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CONTRATOPMQ 23/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA E A
EMPRESAMAHAL SERViÇOSEM CONSTRUÇÃO
CIVILEIRELIEPPPARACONSTRUÇÃODEQUADRA
DEFUTEBOLSOCIETYCOMÁREADELAZER

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a PREFEITURAMUNICIPAL DE QUADRA,
PessoaJurídica de Direito Público Interno, inscrita no C.N.P.J.sob o nº. 01.612.145/0001-06, com
sede Administrativa à Rua José Carlos da Silveira, 36, Jd. Santo Antonio, Quadra-SP,neste ato
devidamente representado por seu Prefeito Municipal, Sr. LUIZ CARLOSPEREIRA,brasileiro,
portador do R.G.15.432.880 - SSP/SP,do CPF/MFn.º 026.830.888-84, residente e domiciliado à
RuaCeI.Cornélio Vieira de Camargo,nº 210, na cidade de Quadra/SP,de ora em diante designado
CONTRATANTE,e a empresa MAHAL SERViÇOSEM CONSTRUÇÃOCIVILEIRELLIEPP,inscrita
no CNPJ/CPFsob nº 21.355.502/0001-05, InscriçãoEstadualsob nº. 669.867.230.112, com sedena
Avenida Professor Arthur Fonsecanº 153 - Jd. Emíllia, CEP:18031-005, na cidade de Sorocaba,
Estado de São Paulo, representada na forma de seu estatuto/contrato social pelo Senhor
EDUARDOLAHAM, RGnº. 33.481.204-5 e CPFnº_218.385.298-45,residente e domiciliado na Rua
Benedicto Wenceslau Mendes nº 171, Bloco A - apto. II, Jd. Nova Manchester, CEP:
18052-000, na qualidade de vencedora da Tomada de Preços nº 01/2018 da PMQ, doravante
denominada CONTRATADA, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e
alterações, firmam o presente contrato, com asseguintescláusulas:

CLÁUSULAPRIMEIRA- OBJETO

1.1- Execuçãode obras de construção de quadra de futebol society com área de lazer - recursos
oriundos do Contrato de Repasse OGU nº 831402/2016, conforme Projeto Técnico e outros
documentos anexos ao Edital da Tomada de Preços01/2018.

1.2- Consideram-se partes integrantes deste contrato, como se nele estivessem transcritos,
osseguintesdocumentos:

a) Edital da Tomada de Preçosnº 01/2018 e seusAnexos;
b) Proposta de 16/03/2018, apresentada pelaCONTRATADA.
c) Ata da sessãoda Tomada de Preçosnº 01/2018.

1.3- A execução dos serviços será feita sob regime de empreitada por preço glObal: . :;yf?_
1.4- O valor inicial atualizado deste contrato poderá sofrer, nas mesmas condições, acrescimos
ou supressõesnos termos do artigo 65, § IOdaLeiFederalnº 8.666/93.
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CLÁUSULASEGUNDA - VALOR ERECURSOSFINANCEIROS

2.1- O valor total do presente contrato é de R$ 279.311,88 (duzentos e setenta e nove mil, trezentos e
onze reais e oitenta e oito centavos), dos quais R$ 243.750,00 (duzentos e quarenta e três mil e
setecentos e cinquenta reais) são oriundos de repasse pelo Ministério do Esporte através da CAIXA.

2.2- A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados na Funcional
Programática: 27.812.0006.1037 Elemento 4.4.90.51- FR01 e FR05.

CLÁUSULATERCEIRA- VIGÊNCIA, PRAZOSPARA EMISSÃO DOSTERMOS DERECEBIMENTO
PROVISÓRIO EDEFINITIVO EGARANTIA DO OBJETO

3.1- A vigência deste contrato inicia-se com a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado
de São Paulo, encerrando-se na data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

3.2- A Autorização para Início dos Serviços será expedida em até 10 (dez) dias, após a entrega
pela CONTRATADA da documentação exigida na cláusula 4.2 deste contrato, caso seja aprovada.

3.2.1- A entrega da documentação exigida na cláusula 4.2 se dará em até 10 (dez) dias corridos
da publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo do extrato deste contrato.

3.3- O prazo de execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, conforme
Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo, contados da data
indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços.

3.4- O prazo para emissão do Termo de Recebimento Provisório será de 10 (dez) dias contados da
data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão total do objeto, e o prazo para
emissão do Termo de Recebimento Definitivo será de 90 (noventa) dias do recebimento
provisório, contanto que cumpridas as condições dispostas no Memorial Descritivo, Anexo II do
Edital, e neste contrato.

