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Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

• CONCORRÊNCIA 0001/2017 
PROCESSO 0086/2017 

INSTRUMENTO CONTRATUAL N°76 /2018 

Pelo presente instrumento público, a Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, CNPJ: 
43.976.166/0001-50, localizada, na Rua Eugenio Voltarel, 25, doravante designada Prefeitura, 
representada pelo Prefeito Municipal Sr. Dirceu Bras Pano, e a empresa KACEL KARAM  CUR!  
ENGENHARIA LTDA — EPP, sediada na Rua Laudelino de Abreu, n.° 100, bairro Santa Terezinha, na 
cidade de  Jail,  estado de  Sao  Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 53.539.458/0001-80 e Inscrição 
Estadual sob n.° 401.037.081-111, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. 
Pedro  Lupo  Curi, portador da cédula de identidade R.G. sob n.° 44.936.481-1 SSP/SP e inscrito no C.P.F. 
sob n.° 375.622.678-63, têm entre si justo e contratado, em razão de licitação realizada na modalidade 
Concorrência, sob o n.° 0001/2017, devidamente homologada conforme Processo n.° 0086/2017 e 
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 
1.1. A CONTRATADA obriga-se a executar a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODELO FDE - 
2013/01956, NA RUA ROUXINOL, S/N,  JD.  NOVO AMÉRICO, de acordo com as especificações e 
condições constantes no Edital e em seus Anexos, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão 
de obra, conforme edital e proposta, que ficam fazendo parte integrante deste contrato. Além do 
fornecimento dos materiais, e mão de obra caberá a contratada, fornecer toda a infra-estrutura logística de 
apoio, as placas de obra e demais dispositivos de sinalização e segurança de transito. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO 
2.1. 	0 prazo para execução dos serviços é de 270 (duzentos e setenta) dias corridos a contar da data de 
emissão da ordem de serviços, sendo que as condições para a execução do objeto do presente encontram-
se descritas no Edital de Concorrência n° 0001/2017 e seus Anexos, no Processo Administrativo n° 
0086/2017, em consonância com a proposta da CONTRATADA, os quais ficam fazendo parte integrante 
do presente instrumento contratual, independentemente de transcrição. 
2.2. As obras somente terão inicio após a integração dos funcionários da CONTRATADA, promovido 
pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho da Prefeitura. 

3. CLAUSULA TERCEIRA — DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
3.1. 	0 presente contrato terá vigência de 12 meses, contado a partir da data de assinatura, podendo ser 
prorrogado nas hipóteses legais. 
3.2. 	A eventual prorrogação de prazo  sera  formalizada nos termos das condições prescritas na Lei 
Federal n.° 8.666/93. 

4. CLÁUSULA QUARTA — DO VALOR DO CONTRATO 
4.1. 	0 valor do presente contrato constitui a importância total de R$ 1.405.503,54 (Um milhão, 
quatrocentos e cinco mil, quinhentos e três reais e cinqüenta e quatro centavos). 
4.2. 	As despesas decorrentes do presente contrato estão consignadas no orçamento vigente conforme 
Fichas Exercício 2018: 79 (Tesouro), 120 (Estadual) e 576 (Estadual), Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e 
Instalações, 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, Unidade: 02.08.01 - 
ENSINO INFANTIL, 02.08.01 - ENSINO INFANTIL , 02.08.05 - FUNDEB - DESPESAS COM 
MANUTENÇÃO, Funcional: 0040 - ENSINO INFANTIL, 0040 - ENSINO INFANTIL, 0039 - 
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FUNDEB - DESPESAS COM MANUTENÇÃO - CRECHE/PRE. Poderá ser utilizadas fichas de 
recursos próprios para pagamentos de eventuais aditamentos ao contrato. 

4.3. 	Em exercícios futuros, correspondentes A. vigência do presente contrato, a despesa com a execução 
das obras correrá a conta de dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma 
natureza. 

5. CLAUSULA QUINTA — DAS MEDIÇÕES REFERENTES ÀS OBRAS DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL 
5.1. As medições serão realizadas mensalmente, devendo ser apresentadas, pela CONTRATADA, até 
o quinto (5°) dia útil do mês subsequente à execução de cada etapa da obra. 
5.2. 	As quantidades fixadas na planilha de orçamento destinam-se a permitir a uniformização das 
propostas, sendo que a CONTRATADA receberá pelos serviços e obras licitados, o valor resultante das 
quantidades efetivamente executadas, medidas com base nos preços unitários por ela propostos. 
5.3. 	As atividades eventualmente não previstas na planilha de orçamento da obra, julgadas 
indispensáveis para a perfeita execução dos serviços ou obras contratados, apenas poderão ser executados 
após terem seus preços unitários compostos pela CONTRATADA e aprovados pela Prefeitura. 
5.3.1. 0 orçamento terá corno parâmetro, no que couber, a composição de preços elaborada pelo sistema 
SINAPI no mês base da proposta, e como limites as disposições legais. 
5.4. 	A medição deverá ser aprovada pela fiscalização da Prefeitura em até três (03) dias úteis, contados 
da data de apresentação da mesma. 
5.5. 	A devolução da medição não aprovada pela fiscalização, em hipótese alguma servirá de pretexto 
para que a CONTRATADA suspenda a execução das obras. 
5.6. 	A reapresentação de medição total ou parcialmente devolvida deverá ser efetuada em até dois (2) 
dias úteis após a comunicação da devolução pela Prefeitura. A reapresentação, além desse prazo, 
implicará automaticamente na sua transferência para o período de medição mensal imediatamente 
subsequente. 

