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CONTRATO NO 026/2021

Termo de Contrato que, entre si celebram, o

MUNICIPIO DE MIRASSOL e a empresa/ GEO

ADVANCE TECNOLOGIA E CONSTRUgOES EIRELI, na

forma abaixo estabelecida.

Pelo presente instrumento, de um dado o MUNICIPIO DE MIRASSOb pessoa jurldica

de direito pOblico interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo paco municipal encontra-se situado na Praia Dr.

Anisio Jose Moreira. Ro 22-90, Centro, em Mirassol, SP, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal,

Sr. EDSON ANTONIO ERMENEGILDO, brasileiro, casado, servidor p6blico estadual, cargo delegado de

policia, RG. 7.987.158 SSP/SP, CPF. 803.939.778-20, residente e domiciliado na Rua Laurindo Veratti, no

2089, bairro Renascenga, em Mirassol, SP, CEP: 15.130-684, doravante denominado CONTRATANTE e, de

outro dado, a empresa GEO ADVANCE TECNOLOGIA E CONSTRUgOES EIRELI, CNPJ.

23.756.065/0001-67, Inscrigao Estadual 647.963.041.110, situada na Rua Raul de Carvalho, no 1186,

Bairro Boa Vista. em S3o Jose do Rio Preto, SP, CEP: 15025-300, neste ato, representada por seu socio

/administrador, Sr.(a) LUIZ EDUARDO BARBOSA JUNIOR, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, RG.

34.970.709-1 - ssp/sp, CPF. 337.680.248-30, residente e domiciliado(a) na Rua Janugrio Cunha Barbosa,

Ro 219, bairro Parque Estoril, em S3o Jose do Rio Preto, SP, CEP:15.085-260, doravante denominada

CONTRATADA, celebram o presente Contrato, conforme as disposig6es abaixo:

DO OBJ ETO

CLAUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA se compromete a executar o servigo de

sondagem na ponte do Karma, localizada na Rua Antonio Possebon, interligagao entre o Jardim Karma e

Conjunto Habitacional Newton Flavio da Silva Pinto, no Municfpio de Mirassol/SP.

PARAGRAFO UNICO -- A execugao do objeto, compreende o fornecimento de todd

material empregado, equipamentos, m3o-de-obra. servigos complementares e outros, conforme proposta

apresentada pda CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - os autos do PJ 2021/02/002100, integram o prese12te

Contrato, independentemente de transcrigao.

DO PRAZO

CLAUSULA TERCEIRA - O puzo de vig6ncia do presente contrato seri de 30 (trinta)

dias, com inicio apes a Ordem de tnicio dos Servigos (O.l-S ) enviada por escrito a CONTRATADA peso

Diretor do Departamento de Obras.

l
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PARAGRAFO UNICO - Excepcionalmente, admitir-se-6 a prorrogagao dos prazos de

inicio e etapas de execugao e de conclusao, desde que, ocorra algum dos motivos enumerados nos incisos I

a VI, do $ 1o, do artigo 57, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante justificagao, por escrito e

pr6via autorizagao da autoridade superior, nos termos do g 2o, do mencionado dispositive legal.

DA MEDlgAO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO DOS SERVI(jOS

Estado de Silo Paulo

CLAUSULA QUARTA -- As medig6es do objeto contratado dever3o ocorrer ap6s as

sondagens e entrega dos laudos no Departamento de Obras do Municipio.

CLAUSULA QUINTA -- Somente servo medidos os servigos executados, concluldos e

aceitos pda Comiss3o de Fiscalizag3o, designada pda Municipalidade

CLAUSULA SEXTA -- Processada a medigao e, estando em conformidade, a Comiss3o

de Fiscalizagao autorizar6 a CONTRATADA a emitir a respectiva fatura.