3.5- 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.

CLÁUSULAQUARTA - CONDiÇÕES DEEXECUÇÃO,MEDiÇÃO DOSSERViÇOSPRESTADOS, EMISSÃO
DO DOCUMENTO FISCALESANEAMENTO DE IRREGULARIDADES

4.1· O objeto deverá ser executado conforme as especificações e condições estabelecidas no (
Memorial Descritivo - Anexo II do Edital e serão recebidos pela Assessoria de Planejamento de
Obras e Serviços Públicos da Prefeitura de Quadra, que expedirá a Autorização para Início dos
Serviços, os Atestados de Realização dos Serviços e os Termos de Recebimento Provisório e
Definitivo;

4.1.2- Correrão por conta da CONTRATADA, as despesas para efetivo atendimento
licitado tais como materiais, equipamentos, acessórios, transporte, tributos, encargos trabal

4.1.1- Somente serão expedidos os termos de recebimento se o objeto estiver plenament
de acordo com as disposições constantes no Memorial Descritivo do Edital e na proposta
comercial apresentada pela CONTRATADA.
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e previdenciários decorrentes de suaexecução.

4.1.3- 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 dos Serviçosconstante no
Memorial Descritivo, Anexo II do Edital.

4.2.3- Indicação do preposto do contrato, que a representará durante a vigência do contrato,
com, no mínimo, as seguintes informações: nome, número do RG,número do telefone e endereço
de e-mail.

4.2- Além das demais condições/exigências e seus respectivos prazos, a CONTRATADAdeverá
apresentar para à CONTRATANTEantes do início dos serviços e em até 10 dias corridos da
publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo do extrato deste contrato, os seguintes
documentos:

4.2.1- Cópia da Anotação de ResponsabilidadeTécnica - ARTou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT,com base no valor total do contrato e ARTsou RRTsdos corresponsáveispelas
áreasde atuação;

4.2.2- Comprovante de contratação de seguro de responsabilidade civil com importância
asseguradacorrespondente a 10% do valor deste contrato, com vigência idêntica ao período de
execução dos serviços, para ressarcimento de danos materiais e pessoais, válido durante a
execução dos serviços, inclusive prorrogações, se houver, bem como de seguro de risco de
engenharia em 100% do valor contratual;

4.2.4- Planejamento-Cronograma detalhado de execução, envolvendo todos os aspectos
quantitativos e qualitativos;

4.3- A Contratada deverá indicar responsável técnico, que acompanhará os serviços, com
competência para o artigo 7º ou 23º da resolução nº 218 de 29/06/73 do Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, CONFEAou para o artigo 2º da resolução nº 21 de 05/04/12 do
Conselhode Arquitetura e Urbanismo, CAU;

4.4- A Assessoriade Planejamento de terá até 10 (dez)dias para analisar os documentos entregues
e emitir aAutorização para Início dos Serviços,casosejaaprovada. /

4.5- O prazo de execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, conforme ( \
Cronograma Físico-Financeirodos Serviços constante no Memorial Descritivo, contados da data
indicada pelo CONTRATANTEna Autorização para Início dos Serviços.

4.6- Após o término de cada período mensal, a CONTRATADAelaborará relatório contendo os
quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de serviços efetivamente realizados,con~orme ,
Cronograma Físico-Financeiro.

4.7- As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os segui es
procedimentos:

4.7.1- Serão considerados somente os serviços efetivamente realizados e apurados da
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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 efetivamente executados, descontadasasimportâncias
relativas àsquantidades de serviços recusados;
b) Os serviços recusados, depois de refeitos e aceitos pela Assessoriade Planejamento
de Obrase ServiçosPúblicos,serão somadosàmedição dos serviçosdo mêsseguinte.

4.7.2- A Assessoriade Planejamento de Obras e ServiçosPúblicos solicitará à CONTRATADA,na
hipótese de recusas e/ou incorreções de valores, a correspondente retificação objetivando a
emissãoda nota fiscaljfatura;

4.7.3- Após a conferência e aprovação dos quantitativos e valores apresentados, a Assessoriade
Planejamento de Obras e Serviços Públicos encaminhará à CAIXA a solicitação de
desbloqueio dos recursos para pagamento à CONTRATADA;

4.7.4- As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas pela CONTRATADA,contra o CONTRATANTE,
e apresentadas no prazo de 3 (três) dias úteis para a Assessoria de Planejamento de Obras e
ServiçosPúblicos na sededo CONTRATANTE;

4.7.5- Recebidas as Notas Fiscais Faturas de Serviço (NFFS),a Assessoria de Planejamento de
Obras e Serviços Públicos terá o prazo de 3 (três) dias úteis para emissão dos Atestados de
Realizaçãodos Serviços,enquanto não for comunicada a conclusãototal do objeto, nostermos da
cláusula4.9.1 deste Contrato.

