
CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ 
Estado de São Paulo 

Plenário Alexandre Chauar 
Rua Antonio Benedito de Almeida, 22 

Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapuí  
Tel.:  3276-1488 -  email:  cmsarapui@hotmail.com  

CONTRATO 09/2021 

PROCESSO N° 05/2021 

CARTA CONVITE 01/2021 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE FAZEM 
ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ E A EMPRESA 
SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA. 

A Câmara Municipal de Sarapuí, com sede na Rua Antônio Benedito de Almeida, n° 
22, Vila Ana Maria, município de Sarapuí/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 
67.359.950/0001-88, doravante denominada Contratante, neste ato representada pelo 
Presidente, Sr. Laércio Lance Rodrigues, e a empresa SERRALHEIRA SÃO JOSÉ 
LTDA, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 11.619.205/000176, com endereço na Avenida 
Elias Maluf, n° 1574, Bairro Wanel  Ville,  no município de Sorocaba - SP, doravante 
denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. JOSÉ APARECIDO 
DE GODOI, conforme consta no contrato social, firmam o presente termo de contrato, 
cuja celebração foi autorizada no processo administrativo N° 05/2021, doravante 
denominado Processo, concernente à Licitação Carta Convite n° 01/2021. Os 
contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em 
hannonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a 
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as 
partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas 
estipulações. 

PRIIVIEIRA (DO OBJETO) 
1.1. Por força do presente contrato, a CONTRATADA se obriga a reformar um telhado 
bem como construir um acesso de captação de águas pluviais nesta Casa de Leis, 
incluindo o fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessária para sua 
execução, conforme condições e especificações constantes do Anexo I — Termo de 
Referência e demais disposições do Edital da Carta Convite n° 01/2021. 

1.2. É de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todo material a ser 
empregado no empreendimento, assim como o fornecimento de toda mão de obra 
qualificada e dos equipamentos necessários a perfeita execução dos serviços. 

SEGUNDA (DA FORMA DE EXECUÇÃO) 
2.1. A Contratada se compromete a executar os serviços nos termos constantes no 
Anexo I — Termo de Referência do Edital da Carta Convite 01/2021, da proposta, 
cronograma e planilha orçamentária por ela apresentados, o qual constitui parte 
integrante do presente instrumento, para todos os fins e efeitos legais, 
independentemente de transcrição. 
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2.2. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da 
Contratante ou através de terceiros, contratados especificamente para este fim, nos 
termos do  art.  67 da Lei n° 8.666/93. 

TERCEIRA (DO VALOR) 
3.1. 0 valor total deste contrato é de R$ 113.455,55 (cento e treze mil e quatrocentos e 
cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos), conforme o preço proposto pela 
Contratada. 

QUARTA (DA DESPESA) 
4.1 — A despesa correrá pelo seguinte código de despesa do orçamento da Câmara 
Municipal de Sarapuí: 
01- CAMARA 
01- CAMARA MUNICIPAL 
01- LEGISLATIVA 
031- AÇÃO LEGISLATIVA 
0001- MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 
1051- REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA 
4.4.90.51- OBRAS E INSTALAÇÕES 
01- TESOURO 

QUINTA (DO PAGAMENTO) 
5.1.0s pagamentos dos valores contratados serão efetuados em até 05 (cinco) dias após 
a apresentação e aceitação de respectiva nota fiscal, onde deverão constar os serviços 
executados no período, através de quitação de boleto de cobrança bancária, crédito em 
conta corrente ou cheque nominal a seu favor, a ser retirado no Setor Contábil desta 
Casa de Leis. 

5.2. As medições serão realizadas no último dia útil de cada mês computando-se as 
quantidades dos serviços efetivamente executados no período. 

5.3. Processada a medição, será autorizada a Contratada a emitir a respectiva nota fiscal. 
O documento fiscal, juntamente com a medição e demais documentos deverão ser 
entregues na sede da Câmara Municipal de Sarapuí em até 5 (cinco) dias úteis a contar 
da referida autorização. 

5.4. Se forem constatados erros nas medições e respectivos documentos, o prazo 
supramencionado só começará a fluir após a apresentação do documento corrigido, sem 
pagamento de encargos financeiros. 

5.5. Os pagamentos das parcelas ficam condicionados: 
a) A apresentação da relação de empregados envolvidos na prestação de serviços 
contratados e; 
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b) A apresentação das Guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço e Informações à 
Previdência Social — GFIP, relativo ao mês imediatamente anterior. 