CLAUSULA SETIMA -- O encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento das

obras/servigos concluidos e aceitos, deve estar acompanhada dos seguintes documentos:

INCISO 1 - C6pias autenticadas das guias de recolhimento dos encargos

previdenci6rios (INGS-FATS) resultantes do contrato, devidamente quitadas, relativas ao m6s de execugao;

INCISO ll - C6pia autenticada da folha de pagamento envolvendo os empregados

que prestem servigos em decorr6ncia deste contrato.

CLAUSULA OITAVA - Caso o Municrpio CONTRATANTE ultrapasse o puzo estipulado

para pagamento e, desde que tenha dado causa ao atraso, sobre o valor do d6bito ou da parcela incidirao,

para fins de atualizagao monet6ria, remuneragao do capital e compensagao da mora. os indices oficiais de

remunerag3o b6sica e juror aplicados a caderneta de poupanga, uma Onica vez, at6 o efetivo pagamento.

DO VALOR E DA FO RMA DE PAGAMENTO

CLAUSULA NONA - O valor total do contrato corresponde a importancia de R$

9.180,00 (nove mil, cento e oitenta reais).

PARAGRAFO PRIMEIRO -- No prego proposto devem estar incluidos todos os custom

decorrentes de trabalhos executados em horan extraordin6rias, em periodos noturnos e dominicais,

inclusive, o custo dos vigias diurnos e noturnos, de modo a constituir a 6nica e total contraprestag3o pda

execugao dos servigos, objeto do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - N3o servo consideradas despesas adicionais.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os pregos atribuldos aos servigos na

apresentada pda CONTRATADA permanecerao inalterados, salvo, em casos excepcionais, em que

devidamente comprovado e justificado, o desequilibrio econ6mico-financeiro do contrato, nos termos



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
DEPARTAMENTO DE NEG6CIOS JURIDICOS

''DR. MARIANO DE SIQUEIRA FILHO ''

Rua Capitao Neves. 1 998 - Centro - Mirassol/SP - CEP: 1 5130-000
@l PABX (1 7) 3253-9460 - CNPJ 46.61 2 032/0001 -49

www.mirassol.sp.gov.for

estabelecidos no artigo 65, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, caso em que, o

CONTRATANTE poder6 reajust6-1os.

Estado de S5o Paulo

Municfpio

CLAUSULX DECIMA - O pagamento ocorreri em at6 20 (vinte) dias, com a

apresentagao da nota fiscal/fatura, devidamente assinada pda Comiss3o de Recebimento e Fiscalizagao e

pelo Diretor do Departamento de Obras.
PARAGRAFO UNICO -- As faturas dever3o ser emitidas em nome da Prefeitura

Municipal de Mirassol, ap6s a medigao dos servigos.

DOTAgA0 0RgAMENTARIA

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - As despesas decorrentes dente contrato servo

cobertas pdas seguintes dotag6es orgamentarias:

. 021300154510003.2154-33903905 - F:1778 - REC. PROPRIO - C.A. ll0.0000

DA PiSCALiZAgAO E PREVENgA0 CONTRA ACIDENTES

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -- A CONTRATADA deveri permitir o livre acesso

dos servidores dos 6rgaos ou entidades pOblicas concedentes ou contratantes, bem como dos 6rg3os de

controle interno e externo, a deus documentos e registros cont6beis, na forma do artigo 44, da Portaria

Interministerial no 127/2008.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -- As solicitag6es, visitas, reclamag6es, exig6ncias e

observag6es relacionadas com a execugao das obras e servigos, dever3o ser registradas no obrigat6rio

Livro de Ocorr6ncias", para fins de direito.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - A CONTRATADA seri respons6vel pda qualidade das

obras, materiais e servigos executados/fornecidos para etta finalidade, inclusive, a promogao

readequag6es, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecugao do

CONTRATADO.