4.8- Constatadas irregularidades no objeto, a Assessoriade Planejamento de Obras e Serviços
Públicos, sem prejuízo das penalidades cabíveis poderá rejeitá-lo no todo ou em parte se
não corresponder às especificações do Memorial Descritivo do Edital, determinando sua
substituição/correção;

4.8.1- As irregularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA,no prazo máximo de 5 (cinco)
dias úteis, contados do recebimento por ela da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente ofertado, exceto quando a irregularidade for justificadamente considerada de
caráter grave ou urgente, hipótese em que poderá ser fixado prazomenor;

4.8.2- Eventuais pedidos para prorrogação de prazo de execução ou para saneamento de
irregularidades, desde que devidamente justificados, deverão ser apresentados por escrito à
Assessoria de Planejamento de Obras e Serviços Públicos e serão apreciados pela Assessoria
Jurídicae Prefeito Municipal, que os decidirá.

a) Os pedidos de prorrogação deverão ser submetidos com a devida antecedência,
considerando o tempo necessário para o trâmite processual e para que não haja paralisaçãO?S
atividades pelaCONTRATADA.

4.9- Executado, o objeto será recebido mediante termo circunstanciado assinado pelaspa es:

(
f

4.9.1- Provisoriamente, após vistoria completa, em 10 (dez) dias úteis, contados da
que a CONTRATADAcomunicar, por escrito, a conclusão total do objeto;
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a) o recebimento provisório serácaracterizado pela emissãodo Termo de Recebimento
Provisório, com expressaconcordância em receber o objeto provisoriamente;
b) Coma emissãodo Termo de Recebimento Provisório, a Assessoriade Planejamento
de Obras e Serviços Públicos autorizará a emissão da correspondente nota fiscal/fatura pela
CONTRATADA,a ser apresentada à Assessoriade Planejamento de Obras e ServiçosPúblicos no
prazo de 3 (três) dias úteis.

4.9.2- Definitivamente, em 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisório;

a) O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado desde que a Assessoria de Planejamento de
Obras e Serviços Públicos tenha aprovado a completa adequação do objeto aos termos
contratuais.

4.10- O recebimento definitivo nãoeximeaCONTRATADAde sua responsabilidade, naforma da Lei,
pela qualidade, correção e segurançados serviçosprestados.

4.11- Os serviços a serem realizados e os materiais e peças a serem fornecidos deverão
obedecer àsNormas reconhecidas,em suasúltimas revisões,tais como:

4.11.1- Normas de Segurança em Edificações do CREA- Conselho Regional de Engenhariae
Agronomia;

4.11.2- Normasde AssociaçãoBrasileirade NormasTécnicas- ABNT;

4.11.3- Normase Instruções de Segurança,Higienee Medicina do Trabalho;

4.11.4- Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas autoridades
governamentais, em âmbito Municipal, Estaduale Federal e pertinentes à execuçãodos serviços
ora contratados.

4.12- Paraa execuçãodos serviçosde montagem e desmontagem de mobiliário e de fornecimento
e instalação do forro, piso, ar condicionado, quadros elétricos e certificação de pontos de rede,
será permitida subcontratação;

4.12.1- A proposta de subcontratação, no ato da execução, deverá ser apresentada por escrito, e
somente após a aprovação da Assessoriade Planejamento de Obrase ServiçosPúblicosos serviços ~
a serem realizadospela subcontratada poderão ser iniciados; /\

4.12.2- O CONTRATANTEnão reconhecerá qualquer vínculo com empresas subcontratadas,
sendo que qualquer contato porventura necessário, de natureza técnica, administrati~M
financeira ou jurídica que decorra dos trabalhos realizados será mantido exclusivamente com'aY .
CONTRATADA,que responderá por seu pessoal técnico e operacional e, também, por prejuízose /1
danos que eventualmente estascausarem. //

I

4.13- Havendo interesse no Atestado de CapacidadeTécnica referente ao serviço executado, o
CONTRATANTEo emitirá, ficando a cargo da CONTRATADAdiligenciar nos moldes do artigo 58
da Resolução 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA para que o documento passea gozar da eficácia
necessáriaaosfins especiaisa que eventualmente sedestine.
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CLÁUSULAQUINTA - FISCALIZAÇÃODAEXECUÇÃODOSSERViÇOS