6. CLAUSULA SEXTA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
6.1. 	Os pagamentos serão realizados de acordo  corn  a previsão do cronograma físico-financeiro, desde 
que todas as exigências técnicas e demais estipuladas no edital e neste contrato sejam obedecidas. 
6.2. 	Os pagamentos referentes às obras de construção civil, serão realizados de acordo com as 
medições realizadas e aprovadas. 
6.3. 	Os pagamentos serão efetuados na primeira sexta-feira após o quinto (5°) dia útil da entrega da 
nota fiscal, aceita pelo fiscal do contrato, por crédito em conta corrente, em nome da CONTRATADA. 
6.4. 	0 respectivo pagamento somente será efetuado após o efetivo cumprimento das obrigações 
assumidas decorrentes da contratação, após o fiel cumprimento ao  art.  55, inc. XIII da Lei Federal n.° 
8.666/93 e mediante a entrega dos documentos abaixo relacionados, em original ou cópia autenticada em 
cartório, correspondentes ao mês de execução do contrato: 
6.4.1. Comprovantes de pagamentos dos salários dos funcionários alocados na obra e durante a operação 
do sistema, devidamente assinados pelos mesmos. 
6.4.2. Guia de recolhimento das verbas previdencidrias do Instituto Nacional de Seguridade Social — 
INSS, devidamente quitada. 
6.4.3. Guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS, devidamente quitada, 
acompanhada da GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. 
6.4.4. Cópia das notas fiscais referentes aos equipamentos e moveis entregues. 
6.5. 	Na nota fiscal deverá constar: 
6.5.1. A modalidade e o número da licitação; 
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6.5.2. 0 número do contrato; 
6.5.3. Discriminação dos valores da mão de obra, materiais e equipamentos separadamente, em face do 
disposto na Instrução Normativa MPS/SRP n.° 3, de 14/07/05. 
6.5.4. 0 banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA. 
6.6. 	As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) 
dias após a data da sua reapresentação. 
6.7. 	Ocorrendo atraso no pagamento, por culpa da Prefeitura,  sera  imputada multa de 0,07% (zero 
virgula zero sete por cento) ao dia, sobre o valor a ser pago. 
6.8. 	Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da 
CONTRATADA relativamente à execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas 
na Lei Federal n.° 8.666/93 e neste instrumento. 
6.9. 	0 valor do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza — ISSQN  sera  retido pela Prefeitura .e 
recolhido aos cofres públicos do Município de Américo Brasiliense, conforme Lei Complementar n.° 156 
de 23/12/2003. 
6.10. A PREFEITURA promoverá a retenção da Seguridade Social, de acordo  corn  a Instrução 
Normativa MPS/SRP n.° 3, de 14/07/05. 

7. CLAUSULA SÉTIMA — DO REAJUSTE 
7.1. 	Os preços são fixos e irreajustaveis pelo período de 12 (doze) meses, nos termos da legislação 
vigente. 
7.2. 	Ultrapassando esse período, contado da data limite para apresentação da proposta na licitação, 
poderá ser concedido reajuste do preço contratado, mediante requerimento formal da CONTRATADA. 
7.3. 	0 requerimento deverá ser protocolizado no Setor de Protocolo da Prefeitura, no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias, contados da data de implemento da anualidade, dirigido ao PREFEITO MUNICIPAL. 
7.4. 	A não apresentação do requerimento no prazo estipulado caracterizará renúncia, por parte da 
CONTRATADA, ao direito de reajuste relativamente ao respectivo período aquisitivo. 
7.5. 	Na hipótese de concessão de reajuste, este  sell  calculado  corn  base na variação do IPCA-E, 
abrangendo o acumulado no período compreendido entre a data da proposta e o  riles  correspondente ao do 
implemento da anualidade. 

8. CLAUSULA OITAVA — DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
8.1. 	Na hipótese de alterações econômicas fundamentais prevalecentes durante a execução do contrato, 
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser estabelecida tomando-se por base os  indices  
de correções estabelecidos pelo governo federal. 
8.2. 	A solicitação deverá ser feita mediante requerimento formal acompanhado de documentos que 
comprovem o desequilíbrio, entregues no Protocolo da Prefeitura. 

