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TOMADA DE PREÇOS NO 005/2018 - PROCESSO NO 053/2018 -- D.A. -- D.C.L.

CONTRATO NO 085/2018

Contrato para contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de engenharia, para
elaboração do Plano Diretor de Controle de Erosão Rural

do Município de Mirassol - Departamento de Agricultura
que, entre si, celebram o MUNICÍPIO DE MIRASSOL e

a empresa HIPER AMBIENTAL EIRELI EPP.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE MIRASSOÇ pessoa jurídica de

direito público interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo paço municipal encontra-se situado na Praça Dr. Anísio

rosé Moreira, no 22-90, Centro, em Mirassol, SP, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, Dr. ANDRE

RICARDO VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, RG. 27.589.397-2 SSP/SP, CPF. 264.549.668-79, residente e

domiciliado na Avenida Eliezer Magalhães, no 3566, Primeiro Andar, bairro São Francisco, CEP 15.130-000,

Mirassol/SP, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa, HIPER AMBIENTAL

ElIRELI EPP, CNPJ. 15.789.185/0001-32. Inscrição Estadual 647.865.147.112, situada na Avenida Romeu

Strazzi, Ro 325, sala 222, Edifício Totalite, bairro Vila Sinibaldi, em São rosé do Rio Preto, SP, CEP: 15.084-010,

neste ato, representada por seu sócio/administrador, Sr.(a) DANIEL ZAPATERRA PAVARINI, brasileiro,

solteiro, empresário, RG. 41.110.928-5 - SSP/SP, CPF. 387.234.238-03, residente e domiciliado(a) na Rua Rio

Negro, no 457, bairro Jardim Aclimação, em São José do Rio Preto, SP, CEP: 15.091-390, doravante denominada

CONTRATADA, celebram o presente Contrato, nos termos do Edital de Tomada de Preços no 005/2018 de 21

de maio de 2018, Processo no 053/2018, conforme as disposições abaixo:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA -- A CONTRATADA se compromete a elaborar o Plano Diretor de

Controle de Erosão Rural do Município de Mirassol, conforme descrição contida no termo de referência, planilha

orçamentária e cronograma físico-financeiro apresentado e aprovado pelo FEHIDRO - Fundo Estadual de

Recursos Hídricos nos termos do contrato/convênio no 183/2017, compreendendo o fornecimento de todo o

material empregado, equipamentos, mão de obra, serviços complementares e outros nos termos e condiçõ

estipulados no Edital de Tomada de Preços no 005/2018 de 21 de maio de 2018, Processo Ro 053/2018 e
anexos

anexo l
PARÁGRAFO UNICO -- Os detalhamentos das obras/serviços são aqueles...constaQte#.,no
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CLÁUSULA SEGUNDA - O Edital e Anexos da Tomada de Preços no 005/2018 de 21 de

maio de 2018, Processo no 053/2018, integram o presente Contrato

DO PRAZO

CLÁUSULA TERCEIRA -- O prazo de vigência do presente contrato será de 06 (seis) meses,

após a Ordem de Início de Serviços (O.l.S) enviada por escrito a CONTRATADA pelo Diretor do Departamento de

Ag ricultura

PARÁGRAFO PRIMEIRO -- O envio da Ordem de Início de Serviços dar-se-á através de

meios em que reste comprovado, de forma inequívoca, que a CONTRATADA a tenha recebido (via postal com

registro ou aviso de recebimento, "Fac-símile", pessoalmente através de servidor do Município CONTRATANTE,

dentre outros).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Todos os prazos do contrato serão contados em dias corridos

