
1.3 O regime de execução é de empreitada por preço global. 
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CONTRATO N° 014/2017 

PROCESSO N° 071/2017-L 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÃMARA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A EMPRESA OFOS 
TECNOLOGIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIOS LTDA. EPP. 

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 
inscrita no CNPJ/MF sob n° 50.804.079/0001-81, isenta de Inscrição Estadual, 
com sede na Rua São Paulo n° 355, Jardim Renê, São Roque — SP, CEP: 
18.135-125, neste ato representado pelo seu Presidente, Senhor Newton Dias 
Bastos, brasileiro, casado, Vereador, portador do documento de identidade RG 
n° 16.261.294-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n° 027.159.008-48, 
doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa OFOS 
TECNOLOGIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIOS LTDA. EPP, 
inscrita no CNPJ/MF sob n° 72.024.599/0001-04, com sede na Rua Nélson 
n° 453, Bairro Vila Guilherme, São Paulo - SP, CEP: 02.080-000, representada 
na forma de seu contrato social pelo Sr. Othon Fernandes de Oliveira e Silva 
Júnior, portador do documento de identidade RG n° 6.421.533-7 e inscrito no 
CPF/MF sob n° 875.413.198-72, na qualidade de vencedora da Tomada de 
Preços n° 001/2017-L, doravante denominada CONTRATADA, nos termos da 
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, firmam o presente 
contrato, autorizado às fls. 006 dos autos do Processo n° 071-L, de 30/05/2017, 
com as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO 

1.1 Contratação de Empresa para execução de serviços de adequação ao 
projeto técnico de combate a incêndio, pára-raios, pintura, serviços de 
hidráulica, elétrica, troca de janelas e manutenção predial, conforme Memorial 
Descritivo, Planilha de Preços e Cronograma Físico Financeiro, constantes do 
Anexo II do Edital da Tomada de Preços n° 001/2017-L. 

t2 Consideram-se partes integrantes do presente instrumento, como se nele 
estivessem transcritos, os seguintes documentos: a) o Edital da Tomada de 
Preços n° 001/2017-L e seus respectivos Anexos; e b) a Proposta Comercial 
apresentada na Sessão Publica de Licitação de 31/08/2017, apresentada pela 
CONTRATADA. 
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1.4 O valor inicial atualizado deste contrato poderá sofrer, nas mesmas 
condições, acréscimos ou supressões nos termos do § 1° do artigo 65 da Lei 
Federal n° 8.666/1993. 

CLÁUSULA SEGUNDA — CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

2.1 Os serviços deverão ser executados conforme as especificações e 
condições estabelecidas no Memorial Descritivo - Anexo II do Edital e serão 
recebidos por Gestor designado pela CONTRATANTE; 

2.1.1 Correrão por conta da CONTRATADA as despesas para efetivo 
atendimento ao objeto contratado, tais como materiais, equipamentos, 
acessórios, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 
decorrentes de sua execução. 

2.2 A CONTRATADA deverá apresentar para o Gestor da CONTRATANTE, 
antes do início dos serviços e, em até 10 (dez) dias após a publicação do 
extrato deste contrato, os seguintes documentos: 

2.2.1 Rol da equipe técnica (responsável técnico e colaboradores com a 
respectiva indicação de função/atividade), acompanhado dos documentos 
trabalhistas de cada um dos citados; 

2.2.2 Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de 
Responsabilidade Técnica — RRT, com base no valor total do contrato e ARTs 
ou RRTs dos co-responsáveis pelas áreas de atuação; 

2.2.3 Nome, formação, endereço e fone do responsável técnico direto pelos 
serviços e assuntos de ordem operacional, com competência técnica para o 
artigo 7° ou 23 da Resolução n° 218 de 29/2006/73 do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia - CONFEA ou para o artigo 2° da Resolução n° 21 de 
05/04/2012 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU; 

2.2.4 Planejamento-cronograma detalhado de execução, envolvendo todos os 
aspectos quantitativos e qualitativos para discussão e avaliação junto ao 
Gestor, ficando sujeito à aprovação deste. 

2.3 O Gestor terá 3 (três) dias úteis para analisar os documentos entregues e 
emitir a Autorização para Início dos Serviços. 