5.6. A Câmara Municipal, no ato do pagamento, efetuará o desconto referente a tributos 
porventura devidos, inclusive ao  INS  S. 

SEXTA (DOS PRAZOS) 
6.1. 0 prazo do presente contrato será de 60 (sessenta) dias, sendo o mesmo prazo de 
execução da obra,conforme cronograma físico-financeiro que integra o presente 
contrato, contados da emissão da Ordem de Serviços, prorrogável na forma do  art.  57, 
da Lei Federal n° 8.666/93. 

6.2. Executado, o objeto será recebido: 
a) Provisoriamente: Quando a obra estiver inteiramente concluída, de perfeito acordo 
com o Projeto e Especificações, será lançado um Termo de Recebimento Provisório 
pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação 
escrita do Contratado; 
b) Definitivamente: O Termo de Recebimento Definitivo da obra será lavrado por 
servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o 
disposto no  art.  69 da Lei 8.666/93. 

6.2.1. O prazo para observação na obra não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, nos 
termos do §3° do art.73 da Lei 8.666/93. 

SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES) 
7.1. São obrigações da CONTRATADA, além das constantes do Anexo I do edital da 
Carta Convite n° 01/2021 e da proposta apresentada: 
a) Conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis, 
com estrita observância da Legislação em vigor; 
b) Apresentar à Contratante, caso esta venha a solicitar, a programação geral dos seus 
serviços com base em indicações por esta fornecida; 
c) Empregar, na execução dos serviços contratados, apenas profissionais técnico-
especializados e habilitados, com requisitos indispensáveis para o exercício das 
atribuições relacionadas com o objeto desta avença; 
d) Manter preposto aceito pela Contratante, no local da obra, para representá-la na 
execução do contrato; 
e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução; 
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f) Apresentar, dentro de 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, o número da 
Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART)  e uma cópia do recibo correspondente, 
para figurarem no processo da licitação e na ordem de serviço. 

7.2. São obrigações da Contratante: 
a) Fornecer todos os dados e especificações necessárias a completa e correta execução 
dos serviços, além do total acesso à Contratada aos locais dos serviços; 
b) Comunicar ao Contratado, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, 
das necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do 
objeto deste instrumento; 
c) Efetuar os pagamentos devidos à Contrata nas condições e preços pactuados; 
d) Realizar o acompanhamento e fiscalização dos serviços ora contratados. 

OITAVA (DAS PENALIDADES) 
8.1. Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal, bem como das demais sanções 
cabíveis de acordo com o previsto neste edital e na legislação de regência, as infrações 
às disposições do contrato a ser firmado com a licitante vencedora serão punidas, 
alternativa ou cumulativamente, assegurados o contraditório e a ampla defesa dos 
interessados, com as seguintes sanções e penalidades, a serem aplicadas de modo 
proporcional à gravidade da falta que a gerou: 
a) Advertência escrita, a ser aplicada para infrações não graves que, por si só, não 
ensejem a rescisão do contrato ou sanção mais severa; 
b) Multa a ser aplicada nos montantes e para as infrações relacionadas nos itens 8.3 e 
8.4 deste contrato; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos termos do artigo 87 e 
seguintes da Lei de Licitações e demais normativos aplicáveis, quando a infração 
contratual apresentar gravidade tal que recomende a medida; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
nos termos do artigo 87 e seguintes da Lei de Licitações e demais normativos 
aplicáveis, quando a infração contratual apresentar gravidade tal que recomende a 
medida. 

8.2. À Contratada total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções 
previstas nos  arts.  86 e 87 da Lei Federal IV 8.666/93, a saber: 

8.3. 0 atraso injustificado na execução do contrato de serviço, sem prejuízo do disposto 
no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 sujeitará à Contratada à multa de 
mora sobre o valor da obrigação no cumprida, a partir cio primeiro dia milseguinte ao 

término do prazo estipulado, na seguinte proporção: 
a) atraso ou interrupção na prestação dos serviços em até 30 (trinta) dias, multa de 0,2% 
(dois décimos por cento) ao dia; 
b) atraso ou interrupção entre 31 (trinta e um) e 45 (quarenta e cinco) dias, multa de 
0,3% (três décimos por cento) ao dia; 
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c) A partir do 450  (quadragésimo quinto) dia estará caracterizada a inexecução total ou 
parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, 
previstos no edital ou contrato, sujeitando-se à aplicação das penalidades previstas na 
próxima subcláusula. 

8.4 Pela inexecução total ou parcial do serviço ou obra poderão ser aplicadas à 
contratada as seguintes penalidades: 
a) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou 
b) Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o 
mesmo fim. 

