços como Engenheiro Civil,
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preposto e responsável pelos serviços e obras, que a representará e
acompanhará toda a execução do Contrato, prestando, ainda, a assistência
técnica necessária.
5.15 - A CONTRATADA deverá:
5.15.1 - Providenciar toda a mão-de-obra especializada, ferramental e
máquinas necessárias à execução das obras.
5.15.2 - Fornecer, colocar e conservar as placas de identificação da obra.
5.15.3 – Efetuar o recolhimento da ART – Anotação de Responsabilidade
Técnica e apresentar a respectiva guia, obtida junto ao CREA.
5.15.4 – Realizar a inscrição da Obra junto ao Posto do INSS – Instituto
Nacional da Seguridade Social.
5.15.5 – Efetuar os recolhimentos de os Encargos Sociais sobre a Obra.
5.16 - A CONTRATADA não poderá transferir, no todo ou em parte, o presente
contrato sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA.
5.17 – A fiscalização e acompanhamento da obra serão realizados pelos
Serviços de Engenharia da PREFEITURA.
CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO E SANÇÕES
6.1 - Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações
referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666 de 21 de Junho de 1999 e
suas alterações, a qual será processada nos termos do artigo 79 e 80, incisos e
seus parágrafos do mesmo Diploma Legal.
6.2 - No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA
reconhecerá os direitos da PREFEITURA em aplicar as sanções previstas no
instrumento convocatório da licitação citada no preâmbulo deste e na
legislação que rege esta contratação.
6.3 - A aplicação de quaisquer sanções administrativas não afasta a
responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do
objeto pactuado ou pela inadimplência.
6.4 - Os valores das penalidades serão descontados de eventuais créditos
existentes e/ou, se for o caso, poderá ser cobrado judicialmente.
6.5 - A aplicação das penalidades não impede a PREFEITURA de exigir o
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ressarcimento dos prejuízos efetivados, bem como das despesas advindas da
nova contratação, ou outras quaisquer decorrentes das faltas cometidas pela
CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA - FORO
7.1 - Fica eleito o Foro desta Comarca de Pirajuí – Estado de São Paulo, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda e
qualquer ação oriunda do presente contrato e que não possa ser resolvida por
comum acordo entre as partes.
E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em
conjunto das testemunhas abaixo identificadas, para que produza seus
jurídicos efeitos na forma da LEI.

Presidente Alves, 17 de abril de 2014.

a.a.
VALDEIR DOS REIS
PREFEITO

a.a.
FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1. Paulo Sergio F. Buscariolo
RG: 24.488.802-4
2. Márcio Pacheli
RG: 26.797.046-8
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES
CONTRATADA: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CONTRATO Nº. 11/2014
OBJETO: Execução de obras de pavimentação asfáltica e implantação de
guias e sarjetas em vias públicas do Distrito de São Luis do Guaricanga,
deste Município, e recapeamento asfáltico de vias públicas da sede do
Município de Presidente Alves, conforme especificações constantes do
Projeto Básico da obra, que integrou o edital da prévia licitação, por parte da
CONTRATADA em favor da PREFEITURA.
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até
julgamento final e sua publicação 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 mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e
decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão
publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90
da Lei Complementar Estadual n.º 709, de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se,
a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Presidente Alves, 17 de abril de 2014.

a.a.
VALDEIR DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

a.a.
FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CONTRATADA
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