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CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  
O MUNICÍPIO DE RESTINGA E A EMPRESA COLIFRAN CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO EIRELI. 
 
 
 
 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE RESTINGA(SP), pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede na Rua Geraldo Veríssimo, n.º 633, Centro, 
Restinga - SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 45.318.581/0001-42, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. AMARILDO TOMÁS DO 
NASCIMENTO, neste ato denominado CONTRATANTE, e COLIFRAN 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI, Inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
02.071.093/0001-70, com sede na Rua Aniz Nassif, 1851, Jardim Barão,  cidade  
de Franca - SP, neste  ato  representada  por  seu representante legal, Sr. 
Roberto Ferreira, RG nº. 8.986.969-2, CPF – MF nº. 320.624.437-49, doravante 
denominado CONTRATADO, tendo em vista a homologação de licitação na 
modalidade  de  Tomada de Preços n.º 002/2017,  de  conformidade  com  a  
Lei  n.º  8.666/93  e alterações posteriores, firmam o presente contrato mediante 
o estabelecimento das seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
A presente licitação tem como objeto a execução de EVENTUAL E FUTURA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE APOIO OPERACIONAL PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE RESTINGA - 
SP, CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES 

CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 
 
O valor global do presente Contrato será de R$398.180,28 (trezentos e noventa e 

oito mil cento e oitenta reais e vinte e oito centavos). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Os recursos para cobrir as despesas do presente Contrato correrão por conta da 
dotação orçamentária: Departamento: a) Departamento de Obras e Serviços 
Públicos. Responsável: Serviço de Limpeza Pública. Funcional Programática: 
154520027.2015. Natureza: 3.3.90.39. Ficha: 131. Saldo: R$ 25.000,00; b) 
Departamento de Obras e Serviços Públicos. Responsável: Ruas e Avenidas. 
Funcional Programática: 154520011.2015. Natureza: 3.3.90.39. Ficha 138. 
Saldo: R$200.000,00; c) Departamento de Administração. Responsável: 
Manutenção de Serviços Administrativos. Funcional Programática: 
041220002.2005. Natureza: 3.3.90.39. Ficha: 021. Saldo: R$ 650.000,00; d) 
Departamento de Educação. Responsável: Manutenção do Ensino Pré-Escolar. 
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Funcional Programática: 123650010.2014. Natureza: 3.3.90.39. Ficha: 060. 
Saldo: R$ 25.000,00; e) Departamento de Saúde. Responsável: Manutenção dos 
Serviços de Saúde Básica. Funcional Programática: 1030200052009. Natureza: 
3.3.90.39. Ficha: 044. Saldo: R$ 500.000,00. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
4.1.O pagamento será efetuado conforme medições emitidas pela Fiscalização 
da obra, e faturas devidamente atestadas, mediante a apresentação da 
documentação abaixo relacionada; 
4.1.1.Boletim da Medição, devidamente aferida pela Fiscalização do 
Departamento de Engenharia do Município em conjunto com a Secretaria 
Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, com a percentagem física 
executada obedecendo ao cronograma de entrega da obra; 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E PENALIDADES 
5.1. A empresa vencedora deverá promover a limpeza do local, retirada e 

transporte do material excedente e aplicação da pintura de ligação na área a ser 

trabalhada. 

5.2. A licitante vencedora fica sujeita às disposições dos arts. 86 e 87 da Lei 

8.666/93. 

5.3. À licitante vencedora que se tornar inadimplente pela falta de execução total 

ou parcial das obrigações objeto do contrato, será aplicada uma ou mais das 

seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com o Município de Restinga, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de Inidoneidade. 

5.4. As multas por inadimplência terão o seguinte valor, no caso de formalização 

do contrato: 

a) multa de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor global do contrato, 

até o período máximo de 30 (trinta) dias úteis; 

b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato após esgotado o 

prazo fixado no subitem anterior. 

5.5. Não serão aplicadas multas decorrentes de casos fortuitos ou força maior, 

desde que sejam devidamente comprovados. 

5.6. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento do faturamento 

apresentado pela licitante, e caso este não baste, da garantia da execução 

contratual, se for o caso. 

5.7. A aplicação das multas deverá se concretizar após comunicação por escrito 

dirigida à licitante infratora, resguardando-se o direito de defesa no prazo de 10 

(dez) dias, a contar do recebimento da notificação. 
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5.8. A licitante vencedora se obriga a executar os serviços de acordo com a 

TOMADA DE PREÇOS e com as especificações contidas em anexo, que fazem 

parte integrante do procedimento independente de transcrição e/ou traslado. 

5.9. Na recusa em assinar o contrato ou se convidada a fazê-lo não atender ao 

chamado no prazo de 05 (cinco) dias úteis caracterizando, assim, o 

inadimplemento, ficando ainda a licitante vencedora sujeita às sanções aludidas 

nos 64, 81 e 86 da Lei Federal que rege esta licitação, garantida a prévia defesa. 

5.9.1. Em se verificando a situação do subitem 12.8, a licitante decairá do direito 

à contratação, sendo facultado ao Município convocar as licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos 

preços, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções 

previstas neste Edital. 

5.9.2. Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a contratação, se 

tiver o Município conhecimento de fato ou circunstância superveniente que 

desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômica. 

Neste caso, poderá ser procedida a convocação das licitantes remanescentes, 

em conformidade com o disposto no Item 13.8.1 acima. 

5.10. Não poderá o licitante pleitear acréscimo de preço sob a alegação de 

falhas, omissões ou inexigibilidade de qualquer natureza, bem como as 

decorrentes de sua vistoria e visita aos locais da execução dos serviços. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
6.1.O Município, através de seu Departamento de Engenharia, fiscalizará o 
objeto contratado, conforme o artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores; 
6.2.A presença de fiscalização não exclui e nem diminui a responsabilidade da 
CONTRATADA inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 
 
7.1.A vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses a contar da data 
da assinatura, admitida a prorrogação nos termos do § 1º, do Art. 57, da lei n.º 
8.666/93, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações, especialmente as 
decorrentes da garantia. Na execução do Contrato serão observados os 
seguintes prazos: 
 
7.2.O prazo de execução dos serviços, será de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de assinatura do Contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO ADITAMENTO 
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O presente Contrato poderá ser modificado, através de TERMO ADITIVO, por 
causa superveniente, força maior, ordem legal, conveniência Administrativa, 
desde que haja interesse da administração. 
 
CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO 
O presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Estado no prazo de até 
10 (dez) dias, a contar da data de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – O presente contrato está vinculado ao Edital de Tomada 
de Preços n° 002/2017 e à Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, mesmo nos casos 
omissos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Comarca de Franca - SP, como competente para solucionar 
eventuais pendências decorrentes do presente contrato, com renúncia a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
 
E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) 
vias de igual teor e forma, para um só efeito juntamente com as testemunhas 
abaixo firmadas, que declaram conhecer todas as cláusulas contratadas. 
 
Restinga - SP, 21 de junho de 2017. 
 
 
 
 

AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO 
 Prefeito Municipal 

Contratante 
 
 
 
 

ROBERTO FERREIRA 
Colifran Construções e Comércio EIRELI 

Contratado 
 
Testemunhas:- 
 
 
 
_______________________ 
 
 
 

_______________________ 