P

CLAUSULA DECIMA QUINTA -- A CONTRATADA deveri operar exclusivamente com

pessoal habilitado e treinado, com todd o ferramental e equipamentos necess6rios a manutengao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA -- A coNTRATADA deverg observar rigorosamente o

cumprimento da legislagao pertinente a Seguranga e Medicina do Trabalho, principalmente as NR 06

(entrega obrigat6ria e gratuita dos equipamentos de protegao individual conforme exig6ncia pda atividade

exercida), NR 07 - PCMSO, NR 09 - ppRA, NR 10, NR 26 (sinalizagao de seguranga) da Portaria n.o

3.214/78 - MTb, ou de outro diploma legal que vier a substitui-la. bem como, observar e cumprir as

normas relativas a Engenharia e.Seguranga do Trabalho, emitidas peta Associagao Brasileira de
3
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T6cnicas (ABN'D, a16m de fornecer e flscalizar o uso pelos deus funcion6rios, de todos os E.P.I.s e E.P.C.s

(equipamentos de protegao individual e coletivo), necess6rios a cada tipo de servigo.

Estado de S5o Paulo

CLAUSULA DECIMA SETIMA -- A CONTRATADA sera a 6nica respons6vel por

quaisquer acidentes de que possam ser vltimas os seus empregados, no desempenho dos servigos

relacionados no edital e seus respectivos anexos.

DAS 0BRIGAgOES DA CONTRATADA

CLAUSULA DECIMA OITAVA - A CONTRATADA fica obrigada a:

INCISO I -- Executar o servigo, objeto deste contrato, rigorosamente de acordo com

as discriminag6es constantes na Proposta Comercial, bem como fiscalizar e dar toda assist6ncia t6cnlca dos

servigos a serem executados, por Ge61ogo ou Tecn61ogo especializado e consequente responsabilidade

executiva .

INCISO ll -- Manter. durante toda a execugao do CONTRATO a compatibilidade com

as obrigag6es assumidas.

INCISO lll -- Observar as Leis e regulamentos referentes aos servigos e a seguranga

publica, bem como as normal t6cnicas da ABNT e exig6ncias do CREA local.

INCISO IV -- Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sem

interrupg3o, seja por motivo de f6rias, descanso semanal, licenga. greve, falta ao servigo e demiss3o de

empregados, os quads n3o terao, em hip6tese alguma, qualquer relagao de emprego com o CONTRATANTE,

sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigag6es

sociais, trabalhistas, fiscais e previdenci6rios.

INCISO V -- Responsabilizar-se, direta e exclusiva, pelos servigos, respondendo por

deus empregados, nos termos da lei, por todos os danos e prejuizos que. na execugao dos servigos,

venham diretamente ou indiretamente provocar ou causar a etta Prefeitura ou a terceiros, devendo

especialmente :

1. Diligenciar permanentemente no sentido de preservar e manter o

Municrpio de Mirassol a margem de today as reivindicag6es, queixas e representag6es de qualquer

natureza. referentes aos servigos;

11. Responsabilizar-se pelts encargos trabalhistas e previdenci6rios

respectivos, recolhendo todos os tributos devidos por lei, dentro dos prazos estabelecidos.

INCISO VI -- Possuir a infraestrutura necessiria a prestagao dos servigos, incluindo

pessoal t6cnico, uniforme(s) e crach6(s) de identiflcagao, material(ais) e equipamento(s).

INCISO Vll -- Responder pessoal, direta e exclusivamente pdas reparag6es

decorrentes de acidente de trabalho na execug3o dos servigos contratados, uso indevido de marcas e

patentes e danos pessoais e/ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, mesmo que ocorridos

em via pOblica, responsabilizando-se, igualmente, pda integridade das instalag6es e

respondendo pda destruig3o ou danificagao de qualquer de deus elementos, deja

terceiros, casa fortuito ou forma maior.

#

equipamento

resultante de ato de IGO
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INCISO Vlll -- Responsabilizar-se pdas despesas diretas ou indiretas, references a

prestagao dos servigos, assim coma as despesas com pessoal - transporte, hospedagem, alimentagao,

treinamentos, seguro de vida, etc., e ainda com os custos referentes aos materials, insumos, m3o de obra,

tributos, encargos socials, previdenci6rios, comerciais, lucros, e quaisquer outros que se fizerem

necess6rios, ou vierem a ocorrer em decorr6ncia do cumprimento das obrigag6es que servo assumidas.

