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Departamento de Licitações e Contratos
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INSTRUNÍENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAhl A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIÜNA E A EMPRESA KELVIN WESLEY BINOTTI FRANCO - ME

Processo Adminish'ativo n" 12094/2018

Dispensa n" 020/2018
Contrato n" 1 14/2018

A Prefeitura do Município de Jaguariúna, com sede na Rua Albedo Bueno, n' 1235 Bairro: Ccnko. inscrita no

CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste ato devidamente representada pela Excelentíssima Secretária de

Gabinete Sra. R{ARIA EMllt.IA PEÇANHA DE OLIVEIRA SILVO, brasileira, casada, portadora da Cédula
dç [dcntidadc RG n' 22.552.439-9 -- SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-13, rcsidcnEC c

doiniciliada na Rua Custódia, n' 127, Jardim Zeni, neste município de JaguaiiúnüSP, doravante dcnoíninada
simplesmente CONTRATANTE c de outro lado a Emptcsa KELVIN M-'ESLEY BINOTTI FRANCO - ME.
inscrita ncl CNPJ/'h'rF 24.581.507/0001-44, situada na Rua Dr. Carlos Norberto, 82 - Fundos Centro. no

munidpio dc Socorro, Estadc] de São Paulo, CEP 13960-000, representado neste ato por scu reprcentante legal
Sr. l<EL\IN NVESLEY BINOTTI FRANCO, solteiro, engenheiro civil, portador do documento dc identidade
R.G. n' 48. 173.648-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n' 409.283.835-73, residente e domiciliado na Rua Dr.

Cardos Norberto, 82 -- Fundos -- Centro, no município de Sacana, Estado de São Paulo, CEP 13960-000

endereço eletrânico cantata(@t)radoü-anca:çglB:b! , doravulte denominado CONTRATADA, têi l entre si justo c
contratado o que segue

1.0 0BJETODOCONTRATO:

1 .1 Prestação dc serviços de elaboração de projeto técnico estrutural de Salão multiuso que será instalado no
tramado do Centro Cultural. na ltcnte da rádio illunicipal culn anteprolcto dos equipamentos necessários foram
apresentados ao CONDEPHAAT e já submetidos à aprovação.

1.2 A CONTRATANTE Éomeccrá o antepraUcto e o prqeto arquitetõnico para realização dos prcjetos
estruturais c os seus respectivos dimensíonamentos. O local possuirá salas de aula para a Escola das Artes,
band)eil'os para o público, apresentação via auditório c I'ealizaçào de eventos inLcmos e extemos

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES:

2.1 Para todos os efeitos legais e pua melhor caracterização da execução do objeto, bem assim para definir
procedimentos e coimas dccoii'entes das obrigações ora contraídas, integram csLe ContiaLo, como se nele

estivessem transcritos os documentos do Procedimento Adminisuativo n' 1 2.094/2.018 que originou a Dispensa
n' 020,/2018.

2.2 0s documentos retêridos no item anterior, são considerados sulicimtcs pa-a, em complemento a csLC
Contrato, definir a sua extensão e, desta coima, reger a execução do obycto contratado.

3.0 PRAZO, FORMA E CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO=
3.1 A CONTRATADA deverá elaborar o prqeto técnico estrutural do salão multiuso quc possuirá 650 nf
(seiscentos e cinquenta metros quadrados) de construção.

3.2 0 prazo de entrega do prqeto scíá dc 15 (quinze) dias a cantai' da emissão da Ordem de Serviço pela
Secretaria de Ttuismo.

3.2 Não haverá nenhum acréscimo ao valor estipulado neste insutunento o qual inclui também as plotagens dos
arquivos e sua entrega à Secretaria cm formato PDF, bem como eventuais custos e despesas com alimentação,

estadia, transporte, frete, impostos c demais gastos necessários para o cumpri mento do obÚ elo.
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3.3 E de única e exclusiva responsabilidade e obrigação da CONTRATADA a elaboração do prometo, sendo,

para tanto, emitida a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade
Técnica) de responsabilidade técnica do proãlssional devidamente habilitado pma realização dos serviços

3.4 A CONTRATADA deverá também:

- Apresentar memoriais de cálculos dos quantitativos;

- Apresentar memoriais de cálculos d fiindações;

Apresentar cálculos estmturais metálicos;

Apresentam os prqetos em pranchas no formato AI com cotas e hifbrmações legíveis e aceitáveis conforme
padrão da Caixa Económica Federal;

Apresentar cálculo do concreto arílla(to e as }'espectivas ferragws;

- Todos os play elos devem seguir as coimas de acessibilidade.