2.4 O prazo de execução dos serviços, conforme Cronograma Físico-
Financeiro constante do Memorial Descritivo - Anexo II do Edital é de 120 
(cento e vinte) dias corridos contados da data indicada na Autorização para 
Início dos Serviços. 
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2.5 Os serviços a serem realizados e os materiais e peças a serem fornecidos 
deverão obedecer às Normas reconhecidas, em suas últimas revisões, tais 
como: 

2.5.1 Normas de Segurança em Edificações do CREA — Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia; 

2.5.2 Normas de Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT; 

2.5.3 Normas e Instruções de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho; 

2.5.4 Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas 
autoridades governamentais, em âmbito Municipal, Estadual e Federal e 
pertinentes à execução dos serviços ora contratados; 

2.5.5 Normas relativas à sustentabilidade das esferas Federal, Estadual e 
Municipal. 

2.6 Para a execução dos serviços de fornecimento e instalação referente ao 
projeto técnico de proteção contra incêndio e ao sistema contra descargas 
atmosféricas, será permitida subcontratação; 

2.6.1 A proposta de subcontratação, no ato da execução, deverá ser 
apresentada por escrito, e somente após a aprovação do Gestor os serviços a 
serem realizados pela subcontratada poderão ser iniciados; 

2.6.2 A subcontratação de serviços que exijam responsabilidade técnica, 
somente poderá ser efetuada com profissionais ou empresas devidamente 
registradas no CREA ou no CAU, com qualificação técnica compatível com o 
serviço que pretenda executar; 

2.6.3 A CONTRATANTE não reconhecerá qualquer vínculo com empresas 
subcontratadas, sendo que qualquer contato porventura necessário, de 
natureza técnica, administrativa, financeira ou jurídica que decorra dos 
trabalhos realizados será mantido exclusivamente com a CONTRATADA, que 
responderá por seu pessoal técnico e operacional e, também, por prejuízos e 
danos que eventualmente estas causarem; 

2.6.4 No caso de subcontratação de serviços para os quais foi exigida 
qualificação técnica, no ato da execução, essas empresas deverão comprovar 
experiência conforme as quantidades estipuladas, sob pena da não aceitação 
pelo Gestor. 

2.7 A CONTRATADA deverá fornecer "as built" dos serviços técnicos de 
proteção contra incêndio, sistema contra descargas atmosféricas, elétrica, 
hidráulica e do projeto arquitetônico. 
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2.8 Havendo interesse no Atestado de Capacidade Técnica referente ao 
serviço executado, a CONTRATANTE o emitirá ficando a cargo da 
CONTRATADA diligenciar nos moldes do artigo 58 da Resolução 1.025 de 
30/10/2009 do CONFEA, ou por requisito análogo do CAU, para que o 
documento passe a gozar da eficácia necessária aos fins especiais a que 
eventualmente se destine. 

CLÁUSULA TERCEIRA — MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E 
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

3.1 O recebimento dar-se-á por intermédio do Gestor da CONTRATANTE, 
que expedirá a Autorização para Início dos Serviços, os Atestados de 
Realização dos Serviços e os Termos de Recebimento Provisório e 
Definitivo; 

3.1.1 Somente serão expedidos os Atestados de Realização dos Serviços e 
os Termos de Recebimento se o objeto estiver plenamente de acordo com as 
disposições constantes no Memorial Descritivo e na proposta comercial 
apresentada pela CONTRATADA; 

3.1.2 Os Atestados de Realização dos Serviços e os Termos de 
Recebimento Provisório e Definitivo serão expedidos com base nos serviços 
efetivamente executados e medidos, respeitados os limites estabelecidos no 
Cronograma Físico-Financeiro constante no Memorial Descritivo — Anexo II, na 
forma do item 2.2.4 deste Contrato. 

3.2 Após o término de cada período mensal, a CONTRATADA elaborará 
relatório contendo os quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de 
serviços efetivamente realizados, conforme Cronograma Físico-Financeiro 
constante do Memorial Descritivo — Anexo II do Edital. 

3.3 As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com 
os seguintes procedimentos: 

3.3.1 O Gestor da CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, na hipótese 
de recusas e/ou incorreções de valores, a correspondente retificação 
objetivando a emissão da nota fiscal/fatura; 

3.3.2 Serão considerados somente os serviços efetivamente realizados e 
apurados da seguinte forma: 

a) O valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação dos 
percentuais de desembolso relativos ao valor total contratado, definidos no 
Cronograma Físico-Financeiro, às correspondentes quantidades de serviços 
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efetivamente executados, descontadas as importâncias relativas às 
quantidades de serviços recusados; 

b) Os serviços recusados, depois de refeitos e aceitos pelo Gestor da 
CONTRATANTE, serão somados à medição dos serviços do mês seguinte. 

