
Prefeitura Municipal de Marília
Estado de São Paulo

CO -1087/15

Contrato que o MUNICÍPIO DE MARÍLIA celebra
com SERCAL ENGENHARIA L TDA EPP, para
fornecimento de material e mão de· obra para o
término da reforma do Teatro Municipal "Waldir
Silveira Mello".

o MUNICÍPIO DE MARÍLIA, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n." 44.477.909/0001-00, com sede na

PREFEITURA MUNICIPAL, situada na Rua Bahia, n." 40, por intermédio da Secretaria

Municipal da Cultura representada pela Secretária Municipal, TAÍS VANESSA

MONTEIRO e da Secretaria Municipal de Obras Públicas, pelo Secretário Municipal,

EDUARDO AUGUSTO DE ASSIS BERRIEL, neste ato denominado CONTRATANTE e

SERCAL ENGENHARIA LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua

Armando Salles de oliveira, 711, na cidade de Getulina, Estado de São Paulo, cadastrada no

CNPJ sob o n." 01.757.613/0001-30, representada por SÉRGIO CALIANI, portador do RG

n." 5.518.489-3, SSP/SP, cadastrado no CPF sob o n." 796.885.868-20, neste ato denominada

CONTRATADA, partes ao final assinadas, celebram o presente Contrato, de acordo com

as disposições nele contidas e em conformidade com o processo de licitação modalidade

Concorrência Pública n." 020/14 - Edital n." 020/14, sujeitando-se à Lei Federal n."

8.666/93, modificada pelas Leis Federais n." 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98 e 9.854/99 e ao

Decreto Municipal n." 11.001/13, modificado pelo Decreto Municipal n." 11.006/13, na

forma das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS
CARACTERÍSTICOS

Constitui o objeto do presente contrato o fornecimento
de material e mão de obra para o término da reforma do Teatro Municipal "Waldir Silveira
Mello n, conforme especificações técnicas contidas no Memorial Descritivo e Projetos que
compõem o Edital n." 020/14 - Concorrência Pública n." 020/14, bem como proposta
apresentada no mesmo processo licitatório que, para todos os fins e efeitos de direito, passam
a integrar o presente contrato como se transcritos fossem.
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DO REGIME DE EXECUÇÃOCLAUSULA SEGUNDA:

o regime de execução dos serviços será o de
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PREÇOS, DAS MEDIÇÕES E DA FORMA
DE PAGAMENTO

As partes atribuem o preço global, para a execução dos
serviços e materiais em R$ 2.224.089,38 (dois milhões, duzentos e vinte e quatro mil e
oitenta e nove reais e trinta e oito centavos).

Os preços unitários dos materiais e serviços contratados
são os constantes da proposta vencedora que compõe a Concorrência Pública n." 020/14 -
Edital n." 020/14 que, para efeitos legais, fica fazendo parte integrante deste contrato.

Para fins de pagamento, serão efetuadas medições
mensais, sendo a primeira, 30 (trinta) dias após o início dos serviços e as demais a cada 30
dias, computando-se as quantidades dos serviços efetivamente executados no período,
multiplicados pelos preços constantes das planilhas apresentadas na proposta vencedora.

O pagamento será efetuado 15 (quinze) dias úteis após
cada medição.

Realizada a medição,
CONTRATADA deverá entregá-la ao CONTRATANTE.

imediatamente, a

O CONTRATANTE, através de um engenheiro
indicado pelo Secretário Municipal de Obras Públicas deverá liberar o pagamento da parcela,
sendo que, para tanto, fará avaliação dos serviços executados, comunicando-a à
CONTRATADA dentro de 3 (três) dias do recebimento da medição, sobre a aceitação da
mesma, o que implicará na apresentação, por parte da CONTRATADA, da respectiva
Fatura, no primeiro dia subsequente à comunicação da parcela aprovada.

O valor não aprovado deverá, dentro de igual prazo, ser
comunicado à CONTRATADA, com justificativa correspondente.

O pagamento realizado não isentará a
CONTRA TADA, das responsabilidades contratuais e nem implicará nos recebimentos
provisórios ou definitivos dos serviços.

A não aceitação da obra e serviços pela Fiscalização
implicará na suspensão imediata do pagamento.

O CONTRATANTE não efetuará pagamento
através de cobrança bancária (boleto), Os pagamentos serão efetuados nas modalidades:
Ordem de Pagamento Bancária ou Duplicata em Carteira.
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o pagamento somente será liberado após a
comprovação do recolhimento das guias de FGTS e INSS relativas aos profissionais que
a CONTRATADA utilizar na execução dos serviços. A comprovação será mensal e
perante a Secretaria Municipal da Fazenda.