9. CLAUSULA NONA 	DA ASSOCIAÇÃO, CESSÃO, TRANSFERENCIA e 
SUBCONTRATAÇÃO 
9.1. 	É vedada a CONTRATADA a associação  corn  outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, 
bem corno a fusão, cisão ou incorporação que prejudiquem a execução deste contrato. 
9.2. 	É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Prefeitura 
durante a execução do contrato. 
9.3. 	É vedada a subcontratação de outra empresa para a realização da obra e para a prestação dos 
serviços de operação, objeto deste contrato. 
9.4. 	Corn  relação a serviços e fornecimentos específicos, a subcontratação, se houver necessidade, 
somente poderá ocorrer com autorização expressa da Prefeitura. 
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9.5. 	Em caso de subcontratação, não será estabelecido qualquer vinculo entre a Prefeitura e a 
subcontratada, permanecendo a CONTRATADA responsável pelo integral cumprimento das obrigações 
estabelecidas neste instrumento. 
9.6. 	A CONTRATADA deverá informar previamente A. Prefeitura a subcontratação a ser realizada no 
curso da vigência deste Contrato, bem como qualquer substituição de subcontratada. 
9.7. 	A CONTRATADA deverá diligenciar para a escolha de subcontratada que viabilize o 
cumprimento das exigências estipuladas neste Contrato e respectivos Anexos, devendo substituir, de 
comum acordo com a Prefeitura, a subcontratada que, de qualquer forma, impeça, dificulte ou prejudique 
o cumprimento do objeto contratual. 
9.8. 	A CONTRATADA se obriga a inserir, no contrato que vier a celebrar com sua eventual 
subcontratada, cláusula estabelecendo responsabilidade solidária em relação à execução do objeto 
subcontratado. 

10. 	CLAUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10.1. A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva responsável por 
danos e prejuízos que causar A Prefeitura, coisa ou pessoa de terceiros em decorrência da execução da 
obra, correndo As suas expensas, sem quaisquer ônus para a Prefeitura, ressarcimento ou indenização que 
tais danos ou prejuízos possam causar. 
10.2. A CONTRATADA deverá: 
10.2.1. Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto do contrato, nos termos do Código Civil 
Brasileiro e legislação vigente e de acordo  corn  as especificações contidas no edital; 
10.2.2. Zelar pela proteção dos recursos naturais e ecossistemas, respondendo pela obtenção das eventuais 
licenças exigidas pelos agentes de proteção ambiental, caso sejam necessárias, além daquelas obtidas pela 
Prefeitura; 
10.2.3. A contratada deverá empregar na execução da obra materiais de primeira qualidade e em 
conformidade com as disposições estatuídas na Lei Municipal n°31/09, obedecendo As especificações da 
ABNT — Associação Brasileira de Normas Técnicas e do projeto em execução, respeitadas as 
determinações da fiscalização do CONTRATANTE; 
10.2.4. Executar eventuais serviços imprevisíveis para as obras civis, não especificados no edital e em 
seus anexos, mas necessários A sua conclusão, sendo em tal caso remunerada com base em orçamento 
previamente por ela elaborado e desde que aprovado pela equipe técnica da Prefeitura; 
10.2.5. Manter permanentemente no local da obra,  urn  Diário de Obras, no qual serão obrigatoriamente 
registradas pela Prefeitura e pela CONTRATADA, todas as ocorrências da obra, tais corno: serviços 
realizados, entrada e saída de materiais, anormalidades, de modo a haver um completo registro de todos 
os fatos relativos A execução das obras; 
10.2.5.1. As observações registradas no Diário de Obras, deverão ser assinadas pelo representante da 
Prefeitura e pelo preposto da CONTRATADA. 
10.2.6. cuidar para que os materiais empregados na obra e os serviços prestados obedeçam As 
especificações da ABNT; 
10.2.7. Verificar a compatibilidade dos materiais e equipamentos com o local de sua instalação na obra, 
obrigando-se a informar a Prefeitura de qualquer discrepância porventura encontrada, a fim de permitir, 
em tempo hábil, eventuais ações corretivas na especificação do material ou no projeto, evitando atrasos 
ou quebra no ritmo das obras; 
10.2.8. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados As obras; 
10.2.9. Permitir aos encarregados da Prefeitura pela fiscalização, livre acesso em qualquer época, A obra; 
10.2.10. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando 
elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais 
legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 
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10.2.11. Manter sempre atualizadas as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS de 
seus empregados que estejam prestando serviços para a Prefeitura no âmbito deste contrato; 
10.2.12. Comunicar A. Prefeitura todo afastamento, substituição ou inclusão de qualquer elemento da 
equipe que esteja executando as obras/serviços; 
10.2.12.1. No caso de substituição ou inclusão da equipe técnica, a CONTRATADA anexará os 
respectivos curriculos, ficando a critério da Prefeitura aceitá-los ou não; 
10.2.13. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, após notificação, qualquer empregado, considerado com conduta inconveniente pela 
Administração; 
10.2.14. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, e 
provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's necessários à execução dos serviços, 
fornecendo-os gratuitamente aos trabalhadores; 
10.2.15. Substituir, sempre que necessário ou solicitado pelo fiscal do contrato, os equipamentos de 
proteção individual, quando constatado que os mesmos não são de boa qualidade e inadequados às tarefas 
desenvolvidas; 
10.2.16. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, 
de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, 
mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências objeto dos serviços; 
10.2.17. Proceder, no final de cada obra/serviços, à recomposição do terreno, demolição das construções 
provisórias, limpeza e remoção do material indesejável; 	 so  