8.5 A aplicação de uma penalidade no exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 
A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com 
qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face 
da Contratante. 

8.6 As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu 
pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à 
Contratante. 

8.7. 0 prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias 
úteis contados da data da intimação do interessado. 

8.8. 0 valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias 
úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 

NONA (DA RESCISÃO) 
9.1. 0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no  art.  78 da Lei 
no 8.666/93, com as consequências indicadas no  art.  80, sem prejuízo das sanções 
previstas naquela Lei e no Edital. 

9.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa. 

DÉCIMA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) 
10.1. 0 presente contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou 
transferência, no todo ou em parte. 

DÉCIMA PRIMEIRA (DAS RESPONSABILIDADES) 
11.1. A Contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, 
também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 
subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a Contratante ou a 
terceiros na execução deste contrato. 
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11.2.A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações 
vinculadas à legislação tributária,trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes 
da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, 
exclusivamente à Contratada. 

11.3. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem 
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 
seus empregados, prepostos ou subordinado. 

11.4. A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação. 

DÉCIMA SEGUNDA (DA GESTÃO CONTRATUAL) 
12.1. A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do  art.  67 
e 73 da lei federal n°8.666/93. 

12.2. A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato  (art.  
76 da lei Federal n°8.666/93). 

12.3. A gestão do presente contrato será realizada pelo(a) Sr. Artur Branco  Holtz,  
Diretor Administrativo, nos tennos do artigo 67 da Lei de Licitações, ao qual competirá 
velar pela perfeita exação do pactuado, em conformidade com o previsto no edital, na 
proposta da Contratada e neste instrumento. 

12.4. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade no 
fornecimento, o agente fiscalizador dará ciência à Contratada, bem assim das 
providências exigidas para sanar a falha ou defeito apontado. Todo e qualquer dano 
decorrente da inexecução, parcial ou total, ainda que imposto a terceiros, será de única e 
exclusiva responsabilidade da Contratada. 

12.5. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade 
da Contratada por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas 
na execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aqueles 
provenientes de vício redibitório. 

DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) 
13.1. Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, 
emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de 
seu objeto. 

DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) 
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14.1. Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a 
Contratante providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no 
prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia. 

DÉCIMA QUINTA (DO FORO) 
15.1. 0 Foro do contrato será o da Comarca de Itapetininga/SP, excluído qualquer 
outro. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de 
igual teor, que, depois delido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Sarapuí, 27 de outubro de 2021. 

\ AMARA
_a

)MUNICIPAL E SARAPUI 
Laer cio-L rice Rodrigues  
Presidente  
CF n°257.039.848-90 

I.OE SA 	E LTDA. 

iJs'  Aparecido  de Go 
RG 340.634-4-SSP/SP 
CPF n°835.404.078-04  

Testemunhas: 

Assinatura 

Assinatura 
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ANEXO VIII -  LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
(Contratos) 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ 
CONTRATADA: SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA. 
CONTRATO N°: 09/2021 
OBJETO: Reforma do telhado bem como construção um acesso de captação de 
águas pluviais na sede do Prédio da Câmara Municipal de Sarapuí, incluindo o 
fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessária para sua 
execução, conforme condições e especificações constantes do Anexo I — Termo de 
Referência e demais disposições do Edital da Carta Convite n° 01 /2021. 

É de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todo material a ser 
empregado no empreendimento, assim como o fornecimento de toda mão de obra 
qualificada e dos equipamentos necessários a perfeita execução dos serviços. 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 
contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução n°01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 
Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela Contratante estão cadastradas no módulo 
eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2° 
das Instruções n°01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s); 

e) é de exclusive responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
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b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Sarapui, 27 de outubro de 2021. 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE 
Nome: Laércio Lance Rodrigues 
Cargo: Presidente 
CPF: 257.039.848-90 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:  
Nome: Laércio Lance Rodrigues 
Cargo: Presidente 
CPF: 257.039.848-9 
Assinatura: 	,  

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 
Nome: Laércio Lance Rodrigues 
Cargo: Presidente 
CPF: 257.039.848-90 
Assinatura: 

Pela contratada: 
Nome: José Aparecido de  God  
Cargo: Sócio-administrador 

CPF: 835.404.078-04 
Assinatura: 	  

, 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome: Laércio Lance Rodrigues 
Cargo: Presidente 
CPF: 257.039.848-90 
Assinatura: 
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