
Prefeitura do Município de Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna - SP - CEP 13820-000
Fine:(19) 3867 9801/ 9780/ 9707 / 9757/ 9825/ 9786

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM'T O SENHOR RUBERLEI NIALAC}IIAS
E A PREFEITURA DO S{UNiCJPiO DE JAGUARIÚNA, PAirA PRESTAÇÃO DE
SEiiVTços TÉCNico JURinicos PARA o CREAS.

Processo Administrativo n' 1 7.049/2.017
Contrato n'4/2018.

A PREFEITUliA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA, pessoa jurídica de direito público
interílo, com sede no EdiHcio do Paço Municipal, situado à Rua Alfredo Bucho, n ' 1235.
cm Jaguariúna, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF. sob n.' 46.410.8fi6/0001 -71.
neste ato representada pela Ilustríssima Secretária Municipal dc Gabinete, Sra. b'leria
Emília Pcçanha de Oliveira Salva. brasileira. casada, portadora da Cédula de Identidade
RG n' 22.552.439-9 - SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-13. iesidetlte e
domiciliada na Rua Custódio, 127, Jardim Zeni, município de Jaguariúna, estado dc São
Paulo, CEP: 13820-000, quc este subscreve, daqui para frente dcilominada simplesmcnte
CONTRATANTE c o Sr. Ruberlei Malachias, brasileiro, casado, Advogado, OAB/SP
131.976, portador do RG n" 18.078.193-5. e do CPF n' 119.218.858-66. residente e
dotlaiciliado na Rua Joaquim Bucno, n' 599, Sala 03, Bairro Centro, CEP 13.820-000. ílo
Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, que também subscreve, doravante
denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o que segue:

1.0DO OBJETO

1 . 1 . Prestação de serviços técnico jurídicos para o CRIAS, conforme Memorial Descritivo
constante no Anexo 1, parte integrante do Edital.

2.0 DOCIJMENTOS INTEGRANTES:
2. 1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da execução dos serviços, bem
assim pal'a definir pi'ocedimcntos e normas decorrentes das obrigaçõcs ora contraídtis
integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos. com todos os seus anexos. os
seguintes documentos:
a) Convite n' 007/20 1 7.
b) Processo Administrativo n' 1 7049/2017

2.2 0s documentos referidos no presente item, são considerados suficientes para. em
complemento a este Contrato, definir sua extensão, c desta FormEI reger a execução do
objeto contratado.

3.0 PliAZO E FORMA DE EXECUÇÃO:
3.1 0s serviços serão prestados durante o período dc 12 (doze) meses, a partir da data da
assinatura deste Contrato, podendo este prazo ser prorrogado a critério da
CONTliATANTE.

3.2. Os serviços deverão ser executados de acordo com o Memorial Descritivo constantes'llo
Anexo 1, parte integrante do Edital.

4.0PREÇO:
4.1 0 preço mensal para a execução do objeto é de: RS 5.100,00 (cinco mil e cem reais),
quc perfaz o valor global dc R$ 61 .200,00 (sessenta e um mil duzentos reais), aprescnt;ítlo

lla Proposta da CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE.
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4.2 0s preços retro referidos são finais e irreajustáveis, não se admitindo quaisquer
acréscimos, estando incluídos nos mesmos todas as despesas e custos, diretos e indiretos.
como também os lucros da CONTRATADA, inclusive os gastos com alimentação,
transporte, e quaisquer outros encargos, sejam trabalhistas, sociais e fiscais.

4.3 As despesas dccoii'entes do prcscnte Contrato,
orçamentária il" 6 1.8.244.25.2003.339036.6 - Ficha 1 04

correrão por conta da dotação

5.0 CONDIÇOES E FORNIA DE PAGAR'LENTO:
5.1 A cada\ período dc 30 (trinta dias) dias c conforme serviços prestados, a
CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal Eletiâilica (NF-e), ao seguinte endereço
clctrõnico: gagÊÜj!!gulil:1li!!i!:$1z:gQ)e:b., a qual será vistada pelo fiscal do contrato c enviada
ao responsável pela Secretaria dc Assistência Social.

5.2. A CONTRATADA deverá apresentar junto com a Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e)
relatórios dos serviços executados juntamente com as cópias das Ordens dc Serviços.

5.3 Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), n' de
Agência e n' de conta bancária, de (qualquer agência do Banco do Brasil S/A., para
efetivação do pagamento.