10.2.18. Nomear encarregado responsável pelos serviços,  corn  a missão de garantir o bom andamento dos 
mesmos, permanecendo no local do trabalho para fiscalizar e ministrar as orientações necessárias aos 
executantes dos serviços; 
10.2.19. 0 encarregado terá a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao responsável da 
Administração pelo acompanhamento dos serviços e tomar as providências pertinentes para que sejam 
corrigidas todas as falhas detectadas; 
10.2.20. Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pela Prefeitura, por meio do seu 
engenheiro responsável, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para exame e esclarecimentos de 
quaisquer problemas relacionados com o objeto contratado; 
10.2.21. Enviar A. Prefeitura, dentro de 24 (vinte e quatro) horas de sua lavratura, quaisquer autos de 
infração em que a Prefeitura conste como infratora, juntamente com um relato dos motivos que 
determinaram a autuação; 
10.2.22. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares 
determinadas pela Administração; 
10.2.23. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seu encarregado; 
10.2.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas relativas à segurança e medicina do trabalho; 
10.2.25. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as 
ocorrências havidas; 
10.2.26. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos e utensílios, objetivando a 
correta execução dos serviços; 
10.2.27. Submeter ao preposto da Administração, relação nominal dos empregados em atividade nas 
dependências da Prefeitura, mencionando os respectivos endereços residenciais e local de trabalho, sendo 
que qualquer alteração deverá ser comunicada de imediato; 
10.2.28. Fornecer aos seus empregados, conforme legislação especifica, vale transporte e qualquer outro 
beneficio que se torne necessário ao bom e completo desempenho de suas atividades; 
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10.2.29. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vitimas os empregados, quando em 
serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdencidrias lhes assegurem e demais exigências legais 
para o exercício da atividade objeto do contrato; 
10.2.30. Cumprir todos os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato; 
10.2.31. Responsabilizar-se por danos e desaparecimento de bens materiais, e avarias que venham a ser 
causadas por seus empregados ou preposto, a terceiros e à Administração, desde que fique comprovada 
sua responsabilidade, de acordo  corn  o  art.  70, da Lei n.° 8.666/93, não excluindo ou reduzindo esta 
responsabilidade a fiscalização e o acompanhamento da Prefeitura; 
10.2.32. Responder por toda e qualquer reclamação ou indenização trabalhista ou qualquer outro tipo de 
ação de seus empregados relativa aos serviços prestados; 
10.2.33. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o  art.  55, inc. XIII, 
da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações, sob pena de suspensão do pagamento até a devida 
regularização, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei de Licitações e neste contrato; 
10.2.34. Cuidar para que não haja: 
10.2.34.1. Uso de bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de droga, por funcionários da CONTRATADA, 
durante a execução dos serviços; 
10.2.34.2. Atraso injustificado no inicio da execução dos serviços; 
10.2.34.3. funcionários sem o devido uniforme e/ou crachá de identificação; 
10.2.34.4. Funcionários que não tenham passado pelo treinamento e integração promovido pelo Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho; 
10.2.34.5. Permanência, no local dos serviços, de funcionários demissionários da CONTRATADA em 
cumprimento de aviso prévio, com exceção quando do término do contrato. 
10.2.35. Apresentar, em ate dez (10) dias após a assinatura do contrato: 
10.2.35.1. Relação das máquinas e equipamentos que serão utilizados na execução das obras; 
10.2.35.2. Autorização do CREA/SP para a execução da obra, caso sua inscrição seja de outro estado; 
10.2.35.3. Via quitada da guia de Anotação de Responsabilidade Técnica—  ART,  emitida pelo CREA; 
10.2.35.4. Relação contendo os nomes que integrarão a equipe técnica e operacional para a execução das 
obras; 
10.3. A CONTRATADA fica, nos termos da legislação vigente, obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições da proposta, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, a juizo da Administração, 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme a Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações. 