3.3.3 Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, o Gestor 
da CONTRATANTE comunicará a CONTRATADA, no prazo de 3 (três) dias 
úteis contados do recebimento do relatório, o valor aprovado, e autorizará a 
emissão da correspondente nota fiscal/fatura. 

3.3.4 As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas pela CONTRATADA, 
contra a CONTRATANTE, e apresentadas no Setor de Protocolo e Recepção 
na sede da CONTRATANTE. 

3.3.5 Recebidas as Notas Fiscais Faturas de Serviço (NFFS), o Gestor terá o 
prazo de até 3 (três) dias úteis para emissão dos Atestados de Realização 
dos Serviços, enquanto não for comunicada a conclusão total do objeto, nos 
termos do item 3.4 deste Contrato. 

3.4 Executado, o objeto será recebido mediante termo circunstanciado 
assinado pelas partes: 

3.4.1 Provisoriamente, após vistoria completa, em até 10 (dez) dias 
contados da data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a 
conclusão total do objeto; 

a) O recebimento provisório será caracterizado pela emissão do Termo 
de Recebimento Provisório, com expressa concordância em receber o objeto 
provisoriamente. 

3.4.2 Definitivamente, em 90 (noventa) dias da data de expedição do Termo 
de Recebimento Provisório; 

a) O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado desde que o 
Gestor tenha aprovado a completa adequação do objeto aos termos 
contratuais. 

3.5 Constatadas irregularidades no objeto, o Gestor da CONTRATANTE, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis, poderá: 

3.5.1 Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do 
Memorial Descritivo - Anexo II do Edital, determinando sua correção e/ou 
substituição; 

3.5.2 Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou 
de partes. 
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3.6 As irregularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento por ela da notificação 
por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado. 

3.7 O prazo de garantia dos serviços é de 60 (sessenta) meses, e dos 
aparelhos é de 12 (doze) meses, contados da data de expedição do Termo de 
Recebimento Definitivo. 

3.8 O recebimento definitivo não exime a CONTRATADA de sua 
responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade, correção e segurança dos 
serviços prestados. 

CLÁUSULA QUARTA — VALOR, RECURSOS E PAGAMENTO 

4.1 O valor total deste contrato é de R$ 387.790,15 (trezentos e oitenta e sete 
mil, setecentos e noventa reais e quinze centavos). 

4.2 O valor é fixo e irreajustável. 

4.3 A despesa onerará os recursos orçamentários por conta da dotação: 
33.90.39.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica. 

4.4 Os pagamentos serão efetuados mensalmente pela CONTRATANTE, 
com base nos serviços efetivamente executados e medidos, respeitados os 
limites estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro — Anexo II do Edital, 
mediante a comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes 
aos serviços prestados (INSS, FGTS e ISSQN); 

4.4.1 Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente 
bancária, em nome da CONTRATADA, em 15 (quinze) dias após a emissão 
dos Atestados de Realização dos Serviços e do Termo de Recebimento 
Provisório, desde que a correspondente nota fiscal/fatura, acompanhada dos 
documentos referidos na Cláusula 4.4, sejam protocolados junto ao Setor de 
Protocolo e Recepção da CONTRATANTE no prazo de até 3 (três) dias úteis 
contados do recebimento da comunicação do valor aprovado, citada na 
Cláusula 3.3.3 deste Contrato; 

4.4.2 A não observância do prazo previsto para apresentação das notas 
fiscais/faturas ou a sua apresentação com incorreções ensejará a prorrogação 
do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os 
atrasos e/ou as incorreções verificadas; 

4.4.3 Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais 
apresentados ou outros necessários à contratação conterhham incorreções. 
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4.5 A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá 
início e encerramento em dias de expediente junto à CONTRATANTE. 

4.6 O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN é devido no 
município onde os serviços estão sendo executados em consonância com as 
disposições contidas na Lei Complementar n° 24/2003. 

4.7 Quando da emissão da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá 
destacar o valor das retenções dos tributos cabíveis. 

4.8 Observar-se-ão ainda o disposto na Instrução Normativa RFB n° 971, de 
13 de novembro de 2009 e alterações e a legislação do Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil — RFB. 

4.9 A CONTRATANTE deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da 
nota fiscal ou fatura de prestação dos serviços ali enumerados, para 
recolhimento, no prazo legal e regulamentar, em nome da empresa 
CONTRATADA, por força do artigo 31 e §§ da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 
1991 e suas alterações, c/c o § 3° do artigo 219 do Decreto n° 3.048, de 06 de 
maio de 1999. 