4.APREÇO
4. i O valor total para o cumprimento do Dueto é de R$ i3.800,00 (treze mil e oitocentos reais), apresentado pela

CONTRATADA dexddanlente aprovado pela CONTRATANTE.

4.2 0 preço acima ref'árido é ütnal e irre4ustável, não se admithldo qualquer acréscimo, estando incluído no
!Resma, como já reíêrendado, todas as despesas e custos, diremos e indiretos, como também os lucros da
CONTRATADA.

4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da dotação arçamentária n'
151.13.392.33.203 1.339039.5 -- Ficha n' 346 -- tesouro próprio.

5.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:
5.1. Quando da emissão da Nota Fiscal eletrânica (NF-e), após a realização total do objeto, a CONTRATEI)A
deverá encan3inhá-la ao seguinte clldeteço deu'õniço: $ç!!iç@jag!!ar11311a:$11:ggl::br , com cópia pna
!31rjglnp@jagualj!!!!a::$i!:gev:br e thiagc].!BI'cia(@i aguariuna.ST).gov. br para conhecimento, atesta e mbrica da

Senhora Secretária da pasta e do Fiscal nomeado para acompanhamento deste Contrato

5.2 Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrâúca(NF-e) o llúmero do Processo Admiústrativo, bem como o
número deste Contrato

5.3. O pagamento será efetuado até o 30' (tilgésimo) dia posterior à data de apresentação da Nota Fiscal
Eldrõnica (NF-e).

5.4. Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrõnica O{F-e), número da Agência e o númel'o
da conta bancada do Banco do Brasil S/A., na qual set'ão çfetivados os pagamentos.

5.5. Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasil S/A não será clêtivado o pagamento

5.6. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

5.7 A CONTRATADA deverá apresentar junto com a nota fiscal, o comprovante de recolhimento dos encargos
previdcnciários junto ao INSS e FGTS, se couber

5.8 Em nenhuma hipótese será efetuado pagamento antecipado ou sem apresentação de Nota Fiscal devidamente
rubricada pela Secretaria solicitante.

5.9 A CONTRATANTE poderá descontar do pagamento, importâncias que, a qualquer título, lhes sejam
devidas, por força deste instrumento.

5.10 À CONTRATADA fica vedado negociar, ou efetuar a cobrança ou o desconto da duplicata emitida atrás-és

de tedc bancária ou com terceiros, pemiitindo-se, tão-somente, cobranças em carteira simples, ou seja,
2
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diretainente na CONTRATANTE

6.0TRANSFERENCIADOCONTRATO:

6.1 A CONTliATADA não poderá uansferir o pl'esente Contrato, no todo ou em parte, nem podaá subconh-atad-

os serviços relativos ao seu obl eto, sob pena de rescisão do ajuste.

7.0 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
7.1 A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamellte, pela execução do obyeto deste Cona'ato e
consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prquízos que, na execução dele venha

direta ou indiretanente, ü provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.

8.0PENALIDAI)ES

8.1 No caso de inadimplemcnto dc quaisquer das obrigações por este previsto, fica estio)usada unia multa
correspondente a 30%(trinta por cento), sobre o valor do conuato

8.2 As multas aplicadas por força do disposto no item precedente não terão carátcr compensatório, mas
simplesmente moratóiin e, portanto, não eximem a CONTR.ATADA da repal'ação de possíveis danos, perdas ou
pieduízos que seus aros venham acarl-atar, nem impedeill a declamação da rescisão do pacto cm apreço

8.3 Se a CONTRATADA inadiin})lir, no todo ou en] pente este instrumento, ficará sÜeita a sanções previstas
nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n' 8.666/93, com as alterações da Lei Federal n' 8.883/94.

8.4 Será propiciada deíêsa à CONTRATADA. antes da imposição das penalidades clencadas nos itens
precedentes.

8.5 0s valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos que a CONTRATADA tiver
direito ou cobrados judicÍahnente.

9.0RESCISAO

9.1 A inexecução deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas
cnsqará também a sua rescisão, desde que oconam quaisquer' motivos enumerados nos art. 78, da Lei n
8.666/93.

9.2 A rescisão do Contrato poderá se dal sob quaisquer das fomlas delineadas no aü. 79, da Lei n. 8.666/93

lll.ODISPOSIÇOES GERA.IS:
10. 1 A CONTRATADA deverá executar o objeto rigorosamente conforme estipulado na Cláusula 3.0, deste
tnsttumento.