11. 	CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 
11.1. Para o cumprimento do objeto do presente contrato, a Prefeitura obrigar-se-d: 
11.1.1. acompanhar a execução do contrato, podendo efetuar verificação de material, testes, provas de 
cargas, exame de qualidade, experiência de funcionamento e produção relacionado com a obra, serviço ou 
fornecimento; 
11.1.2. consignar em livro próprio, para aferição e comprovação das inspeções periódicas, as informações 
a respeito das conferências dos serviços executados possibilitando a determinação das medições; 
11.1.3. fornecer A. CONTRATADA, os elementos básicos e instruções complementares suficientes e 
necessárias à sua execução; 
11.1.4. garantir o pleno desimpedimento das áreas destinadas à execução das obras; 
11.1.5. efetuar os pagamentos devidos em dia, de acordo com o estipulado neste contrato; 
11.1.6. exercer a fiscalização dos serviços na forma prevista na Lei n°8.666/93; 
11.1.7. examinar as Carteiras Profissionais dos empregados alocados na obra e durante a operação do 
sistema, para comprovar o registro de função profissional; 
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11.1.8. ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da CONTRATADA 
que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência 
na  Area,  a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 
11.1.9. a qualquer tempo, exigir da CONTRATADA a apresentação de documentos que comprovem a 
regularidade dos procedimentos trabalhistas adotados, em especial: 
11.1.9.1. cópias do contrato de trabalho e do regulamento interno da empresa, se houver, bem como do 
Acordo ou da Convenção Coletiva de Trabalho, ou ainda, do acórdão normativo proferido pela Justiça do 
Trabalho, se for o caso, relativos à. categoria profissional a que pertence o trabalhador, para que se possa 
verificar o cumprimento das respectivas cláusulas; 
11.1.9.2. comprovante de cadastramento do trabalhador no regime do PIS/PASEP; 
11.1.9.3. recibo de concessão do aviso de férias; 
11.1.9.4. comprovantes de opção e fornecimento do vale-transporte, quando for o caso; 
11.1.9.5. comprovantes de recolhimento de Contribuição Sindical e outras devidas aos sindicatos, se for o 
caso, na época própria; 
11.1.9.6. comprovante de entrega da RAIS e de que o trabalhador dela fez parte, quando for o caso; 
11.1.9.7. documento que ateste o recebimento de equipamentos de proteção individual ou coletiva, se o 
serviço assim o exigir; 
11.1.9.8. comprovantes que atestem o correto depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em 
conta vinculada aberta para este fim; 
11.1.9.9. outros que a norma coletiva da categoria, o regulamento interno da empresa ou o próprio 
contrato de trabalho exigirem o cumprimento. 

12. 	CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
12.1. Não obstante o fato de a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução do 
objeto do contrato/ata, a Administração, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a 
mais ampla e completa fiscalização do ajuste. 
12.2. Independente da fiscalização rotineira, a Prefeitura poderá utilizar controle tecnológico 
independente para a constatação da qualidade, através de empresa ou instituto especializado, caso em que 
a CONTRATADA se obriga à aceitação dos laudos técnicos emitidos e a corrigir as eventuais falhas 
apontadas ou a substituir os materiais considerados insatisfatórios ou inadequados, por sua conta e risco. 
12.3. As despesas de laudos de análise dos serviços que se fizerem necessários quando da ocorrência de 
discordância entre as partes, e quando do não atendimento das especificações, objeto deste contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 
12.4. Os materiais, acessórios e equipamentos entregues pela CONTRATADA que não atenderem às 
especificações serão rejeitados pelos técnicos da Prefeitura, devendo ser repostos no prazo estipulado pelo 
fiscal do contrato, livres das causas de sua rejeição. 
12.5. A fiscalização para cumprimento do presente contrato, por parte da Prefeitura, poderá ser alterada 
e/ou complementada, a qualquer tempo, mediante autorização do PREFEITO MUNICIPAL e posterior 
comunicação à CONTRATADA. 
12.6. Fica designado pela Prefeitura a servidora Stefania Muniz Casado, RG: 48.179.869-9, CPF: 
404.974.038-97, Chefe de Setor de Habitação, Matricula n° 4485, para fiscalização do contrato, bem 
corno, prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, que poderá, junto ao representante 
da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as 
quais, se não forem sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à 
CONTRATADA, para aplicação das penal idades cabíveis. 
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12.7. Caberá ao gestor indicado pela Administração, conforme item anterior, o acompanhamento efetivo 
do cumprimento pela CONTRATADA, dos termos do presente contrato, em observância ao disposto no 
inc.  III, art.  58 e  art.  67 da Lei n.° 8666/93. 

13. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
13.1. 0 objeto da licitação deverá ser recebido nos termos do  art.  73, inciso E, alíneas "a" e "h" da Lei 
Federal n.° 8.666/93. 
13.2. 0 objeto do contrato, somente será recebido quando toda a parte civil, instalações hidromecânicas 
e elétricas forem testadas e aprovadas, estando perfeitamente de acordo com as condições contratuais e 
demais documentos que fizerem parte do ajuste e em plenas condições para inicio da operação do sistema. 
13.3. Satisfeitas As condições estabelecidas no item anterior, no prazo de dez (10) dias corridos contados 
a partir de sua requisição formal pela CONTRATADA, será feita uma vistoria conjunta pela Prefeitura e 
pela CONTRATADA, após a qual, estando tudo a contento, será emitido o Termo de Recebimento 
Provisório das obras. 
13.4. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias de conclusão da obra, contados a partir do recebimento 
provisório, o objeto será recebido definitivamente por comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado. 
13.5. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, solidez, correção e segurança da obra 
executada subsistirá, na forma da lei, mesmo após seu recebimento definitivo. 
13.6. 0 recebimento definitivo do contrato ocorrerá após a verificação da satisfação de todas as 
condições exigidas no edital e neste contrato e nos mesmos termos do disposto no item 13.4. 

14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DA GARANTIA CONTRATUAL 
14.1. A CONTRATADA oferece, a titulo de garantia e conforme  art.  56 da Lei Federal n.° 8.666/93, a 
importância de R$ 70.275,18 (Setenta mil, duzentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos), 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da obrigação, sob a forma de Seguro Garantia. 
14.2. A garantia prestada será liberada ou restituída após o término da vigência do contrato ou pela sua 
rescisão, se esta ocorrer por culpa da Prefeitura, depois de verificada a inexistência de quaisquer débitos 
com a Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente pelo IPCA-E. 
14.3. 0 valor da garantia deverá permanecer integral até o término da vigência do contrato. 
14.4. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA será convocada a reforçar a 
garantia, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, de forma que esta corresponda sempre ao mesmo 
percentual estabelecido no edital. 
14.5. Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, a 
CONTRATADA deverá providenciar sua complementação em três (03) dias úteis contados da notificação 
da Prefeitura. 
14.6. A não apresentação da cobertura da garantia, a não prorrogação da sua validade ou a ocorrência de 
qualquer outro motivo que importe em falta de cobertura contratual, importará na aplicação das 
penalidades previstas para inexecução total do contrato. 
14.7. A PREFEITURA reserva-se no direito de descontar da garantia, toda importância que a qualquer 
titulo lhe for devida pela CONTRATADA. 
14.8. 0 valor da garantia se reverterá em favor da Prefeitura, integralmente ou pelo saldo que 
apresentar, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da CONTRATADA, sem prejuízo das 
perdas e danos porventura verificados. 
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15. 	CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 
15.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, sujeitar-se-á a CONTRATADA, As sanções 
estabelecidas pelos  arts.  86 e 87 da Lei Federal n.° 8.666/93 e por este Instrumento, independentemente de 
qualquer interpelação judicial ou extrajudicial. 
15.2. A CONTRATADA ficará sujeita as seguintes penalidades: 
15.2.1. Advertência e Anotação Restritivas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura; 
15.2.2. Multa; 
15.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura, por até 2 (dois) anos; 
15.2.4. Declaração de 1nidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade; 
15.2.5. Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores; 
15.3. A advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores poderão ser aplicadas quando 
ocorrer descurnprimento das obrigações constantes no edital ou das obrigações assumidas no contrato, 
especialmente Aquelas relativas A. qualidade, prazo ou recusa de execução da obra, ressalvados os casos 
fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados, desde que sua gravidade não 
recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade. 
15.4. A multa poderá ser aplicada em: 
15.4.1. dez por cento (10%) sobre o valor do ajuste, pelo atraso injustificado em assinar o contrato; 
15.4.2. vinte por cento (20%) sobre o valor do ajuste e suspensão temporária em participar de novas 
licitações pelo prazo de até 2 (dois) anos, pela recusa injustificada em assinar o contrato; 
15.4.3. um por cento (1%) por dia, sobre o valor do ajuste até o 100  dia de atraso, pelo retardamento do 
inicio da obra, a partir do qual se caracterizará a inexecução total do contrato, com as consequências dai 
advindas; 
15.4.4.  urn  por cento (1%) por dia, sobre o valor do ajuste até o 10° dia de atraso, pelo retardamento do 
inicio da operação do sistema, a partir do qual se caracterizará a inexecução total do contrato, com as 
consequências dai advindas; 
15.4.5. vinte por cento (20%) sobre o valor do montante da fatura do mês correspondente, na constatação 
de irregularidades quanto aos requisitos do Memorial de Segurança; 
15.4.6. dez por cento (10%) sobre o valor da fatura do mês correspondente, na constatação da execução da 
obra ou dos serviços de operação em desacordo  corn  as especificações técnicas da Prefeitura; 
15.4.7. vinte por cento (20%) sobre o valor do contrato na constatação do emprego de materiais em 
desacordo  corn  as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT. 
15.4.8. trinta por cento (30%) sobre o valor do contrato, pela sua inexecução total; 
15.5. A ocorrência de qualquer tipo de inadimplência não abrangida pelo item anterior sujeita 
CONTRATADA A. multa de (20%) sobre o valor do ajuste, da parte não cumprida ou da fatura do mês 
correspondente. 
15.6. As sanções são independentes. A aplicação de urna não exclui a das outras. 
15.7. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado da garantia e esta não sendo suficiente 
compensado  corn  os créditos que a CONTRATADA tenha a receber, ou ainda cobrado administrativa ou 
judicialmente. 
15.8. As multas previstas não têm caráter compensatório, porém morat6rio e o conseqüente pagamento 
delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato 
punível venha a acarretar a. Administração, podendo ser aplicadas cumulativamente com as demais 
sanções previstas neste Instrumento. 
15.9. Todas as multas serão aplicadas em dobro na reincidência da falta em um mesmo mês. 
15.10. A suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer: 
15.10.1. 	apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
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15.10.2. 	retirada de proposta, após a fase de habilitação, sem que a Comissão de Licitações tenha 
aceito as justificativas apresentadas; 