Para liberação dos pagamentos, a CONTRATADA
também deverá comprovar a MATRÍCULA da obra de construção civil no CEI (Cadastro
Específico do INSS), realizada perante a Receita Federal do Brasil, nos casos em que a
Legislação Federal pertinente assim o determinar, cuja fiscalização caberá à Secretaria
Municipal da Fazenda.

Os dados bancários da CONTRATADA, para efeito do
disposto desta Cláusula, são os seguintes:

Número do Banco: 237

Nome do Banco: BRADES CO S/A HOME BANKING

Número da Agência Bancária: 006-0

Número da Conta Corrente: 17.149-2

CLÁUSULA QUARTA: DA FORMA DE REAJUSTE DE PREÇOS

o valor do presente contrato, apresentado na proposta
não sofrerá reajuste pelo período de 12 meses de acordo com a Lei Federal n." 9.069/95.

CLÁUSULA QUINTA: DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

Os prazos e condições de execução dos serviços serào
os seguintes:

I) - para início, até 05 (cinco) dias corridos a contar
da data de expedição da Ordem de Serviços, que deverá ser expedida pela Secretaria
Municipal de Obras Públicas.

2) - para conclusão, no maximo 240 (duzentos e
quarenta) dias corridos, contados da data de início dos serviços.

3) - Para o recebimento provisório pela Fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos da
comunicação escrita da conclusão dos serviços por parte da CONTRATADA;

4) - Para recebimento definitivo, até 30 (trinta) dias
após o decurso do prazo do recebimento provisório.

__ ~_d/_' -N---l g
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DA FISCALIZAÇÃOCLAUSULA SEXTA:

A fiscalização da obra será feita pelo
CONTRA TANTE, que nomeará um engenheiro que coordenará, dirigirá e acompanhará a
execução do objeto deste contrato, ficando encarregado de aprovar as medições.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS DOTAÇÕES

As despesas decorrentes do pagamento e elaboração
deste instrumento correrão por conta do CONTRATANTE, previstas no orçamento -
Dotação Orçamentária: Órgão n.? 02; Unidade Orçamentária n.? 02.08; Categoria Econômica
n.? 4.4.90.51; e Funcional Programática n." 13.392.0206.1.217.

CLÁUSULA OITAVA: DAS GARANTIAS

I - A CONTRATADA garantirá a obra por um prazo
mínimo de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de recebimento definitivo das obras.

2 - Por ocasião da expedição da Ordem de Serviços, o
CONTRATANTE exigirá da CONTRATADA, a ART-CREA, devidamente recolhida,
sobre o valor total do contrato.

3 - No ato da assinatura da Ordem de Serviços, a
CONTRATADA deverá apresentar a garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
do contrato.

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES

Em caso de inexecução parcial dos serviços ajustados,
estará sujeita a CONTRATADA, ao pagamento de multa correspondente a 30% (trinta por
cento) e no caso de inexecução total dos serviços ajustados, estará suj eita ao pagamento de
multa correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do valor dos serviços não executados.

Em caso de atraso na execução dos serviços
relativamente ao prazo previsto, estará sujeita a CONTRATADA às seguintes multas,
calculadas sobre os serviços não executados.

a) atraso de até 10 (dez) dias - multa de 0,25% (vinte e
cinco centésimos percentuais) ao dia;

b) atraso de 11 (onze) a 20 (vinte) dias - multa de
0,50% (cinqüenta centésimos percentuais) ao dia;

c) atraso superior a 20 (vinte) dias - multa de 1% (um
por cento) ao dia.
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DAS RESPONSABILIDADESCLAUSULA DECIMA:

a) A CONTRATADA é a única responsável em
qualquer caso, por dano ou prejuízo que eventualmente possa causar a terceiros, em
decorrência da mão-de-obra ora contratada, sem qualquer responsabilidade ou ônus para o
CONTRATANTE pelo ressarcimento ou indenização devidos.

b) A responsabilidade da CONTRATADA é integral
para com a execução do objeto do presente contrato, nos termos do Código Civil Brasileiro,
sendo que a presença da fiscalização do CONTRATANTE não diminui ou exclui essa
responsabilidade.

c) Todo serviço mencionado em qualquer documento
que integra o Contrato, será executado sob a responsabilidade direta da CONTRATADA.

d) É de responsabilidade da CONTRA TADA o
fornecimento de todos os equipamentos necessários para a execução da obra.

e) Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA:

1)- Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência da contratação da
empreitada, objeto deste Contrato.

2)- As contribuições devidas à Seguridade Social, encargos trabalhistas, taxas, prêmios de
seguros e de acidentes de trabalho, emolumentos e demais despesas necessárias.

f)- A CONTRATADA deverá providenciar, a suas
expensas, em 7 (sete) dias a contar do início dos serviços, a confecção e instalação de placa
indicativa da obra, conforme modelo que será fornecido pelo CONTRATANTE.

g)- É de responsabilidade da CONTRATADA a
vigilância dos materiais, equipamentos e local onde serão executados os serviços.

h)- A CONTRATADA fica obrigada a 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 ou
de materiais empregados.

i)- A CONTRATADA se obriga à remoção total dos
entulhos decorrentes dos serviços, bem como, proceder a limpeza geral da área.