5.1- Não obstante a CONTRATADAseja a única e exclusiva responsável pela execução de
todos os serviços, ao CONTRATANTEé reservado o direito de, sem que de qualquer forma
restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre
os serviços d a As ses so r i a d e PI a n e j a m e n t o d e O b r a seS e r v i ç os Pú b I i c os,
podendo para isso:

5.1.1- Exercer a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo
cumprimento da execuçãodo escopo contratado, cabendo-lhe, também realizar a supervisão das
atividades desenvolvidas pela CONTRATADA,efetivando avaliaçãoperiódica;

5.1.2- Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, no prazo máximo de
24 horas, de funcionário da CONTRATADAque estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou
dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar
inconveniente;

5.1.3- ExaminarasCarteirasProfissionaisdos funcionários colocadosa seu serviço, para comprovar
o registro de função profissional, bem como toda a documentação apresentada pela
CONTRATADAaoCONTRATANTE;

5.1.4- Solicitar à CONTRATADAa substituição de qualquer material ou equipamento cujo uso seja
considerado prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou
ainda, que não atendam às necessidades ou às normas vigentes de segurançae medicina do
trabalho.

CLÁUSULASEXTA- OBRIGAÇÕESDACONTRATADA

6. Além das disposições constantes no Memorial Descritivo - Anexo II do Edital, aCONTRATADA
obriga-sea:

6.1- Refazer em até 5 (cinco) dias úteis, às suas expensas, qualquer trabalho
inadequadamente executado e/ou recusado pela As ses so r i a de PI a n e j a m e n t o de
Obras e Serviços Públicos ou pela CAIXA.

6.2- Manter preposto, no local da execução dos serviços, para representá-Ia na execução
deste contrato, nos termos do artigo 68 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. .4
6.3- Manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições que culminaram c~m \ .
suahabilitação na fase da licitação.

6.4- Fornecer mão de obra, maquinário, equipamentos, materiais, acessóriose tudo mais que fo
necessárioao pleno desenvolvimento do objeto contratado, em volume, qualidade e quantidades /J
compatíveis para sua conclusão dentro do prazo estabelecido. ('

6.5- Observarasboaspráticas, técnica e ambientalmente recomendadas,quando da realizaçãodo
serviços que são de inteira responsabilidade da CONTRATADA,que responderá em seu própr'
nome perante os órgãos fiscalizadores.
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6.6- Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais resultantes da
execuçãodeste contrato;

6.6.1- A inadimplência da CONTRATADA,com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, não transfere ao CONTRATANTEa responsabilidade de seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto deste contrato.

6.7- Responsabilizar-sepelo recolhimento e apresentaçãodas respectivasART'sou RRT'sreferentes
à obra.

6.8- É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a guarda do local dos serviços,
materiais e equipamentos utilizados até o recebimento definitivo do objeto peloCONTRATANTE.

6.9- Cumprir e observar que, constatada a existência de materiais inadequados no canteiro de
serviços,a Assessoriade Planejamento de Obras e ServiçosPúblicosoficiará a CONTRATADApara
que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas efetue a remoção dessesmateriais.

6.10- Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATANTEou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução deste Contrato.

6.11- Manter seusfuncionários devidamente uniformizados e identificados com crachá contendo
foto recente, nome, número de registro e portado visivelmente.

6.12- Estar ciente de que a CONTRATANTEpoderá, quando julgar necessário, exigir o respectivo
certificado de qualidade dos componentes utilizados, relação dos fabricantes e respectivos
endereços, comprovantes de compra, assim como seustipos e características;

6.13- A CONTRATADAem situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o
cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitada
pela Assessoria de Planejamento de Obras e Serviços Públicos e, ainda, na hipótese de
substituição ou impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito,
à Assessoriade Planejamentode Obrase ServiçosPúblicos.

CLÁUSULASÉTIMA -OBRIGAÇÕESDOCONTRATANTE

7.1- Efetuar o pagamento nascondiçõese preçospactuados.

7.2- Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato pela Assessoria de Planejamento der
Obras e ServiçosPúblicosformalmente designada. .

7.3- Notifica r por escrito a ocorrência de irregularidade5 durante a execução do objeto. /"7y
cLÁUSULAOITAVA - GARANTIA 0/..

8.1- Para garantia da execução dos serviços ora pactuados, a CONTRATADA efetivou,
conforme diretrizes preestabelecidas no instrumento convocatório, a garantia correspondente
à R$13.965,59 equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor total deste contrato.

