
ada equipe de trabalho e pedestres.'

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: o presente contrato tem como objeto a Contratação de

Empresa para Reforma de Estrutura Metálica, conforme especificações descritas

abaixo:

1.1Eliminar todos os pontos de ferrugem e vedação de toda área: laterais e

cobertura;

1.2Trocar 08 (oito) peças de travessas galvanizadas de 100 x 50 x 4,00m;

1.3Pintura total da estrutura, fundo prime e acabamento com tinta esmalte;

1.4Reposição e substituição de 95m2 de vidro laminado incolor;.

1.5Interdição parcial ou total da passagem durante o serviço, para segurançjr

Aos \ \ dias do mês de CwTp ítilXO do ano de 2019 (dois mil e dezenove),
nesta cidade de São Caetano do Sul, no Gabinete do Senhor Prefeito, situado
na Rua Eduardo Prado n. 201 - Bairro Cerâmica, Cidade de São Caetano do Sul,
Estado de São Paulo, compareceram as partes entre si justas e pactuadas, a
saber: de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, pessoa
juridica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
59.307.595/0001-75, neste ato representada por Responsável pelo Expediente
da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, sr ILIOMAR DARRONQUI,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n
4.680.854-1 e inscrito no CPF/MF sob o n 080.145.588-04, doravante denominado
simplesmente "CONTRATANTE", e, de outro lado, a empresa RENATA MANO DE
OLIVEIRA RODRIGUES VIDROS ME, com sede na Rua Cavalheiro Ernesto Giuliano,
675, Bairro São José, São Caetano do Sul/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n
12.001.081/0001-23, neste ato representada por RENATA MANO DE OLIVEIRA
RODRIGUES, portadora da Cédula de Identidade RG n 17.835.309-7, inscrito no
CPF/MF n250.854.738-76, doravante denominada simplesmente "CONTRATADA", e,
na presença das testemunhas adiante nomeadas, pelas partes contratantes me
foi dito que haviam convencionado firmar como firmado tem, a presente
contratação em epigrafe, mediante cláusulas e condições que mutuamente
aceitam e outorgam a saber:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE
ESTRUTURA METÁLICA, QUE ENTRE SÍ FAZEM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
E A EMPRESA RENATA MANO DE OLIVEIRA
RODRIGUES VIDROS ME, REFERENTE AO PROCESSO
N 100.114/2019 - CONVITE N 04/2019

CONTRATO N 283/2019Processo n 100.114/2019

(Prefeitura 9Aunicipaíde São Caetano do Sut
Estado de São Paulo



Processo n 100.114/2019CONTRATO N 283/2019

DA VIGÊNCIA
CLÁUSULA SEGUNDA: Os serviços deverão ser finalizados no prazo de até de 60

(sessenta) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Inicio dos

Serviços.

DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA : A Ordem de Inicio dos Serviços será encaminhada por

quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo

recebimento por parte da Contratada, inclusive correio eletrônico.

CLÁUSULA QUARTA: Os serviços deverão ser prestados de acordo com as

especificações constantes no Edital, na forma prevista na proposta, dentro

dos prazos estabelecidos.

CLÁUSULA QUINTA: A contratada deve se responsabilizar totalmente pela

execução e entrega dos serviços nos locais indicados pela área requisitante:

5.1Rua Conde Francisco Matarazzo n 100 - Centro - São Caetano do Sul (ponto

de referência: ao lado da Loja Casas Bahia)

5.2Terminal Rodoviário Nicolau Delic - Centro - São Caetano do Sul (ponto de

referência: ao lado da estação de trem)

CLÁUSULA SEXTA: Ao apresentar qualquer irregularidade na qualidade ou

defeito, a unidade requisitante entrará em contato com o fornecedor para que

a empresa tome providências de corrigir o defeito em 72 horas.

GARANTIA DOS SERVIÇOS
CLÁUSULA SÉTIMA: 0 objeto ofertado deve apresentar declarações do fabricante

que possuem a garantia minima de 01 (um) ano na reforma da estrutura.

DO VALOR
CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATADA executará os serviços contratados pelo valor/
total global de R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais),  ^^

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO [

(Prefeitura íMunicipaCde São Caetano do Suí
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venha

Processo n 100.114/2019CONTRATO N 283/2019

CLÁUSULA NONA: Os pagamentos serão efetuados em 15 dias fora a quinzena
contados da data em que for atestada a prestação dos serviços. A atestação
será efetuada no prazo máximo de 5 dias úteis,conforme conta bancária indicada
pela CONTRATADA: Banco Santander, Agência 3897, Conta Corrente 13002008-7.