1 0.2 A CONTRATADA assume integral regi)onsabilidade pelos danos que causal à CONTRATANTE ou a
terceiros, por si ou poi' seus sucessores e representantes na execução do objeto deste contrato, isentando a
CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir;

l0.3 A CONTRATADA será a única responsável lm'a com seus empregados e auxiliares, no que conceme ao

cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguros de acidentes do trabalho ou quaisquer outros

encargos previstos em Leí, em especial no que díz respeito às nonnm de segurança do trabalho, previstas na
Legislação Federal, sendo que seu descumprimento poderá motivam a aplicação de multas por pare da
CONTRATANTE ou icscisão com a aplicação das sanções cabia-'eis;

1 0.4 Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n. 8.666/93, que regulamenta as licitações e canil-atações
promovidas pela admiústração pública.

ll.OTOLERANCIA
1 1. 1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da Duna, pcrmith, mesmo por omissões, a inobservância

no todo, ou em pare, de qualquer dos itens e condições deste Conüato, tal fato não poderá liberar, desonerai' ou

3
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de qualquer forma afetar ou prqudicm esses mesmos itens e condições, os quais permulecerão inalterados como
se nenhuma tolerância houvesse oconido

12.0VIGÊNCIA:

12. 1 Este contrato vigoruá pot um período de 1 5 (quinze) dias, contados da data da Ordem de Serviço emitida

pela Secretaria de Turismo.

13.0 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -- DA ANTICORRUPÇÃO=
13. 1. Para a execução deste contrato, nenhuma das pal'tes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quetn

quem que seja. ou aceitai ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto poi
intermédio dc outrem, qualquer pagamento, doação, cotlapensação, vantagctls Hnanceiras ou benefícios de

qualquer espécie, sda de forma dieta ou inditcla quanto ao Dueto deste cona'aro, ou de forma a ele não
relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos gcsLores c fiscais, sob as penas da Lei Federal n'
] 2.846/201 3, regulamentada no Município dc Jaguariúna pelo Decreto n' 3655/2017

14.1)VALORDOCONTRATO:

14. 1 As partes dão ao piescnte contrato o valor total de R$ 13.800,00 (treze anil e oitocentos reais)

1 5.0 FORO:
1 5. 1 Elegem us partes contFatultes o Foro da Comarca de Jaguariúna. Estado de São Paulo, onde serão propostas

as açõcs oriunda dc direitos e obrigações deste ConuaLO, renunciando expressamente a qualquct outro, pot
mais, privilegiado que sda.

15.2 E poi' assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente
insti'uinenLo en] 2 (duas) vias de igual teor e forma para ujn só e jul'ídico efeito, petanLe as testemunhas abaixo
assinadas.

Jaguariúna,31 de agosto de 2018

PREFEITURA DO N{UNICÍP10 DE JAGUAKltmA
MARIA EMÍLIA PEÇONHA DE OLIVEIRA SALVA
SECRETÁRIA DE GABINETE

KELVIN WESLEY BINOTTI FRANCO - ME
la=LVIN WESLEY BINOTTI FRANCO
RG n" 48.1 73.648-7 SSP/SP

tPituí3 do MuRIC\Dlo de iaguarmna
Assistente de Gestão Pública

Preferira do Mun+dplo de Jaguanüna 4
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

DISPENSA N' 020/2018
Processo Administrativo N" 12.094/2.018

Contrato n' ] 1 4/201 8.
Contratante: PREFEITURA DO MUNiCíPiO DE JAGUARltJNA
Objeto: Prestação de serviços de e]aboração de prometo técnico está'utut'a] de Salão multiuso que sei'á
instalado no tramado do Centro Cultural.
Contratada: KELV]N WESLEY BINOTTI FRANCO

Na qualidade dc CONTR.AMANTE c CONTRATADA respectivamente, do Termo acima identillcado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para üns de insuução e
julgamento, demo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanha' todos os ates da tratHtação

processual, até julgamento final e sua publicação e, se tbr o caso e de nosso inlercsse, para, nos prazos e nu
fomlas legais c regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos c o mais que couber.

Outrossim. declaramos estar cientes, doravante, de quc todos os despachos c decisões que vierem a ser tomada,

relativamente ao aludido processo, serão pub]icados no Diário Of]cia] do Estado, Cademo do Poder Legislativo,

pulo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n'

709, de 14 dejaneito de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Jaguariúna, 3 ! de agosto de 20] 8

PREFEITURA DO NIUNICh10 DE JAGUARI(JNA

DARIA EMÍLIA PEÇANlIA DE OLIVEIRA SILVO
SECRETÁRIADEGABINETE

Z u/4 ''--

KELVIN WESLEY BINOTTI FRANCO - ME
KELVIN WESIXY BINO'1''n FRANCO
RG n" 48.173.648-7 SSP/SP
CPF n" 409.283.835-73