	

15.10.3. 	recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o pedido de fornecimento, dentro do 
prazo estabelecido pela Prefeitura; 

	

15.10.4. 	reincidência de descumprimento das obrigações assumidas, acarretando prejuízos 
Prefeitura, especialmente aquelas relativas à qualidade e prazo de execução da obra, ressalvados os casos 
fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados; 

	

15.10.5. 	reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 

	

15.10.6. 	irregularidades que acarretem prejuízo à Prefeitura, ensejando a frustração da licitação ou 
impedindo a realização de ato administrativo por parte da Prefeitura; 

	

15.10.7. 	ações com o intuito de tumultuar a licitação ou prejudicar a execução do contrato; 

	

15.10.8. 	prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com a 
Prefeitura; 

	

15.10.9. 	condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 
15.11. A declaração de inidoneidade poderá ser proposta quando constatada a ma fé, ação maliciosa e 
premeditada em prejuízo da Prefeitura, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de 
faltas que acarretem prejuízo a Prefeitura, ou aplicações sucessivas de outras penalidades. 
15.12. No caso de aplicação das penalidades previstas, caberá apresentação de recurso no prazo de cinco 
(05) dias úteis a contar da intimação do ato sendo aberta vista do processo aos interessados tanto para o 
prazo de recurso como para o prazo de defesa prévia. 

16. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
16.1. A rescisão contratual poderá ser: 
16.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos nos incisos I a XII 
do  art.  78 da Lei Federal n.° 8.666/93. 
16.1.2. Amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração. 
16.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração,  corn  as 
consequências previstas neste contrato. 
16.3. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do  art.  78 da Lei Federal n.° 8.666/93, sem 
que haja culpa da CONTRATADA,  sera  esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando 
os houver sofrido. 
16.4. A rescisão contratual de que trata o inciso I do  art.  78, acarretará as conseqüências previstas no  art.  
80, incisos I a VI da Lei Federal n.° 8.666/93. 

17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
17.1. Fica eleito o Foro a que estiver jurisdicionado o Município de Américo Brasiliense-SP, para as 
questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente,  
corn  renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente instrumento. 

18. CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
18.1. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-do pelas cláusulas 
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria 
geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93, 
combinado com o inciso XII, do  art.  55, do mesmo diploma legal. 
18.2. As partes estão vinculadas expressamente aos termos do edital, bem como à proposta vencedora, 
conforme estabelece Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações. 
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18.3. E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente termo em 04 (quatro) vias de igual 
teor e único efeito. 

Américo Brasiliense,  43   de -3---"--Y/  l7C--)   de 2018. 
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NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA CONTRATADA 

CONCORRÊNCIA 
EDITAL N.° 0001/2017 PROCESSO N° 0086/2017 

1 — OBJETIVO 

Definir as responsabilidades da(s) empresa(s) prestadora(s) de serviço(s) denominada(s) corno 
contratada(s), referente a Segurança do Trabalho, durante a execução de serviços nos diversos 
departamentos da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, denominada contratante. 
Aplica-se sempre que uma ou mais empresas, com personalidade jurídica própria, estiver(em) sendo 
contratada(s) para realização de trabalhos a fornecimento de materiais a contratante. 

2— RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

2.1 — Responder por todas obrigações da Legislação Trabalhista, Previdencidria, Acidentes do Trabalho, 
Civil e Penal, no que diz respeito aos seus empregados, prepostos e ou representantes necessários à 
execução dos serviços, não cabendo à contratante, quaisquer responsabilidades no tocante a estas 
obrigações legais, tanto em relação a contratada e/ou subcontratada(s), bem corno em relação aos seus 
empregados, prepostos e/ou representantes e terceiros prejudicados. 

