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PROCESSO N. 15312018 
CONTRATO N. 1212019 

TEr.V..) Dr  CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO 
DE COBERTURA DE EDIFICAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE E A EMPRESA 
CELTAS CONSTRUÇÕES E SERViy:)5 LIDA 

Aos 19 dias do mês de junho cie 2019, na sede da Câmara Wnic4..,-,! da Estância Balneária de Praia rande, 
Praça Vereador Vital Muniz, n. 01. CNPJ/MF n° 031C0645/0001-9(!. nec-, c ato representada pe;o seu Presidente, 
Vereador EDNALDO DOS SANTOS PASSOS, brasile;:.p, casado, doncr,ante denominado CONTRATANTE, e a 
empresa CELTAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - LTDA, zT.NIPJ/11/IF 13 '-'s,*2.870/0001-93, estabelecida na 
Rua São João, 39, Vila Nova - Cubatão, neste ato representada Sôrt;;. Maria de Paria, inscrita no CPF sob n° 
212.975.838-09, doravante denominada CONTRATADA, compareceram, para c,31&-yar o presente contrato c:e 
prestação de serviços, que se regerá integralmente pela Lei n. 8.666/92 suas alteroçõe3, e têm entre si justo e 
contratado a Prestação de serviço de substituição de cobertura de r-rjificação, em de fibrocimento e 
cumeeiras no prédio da Câmara Munic:Al de Praia Grande, especificados no Anexo ',II dc Edital, em razão de 
licitação realizada na modalidade PRErÃO N.° 04/2019, decorrente do Processo n°1!-;»2018, mediante sujeição 
mútua às seguintes cláusulas 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fazer, prce do presente termo, independentemente de transcri-,ão, 7.0Ck: os elementos 
que compõem o processo de lic:tação antes nominado, inclusive a ;.roposta apresentada Dela CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente contrato tem per objeto a Prestado de serviço de surstituição de cobertura 
de edificação, em telhas de arocimeato e cume .;iras no prédio da Câmara Municipal de Praia Granc, 
especificados no Anexo VI do E.:11:3I, que fica fazendo parte nteg onte (jt-,...- te para todos os fins. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO —A CO!s!TRATADA se obriga a fornecer abra nu :lificada e a execução dos 
seguintes serviços: 

• Retirada de todas as telhas:, 

• Destinação das telhas; 

• Limpeza das lajes; 

• Colocação de telhas ce r,'or.s,;,.  lento ondulada de 6 mm com fixaçJo (pa . afusos); 

• Substituição e insta!::yk? de (:meeiras de fibrocimeni,o. no prédio Palácic)P;:irôr o Porte'.a. 

Tipo de telha: 
ri / 

• Telhas de Fibrocimevt') de -,,rrn, medir,lo 2.1.4 x 1,10 (aproximad meá 320 

• Cumeeira de Fibrc.:ir medi; do 1,10 x 42 ^m ; x damen e 7 unidades); 

• Parafusos para telhas de 6mm tipo gancho cor vedação. 
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Tamanho dos telhados: 

• Palácio Petrônio Portella: 43733 m2; 

• Sala de Reuniões: 43.67 m2; 

• Anexo Ulisses Guimarães: 428 m2. 

TOTAL: 909 m2  

PARÁGRAFO SEGUNDO — Os serviços previstos no parágrafo ètiterior consistirá nos procedimentos 
especificados no Anexo VI — Especificações Técnicas. 

CLÁUSULA TERCEIRA — A CONTP ;.1\DA se obriga a iniciar os serviços em até 10 (dez) dias corridos a contar 
da assinatura do presente. 

Parágrafo primeiro — Os serviços deverão ser executados com quaídade, mantendo o padrão apresentado no 
processo licitatório, de modo a atender às necessidades do CONTRATANTE. 

Parágrafo segundo - A CONTRATADA assegurará a garantia cos serviços prestados e dos materiais 
complementares por ela utilizados pelo período de 05 (cinco) avos, contados a partir do recebimento definitivo, 
independentemente da vigência do contrato. 

CLÁUSULA QUARTA — A CONTRATADA assume a responsabMade pei,, Doa execução e eficiência dos serviços 
que realizar, bem como por quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços causados à contratante 
e/ou a terceiros. 