CLÁUSULA DÉCIMA: Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto

houver pendência;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os pagamentos serão efetuados através de ordem de
pagamento bancário para o qual deverá constar do corpo da Nota Fiscal, dados
bancários e/ou recebimento em carteira;

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Manter-se, durante toda a execução deste

instrumento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Substituir os materiais recusados, após

notificação, no local de entrega e no prazo ajustado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Comprometer-se a prestar os serviços de acordo e na

forma de sua apresentação na proposta.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Todas as despesas decorrentes de seguros, transporte,

tributos, embalagem, correrão por conta exclusiva da empresa Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A Contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas

condições contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco

por cento) do valor inicial atualizado do contato ou da nota de empenho.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Responsabilizar-se por todas as obrigações

trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na

legislação especifica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à

Administração;

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Comunicar à Contratante toda e qual

irregularidade ocorrida ou observada durante a prestação dos serviços.

(Prefeitura íMunicipaC de São Caetano do Suí
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1
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: Prestar as inf^rmações e os esclarecimento

venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

4
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sofrer seus empregados, terceiros ou a Contratante, em razão de acidentes ou

de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da Contratada ou de

quem em seu nome agir.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Responder civil e criminalmente, por todos os danos,

prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venham direta

ou indiretamente provocar ou causar para si ou por seus empregados, à

Contratada ou à terceiros.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Responsabilizar-se por quaisquer danos causados

por seus empregados ao patrimônio da Contratante;

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Obedecer às especificações do objeto, constantes

neste instrumento, bem como, na proposta apresentada, cumprindo as condições

e prazos estabelecidos;

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Responsabilizar-se pela qualidade, quantidade e

resistência dos materiais fornecidos, que deverão ser novos e de primeira

qualidade;

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento;

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Indicar o funcionário responsável pelo

acompanhamento deste Contrato;

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Comunicar à Contratada sobre quaisquer

irregularidades dos serviços prestados;

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: Fiscalizar a prestação dos serviços, zelando pelo

fiel cumprimento do presente contrato, promovendo seu recebimento, conferindo

a qualidade, especificação exigida dos mesmos, assim como os preços

apresentados;

(prefeitura Muniripaíde São Caetano do Sut
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DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o

contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo

estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,

sujeitando-o a juizo da Administração, nos termos da legislação municipal à

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: Poderão ainda ser aplicadas as seguintes sanções, em

razão da execução:

29.1Multa por atraso: 1% (um por cento) por dia sobre o valor da parcela

em atraso, até o limite de 10% (dez por cento) , podendo a Prefeitura a

partir do 10 dia considerar rescindido o Contrato, sem prejuízo das demais

sanções cabíveis.

29.2O prazo para pagamento das multas moratórias será de 3 (três) dias

úteis a contar da intimação da Contratada. A critério da Administração,

e sendo possível, o valor das referidas multas será descontado dos

pagamentos eventualmente devidos à PMSCS, garantida a ampla defesa nos

termos da Lei.

29.3Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada a

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do ajuste.

29.4Pela inexecução parcial do contrato será aplicada à Contratada a multa

de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

29.5Multa de 10%  (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das

obrigações decorrentes do ajuste que não estejam previstas nos subitens acima,

a qual incidirá sobre o valor total do Contrato.

29.6Além das multas acima, a Administração poderá, ainda, impor as seguint
Èj^^

penalidades:!,^^^
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Nome:
RG:

Nome:
RG:

Testemunhas:

RENATA MANO DEm5lIVEIRA RODRIGUES VIDROS ME

DO PORO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de São Caetano do

Sul, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja
para deslinde de qualquer questão que eventualmente surja por força do ajuste

ora firmado.

E assim, por estarem de comum acordo, foi lavrado o presente instrumento,
que lido e achado conforme vai devidamente assinado pelas partes e pelas
testemunhas, a tudo presentes, para que o mesmo produza os efeitos de lei e

de direito.

32.1 O Gestor responderá administrativamente, civil e penalmente pelo

cumprimento do contrato ou instrumento equivalente, quando verificado

a não observância dos requisitos acima causando prejuízo à

Administração ou comprometimento das atividades procedimentais.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA: As despesas decorrentes da presente contratação,

correrão por conta da dotação orçamentária n
02.06.01.15.452.0200.2.211.3.3.90.39.00 - VERBA DO TESOURO MUNICIPAL.
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