2.2 — Seguir rigorosamente a Legislação especifica referente a Segurança e Medicina do Trabalho de 
acordo com que estabelece as Normas Regulamentadoras da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho, em 
especial as seguintes:  

NR  — 4: Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do trabalho —SESMT  
NR  — 5: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes — CIPA  
NR  — 6: Equipamento de Proteção Individual — EPI  
NR  — 10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade  
NR  — 11: Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais  
NR  — 12: Máquinas e Equipamentos  
NR  — 18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção  
NR  —23: Proteção contra Incêndio  
NR  — 24: Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho 

2.3 — Para a ernissão da primeira medição, o responsável pela contratada deverá fornecer à contratante: 
a) Relação dos empregados envolvidos no serviço, assim corno a identificação do responsável pelo 
grupo e cópia da ficha de registro dos funcionários; 
b) Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional — ASO, dos respectivos funcionários; 
c) Cópia do CE1 — Cadastro Especifico do INSS da obra e das guias de recolhimento dos encargos 
dos funcionários. 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONCORRÊNCIA 
EDITAL N.° 0001/2017 - PROCESSO N° 0086/2017 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 
CONTRATADO: KACEL KARAM CURI ENGENHARIA LTDA — EPP. 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 	/20 /2018. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODELO FDE - 2013/01956, NA RUA 
ROUXINOL, S/N,  JD.  NOVO AMÉRICO. 
ADVOGADO (5)/N° OAB: (*) 	  

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados: 

	

1. 	Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme 
dados abaixo indicados, em consonância  corn  o estabelecido na Resolução n° 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 
da Lei Complementar n°709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço — residencial ou eletrônico — ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

	

2. 	Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e conseqüente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Américo Brasiliense, /-1,1 4t1- de 2018.  

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Stefania Muniz Casado 
Cargo: Chefe de Setor de Habitação 
CPF: 404.974.038-97/ RG: 48.179.869-9 
Data de Nascimento: 04/08/1991. 
Endereço residencial completo: Avenida Luiz Alberto, 1074 — Vila Velosa — Araraquara — SP — CEP: 
14.806-005.  
E-mail  institucional: engenheira@americobrasiliense.sp.gov.br  
E-mail  pessoal: stefania.casado@hotmail.com   
Telefone(s): (16) 3114-0801/ (16) 99607-7258. 
Assinatura: 
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Responsáveis que assinaram o ajuste:  

Pelo CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 
Nome: Dirceu Brás Pano 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 020.379.978-09/ RG: 8.644.116-4 
Data de Nascimento: 03/02/1961 
Endereço residencial completo: Rua  Pe.  Francisco Culturato — 761 — Vila Cerqueira — Américo 
Brasiliense — SP.  
E-mail  institucional: gabinete@americobrasiliense.sp.gov.br  
E-mail  pessoal: dirceupano@hotmail.com   
Telefone(s): (16) 3393-960 
Assinatura: 

Pela CONTRATADA: 
Nome: Pedro  Lupo  Curi 
Cargo: Representante legal 
CPF: 375.622.678-63/ RG: 44.936.481-1 SSP/SP. 
Data de Nascimento: 02/08/1989. 
Endereço residencial completo: Rua Álvaro Souza e Silva, n° 25, Jardim Itamarati, Jaú — SP, CEP: 
17.209-440.  
E-mail  institucional: licitacao@kacel.com.br  
E-mail  pessoal:  e-Nek,a,i-t1 	;4 0 de,?. 	CP-stu• 

Telefone(s): (14) 361 -2121 

4e,fr  

1 0 Prialeiro Tatiellio de Ades e de  Protesto  de tetras e  Títulos  de Jae - SP 1 	BEL. REGIANE APOLINÁRIO  GARCIA BARBOSA  - TABELIA ad„,.G-40  R Paulin° Meciel, 168 • Centro CEP: 17 210-090 	/ SP - Fone/Fax: (14)3601,1929 • e-mail 1tabeliaolau@uol corn  br  

Rètanherti n6r seielhanca, 	ÇP11111  ri  FP cj  T-IrEA(T-4 
LOXI 

litt,‘,.corvitirobil ci-Jg ii--façirio(H.$) dgiln.i " ada(s)-‘,Re,s:»L,:_r -Tatitij-opj: tl 
1, L. . 

	

:'-ig t E:5 I. ̀ L'Ajl he 	- d`c1ierd(lt3 
- T, ST Fit V t Or, -- 

	

.• Valoi-1$ ; " 	,  Valide  soteryte col‘:Seio...Aie illittlItio 

Avenida Eugenio Voftarel, 2.5 Americo Brasiliense 	 1 ) 3393-9600 	14 

Advogado: 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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Assinatura:  
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