CLÁUSULA QUINTA — A CONTRA"; ANTE se obriga a empenhar os recursos necessários, garantindo o 
pagamento em dia; encaminhando ; 3 publicação o extrato do contrato e seus aditivw. se  ocorrerem, além de 
arcar com as despesas concernes `r lais publicações. 

CLÁUSULA SEXTA - A despesa som a execução deste contrato cor:.eJá pela dotação n° 3.1.9(i.39.16. 

CLÁUSULA SÉTIMA - A CONTRATANTE pagará à ontratada o valor de R$ 92.000,00, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis após o recebimento das notas fis2is referentes aos serviç,:. ; -eaiizados. 

Parágrafo Primeiro — Não haverá reajuste no valor do contrato. 

Parágrafo Segundo - Quando ocorrer qualquer irregularidade no faturarnento, a contagem do prazo previ 
caput iniciar-se-á somente após o acerto pela contratada. 

CLÁUSULA OITAVA - Fica faculta.'.. à contratante considerar o centra ¢ i subsistente para todos os efeitos 
jurídicos e sem ônus de espécie a!gJma savo o pagamento corresponde e s serviços/produtos fornecidos, se 
lhe convier este procedimento, em decorrência da não aprovação t)elo r un I de Contas do Estado do presente 
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CLÁUSULA NONA — São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, sociais, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, ou 
quaisquer outras incidências resultantes ia execução do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA — Este contrata podara ser cancelado de pleno direito quando: 

a) A EMPRESA não cumprir as obrigações do contrato. 

b) A EMPRESA não formalizar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a 
Administração não aceitar sua ;Jstificative 

c) A EMPRESA der causa a rescisão administrativa do Contrato. 

d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial Jo Contra.. 

e) O preço registrado se apresentar superior ao praticado pelo mercado. 

f) Por razões de interesse público, devidamente justificadas pela Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — ., ,frações ao presente contrato implicam nas seguintes penalidades' 

i) Multa por dia de atraso de entrega c.'o objeto: 1,0% (um inteiro por cento) por dia sobre o valor do contrato, 
até o máximo de 15 (quinze) dias, incidindo a multa somer.t.,, sobre o valor do bem não entregue no prazo. 

j) Multa por inexecução parcial: 10 % (dez inteiros por cento) o valor do bem não entregue. 

k) Multa por inexecução total: 20% (vinte inteiras por cento) sobe o valor total do contrato. 

1) Será aplicada multa de . ri% (dez por cento) sobre o vaL. contratação quando a CONTRATADA: 

d.1) Transferir ou ceder suas obrigações no todo ou em parte, a terc.:.s.ii ')s, sem prévia autorint:ão do 
CONTRATANTE; 
d.2) Executar os serviços em desacordo com as normas técnicas; 
d.3) Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços ou da ,arantia controiada; 

m) Será aplicada multa de 20% evinte por cento) sobre o valor da contratação quando a CONTRATADA, 
praticar por ação ou ornissãr qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, 
venha a causar dano z.1,) Cd. ' ..;TFZ.'• TANTE ou a terceiros, independente da obrigação da CONTRATADA 
em reparar os danos causvJos. 

n) As sanções são independentes. A aplicação de uma não exciui a das outras. 

o) O prazo para pagamento das multas será Úe 05 ( ) dias úteis a contar da data de recebimento úá 
cobrança respectiva Nla EMPRESA. A critério da\ i-, ctiziO e em sendo possível, o valor devido 
será descontado da ;•—,portãncia que a EMPRES Â et, teri'--1 a receber da CMEBPG. Não havendo 
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EDNALDO DOS ANTOS PASSOS - Presidente 
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pagamento pela EMPRES/'• • ./alor será inscrito como divida ativa, sujeitando-se a EMPRESA detentora 
ao processo executivo. 

P) Os valores referentes às :•..ultas e Amais importâncias, oL ando não ressarcidas pela licitante que vier a 
ser vencedora, serão a'.  ializadas pelo INPC - IBGE, vigent, .sa época, ou outro que legalmente o substitua 
ou represente, calculadr, Ipro rata die" e acrescido de juro:: k  1-...)ra de 2% (seis por cento). 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNLA - O presente contrito rege-se pelas disposições expressas na Lei n.° 8.666, de 
21.06.93, suas alterações e ,)i.incipios de Direito Púb;;;:o, ea •.,c-se lhe, supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e da iisAsiçõec, de Direb PrivMo. 