4.10 No caso de CONTRATADA em situação de recuperação judicial deverá 
apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu 
administrador judicial, ou se o administrador judicial for pessoa jurídica, do 
profissional responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o 
plano de recuperação judicial; 

4.11 No caso de CONTRATADA em situação de recuperação extrajudicial, 
junto com os demais comprovantes, deverá apresentar comprovação 
documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação 
extrajudicial. 

4.12 A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 4.10 e 
4.11 assegura à CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo 
e/ou pagamentos seguintes. 

CLÁUSULA QUINTA — VIGÊNCIA 

5.1 A vigência deste Contrato iniciar-se-á na data da publicação do seu 
extrato no Jornal da Economia, encerrando-se na data de término da garantia 
dos serviços. 

5.2 O prazo de execução é de 120 (cento e vinte) dias corridos, conforme 
Cronograma Físico-Financeiro constante do Memorial Descritivo - Anexo II do 
Edital, contados da data indicada na Autorização para Início dos Serviços. 
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CLÁUSULA SEXTA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6. Além das obrigações dispostas no Memorial Descritivo - Anexo II do Edital, 
a CONTRATADA obriga-se a: 

6.1 Fornecer mão de obra, maquinaria, equipamentos, materiais, acessórios e 
tudo mais que for necessário ao pleno desenvolvimento do objeto contratado, 
em volume, qualidade e quantidades compatíveis para sua conclusão dentro do 
prazo estabelecido; 

6.2 Observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, 
quando da realização dos serviços que são de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, que responderá em seu próprio nome perante os órgãos 
fiscalizadores; 

6.3 Preparar, encaminhar e acompanhar todos os documentos e desenhos 
necessários à aprovação dos órgãos competentes, quando necessário; 

6.4 Responsabilizar-se pelos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais, assim como seguros e responsabilidade civil geral dos 
funcionários além de outros resultantes da execução deste Contrato; 

6.4.1 A inadimplência da CONTRATADA em relação aos encargos não 
transfere à CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto deste Contrato; 

6.5 Efetuar o recolhimento mensal do Imposto sobre Serviços — ISS; 

6.6 Responsabilizar-se pelo recolhimento e apresentação das respectivas 
ART's (Anotações de Responsabilidade Técnica) referentes à obra; 

6.7 É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a guarda do local dos 
serviços, materiais e equipamentos utilizados até o recebimento definitivo do 
objeto pela CONTRATANTE; 

6.8 Cumprir e observar que, constatada a existência de materiais 
inadequados no canteiro de serviços, o Gestor da CONTRATANTE oficiará a 
CONTRATADA para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas efetue a 
remoção desses materiais; 

6.9 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução 
deste Contrato; 

6.10 Manter preposto que representará e acompanhará a execução deste 
contrato, prestando, ainda, a assistência técnica necessária; 
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6.10.1 O preposto deverá comparecer no local da execução dos serviços em 
todos os dias de atividade, permanecendo neste, durante o tempo que for 
necessário; 

6.11 A execução da obra deverá ser conduzida, obrigatoriamente, sob a 
responsabilidade técnica do profissional cujo atestado foi apresentado pela 
CONTRATADA para comprovação da capacidade técnico-profissional, em 
atendimento ao subitem 4.6.4 do Edital da Tomada de Preços n° 001/2017-L; 

6.12 Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado 
apresentado na fase de habilitação, em atendimento ao subitem 4.6.4 do Edital, 
por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de substituição 
de profissional deverá ser feita por escrito, fundamentada e instruída com as 
provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a 
indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico, e 
acompanhada da baixa da ART ou do RRT do profissional que estiver sendo 
substituído. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser 
apreciada e aprovada pelo Gestor da CONTRATANTE; 

6.13 Manter, durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.14 Elaborar, encaminhar e manter atualizada junto ao Gestor da 
CONTRATANTE a relação (nome, RG e horário de trabalho) de todos os 
funcionários, inclusive engenheiros e técnicos, responsáveis pela execução dos 
serviços; 

6.15 Manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados com 
crachá contendo foto recente, nome, número de registro e portado 
visivelmente; 

6.16 Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser 
comprovadamente de boa qualidade e de fácil disponibilidade no mercado; 

6.17 Estar ciente de que o Gestor da CONTRATANTE poderá, quando julgar 
necessário, exigir o respectivo certificado de qualidade dos componentes 
utilizados, relação dos fabricantes e respectivos endereços, comprovantes de 
compra, assim como seus tipos e características; 