5.4. Não será aceita a indicação cle Conta Poupança

5.5 0 pagamento será e6eRiado até o 25 (vigésimo quinto) dia
Nota Fiscal Eletrânica, emitida })ela CONTRATADA.

contado da apresentação da

5.6 À CONTRATADA fica vedado negociar, ou efetuar a cobt'alça ou o desconto da(s)
duplicatas(s) emitida-s(s) através de ocde bancária ou com terceiros, })elmitindo, tão
somente, cobranças cm carteira simples, ou sqa, diretamcntc na CONTRATANTE

5.7 A CONTRATADA deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is)/fatui-a(s), o
compx'ovante de recolhimento dos encargos ptevidenciários jLmto ao INSS e FGTS, se Rol o
caso

6.0TRANSFERENCIA DOCONTRATO:
6.1 A CIONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou cm parte
nem poderá subcontratar os serviços relativos ao seu objeto, sob pena de rescisão do ajuste.

7.0 RESPONSABILIDADES DA CONTliATADA:
7. 1 A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do objeto
deste Contrato e, consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos os danos e
prquízos que, na execução dele venha, direta ou indirctamcnte, a provocar ou causar para a
CONTRATANTE ou para terceiros.

8.0PENALIDADES:
8.1 No caso de inadimplemento dc quaisquer das obrigações por este t)revisto, fica
estipulada uma multa con'espondente a 1 0% (dez por cento), subi'e o valor do colltrdto.
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8.2 As multas aplicadas por força do disposto ilo item precedente não terão caráter
compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA
da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que seus ates venham acarretar. nem
Impedem a declaração da rescisão do pacto cm apl-cço

8.3 Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita a
s:mçóes previstas nos artigos 86, 87 c 88 da Lci Federal n' 8.666/93, caiu as alterações da
Lel Federal n' 8.883/94. '

8.4 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades
elcncadas nos itens precedentes.

8.5 0s valores pertinentes às multas aplicadas, serão

CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente
descontados dos créditos quc a

9.0 RESCISÃO:

9.] A incxecução deste Contrato, além dc ocasionar a aplicação das penalidades
anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocos'am quaisquer
motivos enumerados nos ait. 78, da Lei n. 8.666/93.

9.2 A rescisão do Contrato poderá sc dar sob qualquer das formas delineadas no art
Lei n. 8.666/93.

79, da

l l).O l)ISPOSIÇÕES GERAIS:
10.1 A CONTRATADA deverá executar o objeto rigorosamente confoi'me estipulado na
Cláusula 3.0, deste instrumento.

l0.2 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na
execução do objcto deste contrato, isentando a CONTRATANTE dc toda! e qualquer
reclamação que possa surgir;

l0.3 A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares,
no que concerne ao cumpria-ncnto da legislação trabalhista, previdêllcia social, seguros de
acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz
respeito às nomlas de segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal, sendo que seu
dcscumprimento poderá motivar a aplicação dc multas por parte da CONTRATANTE ou
rescisão com a aplicação das sanções cabíveis;

l0.4 A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda execução do
compatibilidade com as obrigações assuillidas, todas as condições de
qualificação exigidas na licitação

Contrato. em

habilitação e

l0.5 Aplicam-sc a este Contrato, as disposições da Lei n. 8.666/93
licitações e contratações promovidas pela adnlinlstração pública.

(lue rcgulamcnta as

ll.OTOLERÂNCTA:
1 1.1 Se qualquer das pai'tes contratantes, em beneficio da outra, pcnnitir. mesmo''l)Qr
omissões, a inobservância no todo, ou em flarte, de qualquer dos itens e condiçõe/ desta
Contrato, tal fato não poderá liberar, dcsonerar ou dc qualquer forma afetar ou prejudicar
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teses.mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados como se nenhuma

12.0 VIGÊNCIA:

1 2. 1 Este contrato vigorará por 1 2 (doze) meses, contados da data de sua assinatura

13 0 DO TEtado de São Paulo. caso, à transmissão d

vn)

=':=,::T= e:=='::
14.0VALOR DOCONTRATO:

duzc4. 1 As paaiss.dão ao presente contrato o valor total de R$ 61 .200,00 (sessenta e um mil

] 5.0 FORO:

Kll:i:lU]SR]iS:]==$ ]: :r:.::= :
= :'.==li= :::'.=.=i:;=': ::: ::: '=::::i,=2:;=u?=:

.raguariúiia, ll de .janeiro de 2018

Ruberlei Malachias - OAB/SP 13] .976
ltG n" 18.078.193-5.
CPF n' 1 19.218.858-66

Testemunhas
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CONVITE N' 007/2017
CONTRATONo4/2018

$ã HB U:i 3=:="'"''-""

H
Jaguariúna, ll de Janeiro dc 2018

\%. o,.---.-~
PREFEITURA
Mana Emília Peçanha de Oliveira
Secretária de Gabinete

Ruberlei Malachías - OAB/SP ]31 .976
RG n" 18.078.193-5.
CPF n' 1 19.218.858-66
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