Parágrafo Único - Os casos omissos serão resolvidos à luz da ..3feiida ei e suas alterações, recorrendo-se à 
analogia, aos costumes e aos princípios gerais do Direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA TE F,CEIRA - O.,,retrato terá vigência de 120 dias, após o qual, a juízo da Presidência, 
poderá ser prorrogado por tantc3 per • quantos os legalmente permitidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - =ica eici é) o Foro da Comarca de Praia Grande, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegádo que seja, para nele serem diriàias dúvidas e questões oriundas do presen!e 
contrato. 

E, por estarem acordes, as partes assinam este instrumento e (trè v.as de igual forma e teor, na presença 
das testemunhas abaixo. 

Praia Grande :? 

CÂMARA MUNICIPAL DA EST UA BAL.NEÁk!.z‘, Pç.1IA GRANDE 

Testemunhas: 
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CONTRATANTE 
E-mail institucional: camat.a@camarapraiagrai 
E-mail pessoal: camara caálarapraiagrande. 

EDN .(_,T.-;(3 DOS S OS PA''` - Presidente 

CONTRATADA 
E-mail institucional: celtas.atendimento'c Ilmajtçom 
E-mail pessoal: celtas itendimentwa gmail.com  

)NSTRUÇÕES E SËRVI(. OS - LTDA 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
CONTiZ -t.TOS OU ATOS MJ (-10rN ANÁLOGOS 

CONTRATO N. 12/2019 
PROCESSO N.2  153/2018 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BA'_NEARIA i•RAIA GRANDE 
CONTRATADA: CELAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - CNPJ/MF .1.° 13.962.870/0001-93, 
estabelecida na Rua Sãc .joao, 39, Vila ,;ova - Cubatão 
OBJETO: Prestação de serviçc de sv t:tuição de cobertura de edificação, em telhas de fibrocimento e cumeeiras 
no prédio da Câmara Municipa: de :- • .a Cande. 

Na qualidade de Contrata:re e Contratado, respectivarretite, do Termo acima identificado, e, 
cientes do seu encaminhar .lento ao TRIBUNAL DE C :AS DO ESTADO, para fins de 
instrução e julgamento, dardo-nos por CIENTES e NOT1HCis.DOS para acompanhar todos os 
atos da tramitação processual, até julgamento final e sua ublicação e, se for o caso e de nosso 
interesse, para, nos prazos c 1- tas formas legais e regimf-ltai exercer o direito da defesa, interpor 
recursos e o mais que coube:. Outrossim, estamos CT:`'.1\ doravante, de que todos os 
despachos e decisões que -ierem a ser tomados., re1 ente ao aludido processo, serão 
publicados no Diário Ofe ial do Estada.. Caderno d,-) Poder egislaàvo, parte do Tribal de 
Contas do Estado de São Paulo, de conformidade o E- ftigo 91) da Lei Complementar 
Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a par,- ir de enão, a contagem dos prazos 
processuais. 
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL 
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

EDNALDO DOS SANTOS PASSOS Nome 
Cargo 
RG 

PRESIDENTE 
19479044, CPF n° 114366808-16 
Rua Tupi, n.° 745 — Vila Tupi — Praia Grande/SP — CEP  11703-260 
(13)34761730 

camara camarapraiagrande.sp.gov.br  e-mail 

Endereço 
Telefone 

CONTRATO N. 012/2019 
PROCESSO N. 153/2018 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE 
CONTRATADA: CELTAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - LTDA, CNPJ/MF n.° 13.962.870/0001-93, 
estabelecida na Rua São João, 39, Vila Nova - Cubatão 
OBJETO: a Prestação de serviço de substituição de cobertura de edificação, em telhas de fibrocimento e 
cumeeiras no prédio da Câmara Municipal de Praia Grande 

Nome EDNALDO DOS SANTOS PASSOS 
Cargo PRESIDENTE 
RG 19479044, CPF n° 114366808-16 
Endereço Rua Tupi, n.° 745 — Vila Tupi -- Praia GrandeISP — CEP 11703-260 
Telefone (13) 34761730 
e-mail camara@camarapraiagrande.sp.gov.br  

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS 
DO TCESP 

PRAIA GRA 6/20 i 9 

EDNALDO OS ANTOS PASSOS 
Presi ente 
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