CLÁUSULA DÉCIMA
PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os serviços deverão ser executados sem prejuízos dos
trabalhos normais que serão executados diariamente no local das obras.

fÁ/
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Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de
acrescer ou suprimir a quantidade do objeto da licitação, nos termos do artigo 65 da Lei
Federal n." 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA
SEGUNDA: DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do contrato poderá
ensejar, a critério do CONTRATANTE, a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e
as previstas na Lei Federal n." 8.666/93, com suas alterações.

Constituem motivos para a rescisão do contrato:

I) o não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, projeto básico
com suas especificações e prazos;

Il) a lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão dos serviços, nos prazos estipulados;

IH) o atraso injustificado no início dos serviços;

IV) a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;

V) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a sua fusão, cisão ou
incorporação;

VI) o desatendimento das determinações regulares do engenheiro designado para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, bem como as do Secretário Municipal de Obras
Públicas;

VII) a decretação de falência da CONTRATADA ou sua dissolução;

VIII) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA
que prejudique a execução do contrato;

IX) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo Ordenador da Despesa e exaradas no processo licitatório;

X) a supressão, por parte do CONTRATANTE, dos serviços acarretando a modificação do
valor inicial do contrato além do limite permitido no §lOdo art. 65 da Lei Federal n."
8.666/93 e suas alterações;

XI) a suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação
da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmenteimprevistasdesmobilizações: mObilizaçui;, assegt~o .
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CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

XII) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE,
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação;

XIII) a não liberação, por parte do CONTRATANTE, da área para execução dos serviços
no prazo de 20 dias a contar da assinatura do contrato, conforme cláusula sa do item I;

XIV) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execução do contrato.

A rescisao unilateral poderá ocorrer nos casos
enumerados de I a IX e XIV, e acarretará uma das seguintes conseqüências:

I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e
local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

TI - ocupação e utilização do local, instalações,
equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua
continuidade, na forma do inciso V do artigo 58 da Lei Federal n." 8.666/93;

III - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o
limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA
TERCEIRA: DA MANUTENÇÃO DE EXIGÊNCIAS

A CONTRATADA deverá manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificações exigidas e apresentadas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA
QUARTA: DA VINCULAÇÃO

o presente instrumento vincula-se à proposta
vencedora e ao Edital n." 020/14 - processo de licitação - Concorrência Pública 0.° 020/14,
fazendo, portanto, parte integrante do mesmo.

São aplicáveis à execução deste contrato o Decreto
Municipal n." 11.001/13, modificado pelo Decreto Municipal n." 11.006/13 e a Lei Federal
n." 8.666/93, modificada pelas Leis Federais n." 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98 e 9.854/99.

Aos casos omissos serão aplicadas as Leis supracitadas
e, subsidiariamente o Código Civi I

v7



Prefeitura Municipal de Marília
Estado de São Paulo

CLAUSULA DECIMA
QUINTA: DO FORO

As partes signatárias do presente instrumento de
contrato elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o
foro da Comarca de Marília, para dirimir dúvidas, omissões e litígios oriundos da execução
do que ora pactua-se.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes
assinam o presente instrumento perante as testemunhas abaixo assinadas, para um único e só
fim e efeito de direito.

Marília, 06 de março de 2015.

Pelo CONTRATANTE:

Testemunhas:

Secretário Municipal de

Pela CONTRATADA:

1)
Nome:RG: WH~..wí:~:nn REGISTP~IX).sob Il' CO- f Og. /5

Maríl~, 06 l- O?:!.. _....1. cOQj5
----------~~~MTonicàDuartedãffilv~a~------

ANÁLISE JURÍDICA DO CONTRATO: L- ~~~~>~~_~~?~:.::o_s~

2)
Nome:
RG:

Contrato formalmente em ordem nos termos
da Lei Fe 66/93 e suas alterações.
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAç.Ã.O
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Órgão: Prefeitura Municipal de Marília

Contrato n.": CO -1087 / 15

Objeto: Término da rdorma do Teatro Municipal" Waldir Silveira Mello ".

Contratante: MUNICÍPIO DE MARÍLIA.

SERCAL ENGENHARIA LTDA. EPPContratada:

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, damo-nos
por CIENTES do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e
julgamento 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
° direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Declaramo-nos ainda cientes 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 n°
709, de 14 de janeiro de J 993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Marília, 06 de março de 2015.

Pelo CONTRATANTE:

EDUARDO AUGUSTO DE A
Secretário Municipal de Ob

SÉRGI
Sercal Enge . EPP

Pela CONTRATADA:
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