PARÁGRAFO TERCEIRO - Excepcionalmente, desde que devidamente justificado, a

CONTRATANTE poderá prorrogar o prazo de início das etapas de execução, de conclusão e de entrega das obras/

ser/aços, nos termos do artigo 57, $1a e $2o da Lei no 8.666/93

DA GARANTIA

CLÁUSULA QUARTA -- A CONTRATANTE exigirá da CONTRATADA o depósito de garantia

no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que deverá ser efetuado antes do ato

de assinatura do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia deverá ser mantida pela CONTRATADA até a data

de extinção deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO -- Se houver prorrogação no prazo de vigência do CONTRATO, e

ou, encerramento do prazo da garantia durante a execução do contrato, a CONTRATADA fica obrigada a

providenciar a renovação da GARAN'TIA, nos termos e condições originalmente aprovados pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO -- A garantia deverá ser prestada nos termos do artigo 56, $1o

da Lei Federal Ro 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO -- Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou

outro motivo de direito, será notificada a CONTRATADA para, no prazo de 02 (dois) dias, complementar o valor.

A não apresentação da cobertura da garantia importará em rescisão contratual, com a aplicação das penalidades

previstas para descumprimento total da obrigação.

PARÁGRAFO QUINTO -- A garantia prestada será liberada ou restituída 60 (sessenta) dias

após o término da obra, mediante solicitação por escrito efetuada pela CONTRATADA.
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DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA QUINTA -- A medição deverá ocorrer ao final do serviço, na presença da
CONTRATADA e consistirá no levantamento das quantidades executadas e concluídas de cada serviço, sobre as

quais incidirão os respectivos preços.

CLÁUSULA SEXTA -- Somente serão medidos os serviços executados, concluídos e aceitou
pela Comissão de Fiscalização, designada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO UNICO -- Processada a medição e, desde que, em conformidade com o

Cronograma Físico - Financeiro, a Comissão de Fiscalização autorizará a CONTRATADA a emitir a respectiva
futura

CLÁUSULA SETIMA -- O encaminhamento da futura, para efeito de pagamento das

obras/serviços concluídos e acentos, deve estar acompanhada dos seguintes documentos:

1 -- Cópias autenticadas das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS-

FGTS) resultantes do contrato, devidamente quitadas, relativas ao mês da execução.

11 -- Cópia autenticada da folha de pagamento envolvendo os empregados que prestem

serviços em decorrência do contrato a ser celebrado.

CLÁUSULA OITAVA -- Caso a CONTRATANTE ultrapasse o prazo estipulado para

pagamento e, desde que tenha dado causa ao atraso, sobre o valor do débito incidirão, para fins de atualização

monetária, remuneração do capital e compensação de mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros

aplicados à caderneta de poupança. uma única vez, até o efetivo pagamento.

DA FISCALIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES

CLÁUSULA NONA -- A CONTRATADA deverá permitir o livre acesso dos servidores dos

órgãos ou entidades públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo.

a seus documentos e registros contábeis, na forma do artigo 44 da Portaria Interministerial Ro 127/2008

CLÁUSULA DECIMA As solicitações, visitas, reclamações, exigências e observações

relacionadas com a execução deverão ser registradas no obrigatório "Livro de Ocorrências", para fins de direito

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA será responsável pela qualidade das
obras, materiais e serviços executados/fornecidos para esta finalidade, inclusive a promoção de readequaçõe!

sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contrat©dQ...... l
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CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - A CONTRATADA deverá operar exclusivamente com

pessoal habilitado e treinado, com todo o ferramental e equipamentos necessários a manutenção.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA -- A CONTRATADA deverá observar rigorosamente o

cumprimento da legislação pertinente a Segurança e Medicina do Trabalho, principalmente as NR 06 (entrega

obrigatória e gratuita dos equipamentos de proteção individual conforme exigência pela atividade exercida), NR

07 - PCMSO, NR 09 - PPRA, NR 10, NR 26 (sinalização de segurança) da Portaria n.o 3.214/78 - MTb, ou de

outro diploma legal que vier a substituí-la, bem como, observar e cumprir as normas relativas à Engenharia e

Segurança do Trabalha, emitidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas(ABTN), além de fornecer e

fiscalizar o uso pelos seus funcionários, de todos os E.P.l.s e E.P.C.s (equipamentos de proteção individual e

coletivo), necessários a cada tipo de serviços

CLÁUSULA DECIMA QUARTA -- A CONTRATADA será a única responsável por quaisquer

acidentes de que possam ser vítimas os seus empregados, no desempenho dos serviços relacionados no Edital de

Tomada de Preços no 005/2018 de 21 de maio de 2018, Processo Ro 053/2018 e seus respectivos anexos.

DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - O valor total do contrato corresponde à importância de

R$ 50.536,00 (cinquenta mil, quinhentos e trinta e seis reais).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Estão inclusos no valor estabelecido no "caput" desta Cláusula,

aqueles referentes a impostos e outros custos diversos, inclusive, frete.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não serão consideradas despesas adicionais.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os preços atribuídos aos produtos na proposta apresentada

pela CONTRATADA permanecerão inalterados, salvo, em casos excepcionais, em que restar devidamente

comprovado e justinlcado, o desequilíbrio económico-financeiro do contrato, nos termos estabelecidos no artigo

65, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, caso em que, o CONTRATANTE poderá reajustá-los.

CLÁUSULA DÉCIMA SE)aA - O pagamento ocorrerá em até 20 (vinte) dias após a
emissão da nota fiscal, mediante a liberação da parcela do Convênio no 183/2017 - FEHIDRO - Fundo Estadual

de Recursos Hídricos nos termos da Cláusula Sexta do citado convênio, comprovação das obras/serviços

executados e devidamente assinada pela Comissão de Recebimento e Fiscalização e pelo Diretor do

Departamento de Agricultura

g

CLÁUSULA DECIMA SETIMA - As faturas deverão ser emitidas com a descrição

detalhada dos serviços, número do convênio e processo, em nome da PREFETT'URA MUNICIPAL DE MIRASSOL
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após a medição das obras/serviços, observado o programado em cronogramas físico.

Estado de São Paul

pela CONTRATADA.

financeiros

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - As despesas decorrentes deste contrato serão cobertas
pela seguinte dotação orçamentária :

0215002060100032063 - 33903905 - F 1622 - CONV 183/17 - C.A. 1000085

0215002060100032063 - 33903905 - F 1623 - CONTRAPARnDA C.A. 110000

DA RESCISÃO E PENALIDADES

CLÁUSULA DECIDA NONA - Constituem motivos para a rescisão do Contrato, aqueles

estabelecidos nos incisos l a XVlll do artigo 78, da LeÍ Ro 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGESIMA - Ocorrendo inadimplemento total ou parcial da avença por parte
da CONTRATADA, ficará esta sujeita às sanções previstas no artigo 87 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA estará sujeita, ainda a:

1 - Multa de até 20%(vinte por cento) sobre o valor total do contrato quando ocorrer

inexecução total ou parcial da avença, bem como, a sua rescisão unilateral, por sua exclusiva culpa, sem prejuízo

de outras sanções previstas em Lei e,

11 -- Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, sobre o valor total

do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento).

DOS ENCARGOS

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA - Os encargos trabalhistas e previdenciários

decorrentes deste contrato serão de responsabilidade da CONTRATADA.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA VIGESIMA TERCEIRA - Este contrato reger-se-á pelo disposto na Lei Federal

no 8.666, de 21 de junho de 1993, o Capítulo V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, da

Lei Complementar no 147, de 07 de agosto de 2014 e demais legislações pertinentes e condições estabelecidas

no Edital de Tomada de Preços no 005/2018 de 21 de maio de 2018, Processo no 053/1
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DO FORO

CLÁUSULA VIGESIMA QUARTA - Para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes

da interpretação e aplicação do presente Contrato, elegem as partes, o Foro da Comarca de Mirassol, SP, com

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento de Contrato.

digitado em 06 (seis) vias, de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas instrumentárias.

Mirassol/SP, 19 de julho de 2018

CONTRATANTE
Município de Mira$sol
Dr. André Ricard+ Vieira,

L
Daniel Zapaterra Pavarini. ..aq i Q+' f.

% j,Kt2,,v
Testemunha
Cristiane Martins Vasquez
RG. 20.352.534
Matrícula no. IO1.625-3

?

J

tor do Depto de Agricultura
itonio Carlos Doimo
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