8.2- A garantia prestada pela CONTRATADAserá liberada ou restituída após a
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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- Ao CONTRATANTEcabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título
lhe for devida pela CONTRATADA.

ClÁUSULANONA - PAGAMENTO

9.1- Para efeito de pagamento, a CONTRATADAencaminhará os documentos de cobrança para
aAssessoria de Planejamento de Obras e Serviços Públicos

9.2- Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria do CONTRATANTE,com base nos serviços
efetivamente executados e medidos, bem c o m o a p r o v a dos p e I a CA I X A ,
mediante a comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes aos serviços
prestados (INSS,FGTSe ISSQN).

9.2.1- Os pagamentos serão realizados mediante transferência eletrônica para conta corrente
bancária,em nome daCONTRATADA,após a emissão dos Atestados de Realização dos Serviços
e do Termo de Recebimento Provisório, desde que a correspondente nota fiscaljfatura,
acompanhada dos documentos referidos na Cláusula 9.2 sejam apresentados e os recursos
desbloqueados pela CAIXA.

9.3- Conforme legislação vigente, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, os
contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações
destinadas à Administração Públicadireta ou indireta.

9.4- Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento
ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente.

9.5- Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será interrompida a
contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente apósa
regularizaçãodadocumentação fiscal. . (

9.6- Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou .
outros necessáriosà contratação contenham incorreções.

9.7- A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerram~ /'
em diasde expediente no CONTRATANTE. ~ /)

9.8- Quando for constatada qualquer irregularidade na nota fiscaljfatura, será imediatamente f
solicitada à CONTRATADA,carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização,
que deverá ser encaminhada para a Assessoriade Planejamento de Obras e Serviços Públicos no
prazode 2 (dois) dias.

9.9 - Caso a CONTRATADAnão apresente carta de correção no prazo estipulado,
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pagamento será recontado a partir da data da suaapresentação.

9.10- 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 nº. 116, de 31 de julho de 2003.

9.11- Quando da emissão da nota fiscal/fatura, a CONTRATADAdeverá destacar o valor da
retenção, a título de "RETENÇÃOPARAO 155".Considera-se preço do serviço a receita bruta a
ele correspondente, sem nenhuma dedução.

9.12- O CONTRATANTE,na qualidade de responsável tributário, deverá reter e recolher a
importância correspondente ao ISSQN,na forma da legislaçãovigente.

9.13- No caso de a CONTRATADAestar 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 responsávelpela condução do processo,
de que está cumprindo o plano de recuperaçãojudicial.

9.14- No caso de a CONTRATADAestar em situação de recuperação extrajudlclal, junto com os
demais comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as
obrigações do plano de recuperação extrajudicial.

9.15- A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas9.14 e 9.15 assegura ao
CONTRATANTEo direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentosseguintes.

9.16- Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das
obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção
monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios,
à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pró-rata tempore", em relação ao atraso
verificado.

CLÁUSULADÉCIMA - RESCISÃOESANÇÕES

10.1- O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrênr' ,-
da hipótese prevista nosartigos 77 e 78 da LeiFederalnº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizad
pela Lei Federal nº 8.883, de 8 de junho de 1994, autorizam, desde já, o CONTRATANT a
rescindir, unilateralmente, o contrato, independentemente de interpelação judicial,
aplicável ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal.

10.2- Aplicam-se a este contrato as sanções estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93
CONTRATADAdeclara conhecer integralmente.

sendo (

que a

10.3- No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADAreconhecerá os direitos do
CONTRATANTEde aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislaçãoque regea
licitação.

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

10.6- No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, a
convalidação em falência ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem prejuízo da aplicação
das demais comi nações legais.

10.7- No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação extrajudicial, o
descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem
prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

CLÁUSULADÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente contrato é o Foro de
Tatuí, Estado de São Paulo.

11.2- E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os fins de direito.

Testemunhas:

Nome:
RG nº:

Quadra, em 23 de abril de 2018.

/
LUIZ CARLOSPEREIRA- PREFEITOMUNICIPAL

PREFEITURAMUNICIPAL DE QUADRA
CONTRATANTE

E HAM
MAHAL SERViÇOSEM CONSTRUÇÃO CI

CONTRATADA

I~"""""""""""""""""""".rRua José Carlos da Silveira, 36 - Jardim Santo Antonio - CEP 18255-000 - QUADRA - SP
Tel.: (15) 3253-9000

www.quadra.sp.gov.br

10