INCISO IX -- Arcar com eventuais prejuizos, causados a CONTRATANTE ou a

terceiros, em decorr6ncia da execugao do contrato.

INCISO X -- Facilitar a CONTRATANTE a fiscalizag3o dos servigos prestados.

INCISO xl -- Utilizar m3o de obra especializada para a boa execug3o dos servigos

contratados, assumindo a responsabilidade t6cnica pelos servigos prestados.

INCISO Xll -- Fornecer aos funcion6rios envolvidos na execugao dos servigos, todos

os Equipamentos de Proteg3o Individual (EPls) necess6rios e obrigat6rios, assim como a legislag3o vigente.

Estado de S8o Paulo

CLAUSULA DECIMA NONA -- O Departamento de Obras do CONTRATANTE reserva-

se o direito de recusar os servigos executados se estiverem em desacordo com o previsto no presente

Contrato e na Proposta Comercial apresentada pda CONTRATADA, podendo solicitar o cancelamento deste,

e aplicag3o das sang6es cabiveis nos termos da legislag3o vigente.

DA SUBCONTRATAgAO

CLAUSULA VIGESIMA - A CONTRATADA n3o poder6, sob nenhum pretexto ou

hip6tese, subcontratar todos os servigos, objeto do contrato.

DA RESCISA0 E PENALIDADES

CLAUSULA vIGESIMA PRIMEIRA - Constituem motivos para a rescis3o

Contrato, aqueles estabelecidos no artigo 7o, da Lei no l0.520, de

XVlll, do artigo 78, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

17 de julho de 2002 e nos incis(f I a

CLAUSULA vIGESIMA SEGUNDA - Ocorrendo inadimplemento total ou parcial da

avenga por parte da CONTRATADA, ficar6 etta sujeita is sang6es previstas no artigo 7o, da Lei no l0.520,

de 17 de julho de 2002 e nos artigos 86 e 87, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - A CONTRATADA estar6 sujeita, ainda a:

INCISO I -- Multa de at6 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato quando

ocorrer inexecugao

sem prejuizo de outras sang6es previstas em Lei e,
INCISO ll -- Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso na entrega do objeto,

sobre o valor total do contrato, at6 o limite de 20% (vinte por cento). =

total ou parcial da avenga, bem como, a sua rescis3o unilateral, por sua exclusiva culpa,
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DOS ENCARGOS

Estado de Sio Paulo

CLAUSULA vIGESIMA QUARTA - Os encargos trabalhistas e previdenci6rios

decorrentes dente contrato servo de responsabilidade da CONTRATADA.

DAS DISPOSlg6ES GERAIS

CLAUSULA vIGESIMA QUINTA - Este contrato reger-se-6 peso disposto no Artigo

24. inciso 1, da Lei Federal no 8.666. de 21 de junho de 1993.

DO FORO

CLAUSULA vIGESIMA SEXTA - Para dirimir quaisquer dOvidas ou litrgios

decorrentes da interpretagao e aplicagao do presente Contrato, elegem as panes, o Foro da Comarca de

Mirassol, SP. com renOncia expressa a qualquer outro, por mats privilegiado que seja.

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

Contrato, digitado em 06 (sein) vias, de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas instrument6rias.

Mirassol/SP, 17 de margo de 2021

\

Municipio de Mirassol
Edson Antonio Ermenegildo

tOilVkATAOA
GEO Advance Tecnologia e Construg6es Eireli
Luiz Eduardo Barbosa Junior

a E. de
RG 33.958.418-x SSP/S
Matricula 4047672

liveira Souza Moura

66t7s6

.a
Diretor do Departa1lfent+de..g
Antonio Carlos Doimd