6.17.1 Apresentar ao Gestor da CONTRATANTE, quando solicitado, 
comprovantes de pagamentos de salários, apólices de seguro contra acidente 
de trabalho, quitação de suas obrigações trabalhistas, previdenciárias relativas 
aos seus empregados que foram alocados à prestação dos serviços deste 
Contrato; 
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6.18 Realizar, sempre que acionada, a suas expensas e necessariamente em 
empresas especializadas ou com profissionais devidamente aprovados pelo 
Gestor da CONTRATANTE, os ensaios tecnológicos que forem necessários à 
verificação do bom funcionamento das instalações, materiais e equipamentos, 
de acordo com o estabelecido pela ABNT, quando pertinente, podendo o 
Gestor da CONTRATANTE determinar a realização de outros ensaios que 
entender necessários; 

6.19 Responder e responsabilizar-se pela prevenção de acidentes e pela 
segurança de suas atividades e de seus funcionários quando na realização dos 
serviços, fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente os 
regulamentos e determinações de segurança consoante legislação em vigor, 
bem como tomando, ou fazendo com que sejam tomadas as medidas 
corretivas necessárias; 

6.20 Ser responsável pelo fornecimento aos seus empregados de todos os 
equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a 
legislação vigente; 

6.20.1 Esses equipamentos deverão estar em perfeito estado de conservação e 
com documentação que comprove sua validade (CA - Certificado de 
Aprovação), de modo a garantir a segurança do usuário, bem como das 
pessoas ao redor; 

6.21 Prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra forma de 
sinalização, indicando a terceiros as condições perigosas resultantes dos 
trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou materiais; 

6.22 Fornecer os manuais/prospectos de operação/manutenção dos aparelhos 
instalados na data de assinatura do Termo de Recebimento Provisório; 

6.23 A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial 
deverá comprovar o cumprimento das obrigações do plano de recuperação 
judicial/extrajudicial sempre que solicitada pelo Gestor da CONTRATANTE e, 
ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial, 
comunicar imediatamente, por escrito, ao Gestor da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1 Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados. 

7.2 Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato por intermédio de um 
Gestor formalmente designado nos termos do Contrato n° 10, de 10/05/2017. 
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7.3 Notificar por escrito a ocorrência de irregularidades durante a execução 
dos serviços. 

CLÁUSULA OITAVA — GARANTIA CONTRATUAL 

8.1 Para garantia da execução dos serviços ora pactuados, a CONTRATADA 
efetivou, conforme diretrizes preestabelecidas no instrumento convocatório, a 
garantia correspondente à R$ 19.389,51 (dezenove mil, trezentos e oitenta e 
nove reais e cinqüenta e um centavos) equivalentes a 5% (cinco por cento) do 
valor total deste Contrato, na POTTENCIAL SEGURADORA S/A, inscrita 
CNPJ/MF n° 11.699.534/0001-74, a Apólice de Seguro Garantia n° 
0306920179907750187727000, Proposta n° 395.567, com vigência de 
01/10/2017 a 29/01/2018. 

8.2 A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após 
a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, e, quando em dinheiro, 
atualizada monetariamente. 

8.3 Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer 
obrigações, incluindo a indenização de terceiros, a CONTRATADA, notificada 
por meio de correspondência simples, obrigar-se-á a repor ou completar o seu 
valor, no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, 
contadas do recebimento da referida notificação. 

8.4 À CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que a 
qualquer título lhe for devida pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA NONA — MULTAS E SANÇÕES 

9.1 A CONTRATANTE aplicará multas e sanções na infringência aos dispostos 
dos termos deste edital e nos artigos 81, 86 e 87 da Lei n° 8.666/1993, no que 
couber. 

9.1.1 Multa por recusa injustificada de assinatura do contrato: 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total do contrato, pois caracteriza o descumprimento total 
da obrigação assumida. 

9.1.2 Multa por atraso ou recusa injustificada de assinatura da ordem de 
serviço: 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 

9.1.3 Multa em caso de paralisação ou falta sem motivo justificado e relevante: 
1 % (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato. 
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9.1.4 Multa por serviço não aceito e não corrigido no prazo de 10 (dez) dias, a 
partir da data da notificação: 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do 
contrato. 

9.1.5 Multa por descumprimento das normas de segurança e medicina do 
trabalho: 01 (uma) UFM por dia de descumprimento, limitada a 20% do valor do 
contrato, bem como a comunicação à Delegacia Regional do Trabalho e ao 
Ministério Público. 

9.1.6 Multa por não entregar os documentos contidos nos itens 6.4 e 6.14 de 
1% (um por cento) sobre o valor do contrato. 

9.1.7 Pela inexecução total ou parcial do contrato será aplicada à 
CONTRATADA a pena de Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 
contrato. 

9.1.8 Em caso de falta grave ou reincidência dos motivos que levaram a 
CONTRATANTE a aplicar as sanções aqui previstas, o contrato poderá ser 
rescindido, caso em que será cobrada a multa de 20% (vinte por cento) do 
valor do contrato. 

9.2 Sem prejuízo das sanções previstas no item 9.1 e subitens, poderão ser 
aplicadas à inadimplente, outras contidas na Lei n° 8.666/1993 e suas 
alterações. 

9.3 No decorrer da execução dos serviços, o Gestor do Contrato relatará os 
problemas e indicará as infrações cometidas na conformidade do item 9.1 e 
seus subitens, ensejando o início de Processo Administrativo, que deverá 
observar o procedimento previsto na Lei Complementar Municipal n° 24/2003. 
A Administração intimará a empresa para regularização dos problemas e a 
apresentação de defesa escrita que poderá ser aceita ou não, devidamente 
circunstanciada pelo Gestor do contrato. 

9.4 Não sanados os problemas ou não aceita as argumentações da defesa, a 
Administração expedirá Notificação apontando a infração cometida e a multa a 
ser aplicada. As infrações cometidas por si só constituirão à CONTRATADA 
em mora. À CONTRATADA é garantida interposição de recurso à notificação à 
autoridade superior competente. 

9.5 As multas não impedirão a rescisão unilateral, nem prejudicarão a 
aplicação do disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei n° 8.666/1993 e suas 
alterações. 

9.6 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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9.7 As aplicações das penalidades aqui previstas são autônomas e suas 
aplicações, cumulativas serão regidas pelos §§ 2° e 3° do artigo 87 da Lei 
Federal n° 8.666/1993, e não exonera à inadimplente de eventual ação por 
perdas e danos que seu ato ensejar. 

9.8 As multas poderão ser descontadas da caução ou dos pagamentos a 
serem feitos à CONTRATADA. 

9.9 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a 
Administração poderá ser aplicada também àqueles que: 

9.9.1 Retardarem a execução do Certame; 

9.9.2 Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração; 

9.9.3 Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal; 

9.9.4 Apresentarem documentos, declarações ou atestados falsificados, 
adulterados ou forjados com a finalidade de atribuir à licitante capacidade de 
participação ou execução do objeto da licitação. 

9.10 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, 
que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, 
sendo-lhe facultado vista ao processo, nos dias e horários de expediente, de 
segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h30, na Sede da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA — RESCISÃO 

10.1 O não cumprimento das obrigações assumidas no presente Contrato ou a 
ocorrência das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal n° 8.883, de 8 de junho de 
1994, autorizam, desde já, a CONTRATANTE a rescindir unilateralmente este 
Contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o 
disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal. 

10.2 No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA 
reconhecerá os direitos da CONTRATANTE de aplicar as sanções previstas no 
Edital da Tomada de Preços n° 01/2017, neste ajuste e na legislação que rege 
a licitação. 

10.3 A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta 
a responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do 
objeto ou pela inadimplência. 
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10.4 A aplicação das penalidades não impede a CONTRATANTE de exigir o 
ressarcimento dos prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas 
cometidas pela CONTRATADA. 

10.5 No caso da CONTRATADA estar em situação de recuperação judicial, a 
convalidação em falência ensejará a imediata rescisão do Contrato, sem 
prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 

10.6 No caso da CONTRATADA estar em situação de recuperação 
extrajudicial, o descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata 
rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações 
legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — FORO 

11.1 O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente 
Contrato é o Foro da Comarca de São Roque - SP. 

11.2 E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente 
instrumento de Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma e na presença 
de 02 (duas) testemunhas que a tudo viram e assistiram, para fins e efeitos 
legais. 

São Paulo, em 25 de setembro de 2017. 

NEWT 	IAS BASTOS 
Presidente da Câmara Municipal 

da Estância Tur 	S Roque 

OTHON FERNAND‘ 	EIRA E SILVA JÚNIOR 
OFOS - Tecn gia, Comércio e Serviços 

Contr Incêndios Ltda. EPP 

   

Mautacii Moraes de Mira 
c;P:5,  '122.502.588-56  

RG.: 21.199,4624 14 
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