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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO - SP E A 
EMPRESA JOÃO VALDECIR FERNANDES – ME 
PARA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DE AR 
CONDICIONADO DO PRÉDIO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE MATÃO - SP. 

 
 
 
 
Aos 30 (trinta) dias do mês de outubro de 2018, nesta cidade de Matão, Estado de São Paulo, 
no Gabinete  do  Sr. Presidente  da Câmara Municipal de Matão, compareceram  as  partes  entre  
si justas e contratadas, a saber: de um lado a  CÂMARA  MUNICIPAL DE MATÃO  com  sede  
nesta cidade de Matão-SP, à Avenida Padre Nelson, nº  859,  inscrita no CNPJ. sob nº 
64.925.092/0001-01,  neste  ato  legalmente representada pelo seu  Presidente, Sr. VALTER 
LUIZ TREVIZANELI,  portador do R.G. nº 16.137.410 SSP/SP , e do CPF: 071.856.098-10 daqui   
por   diante   denominada   simplesmente "CONTRATANTE"  e, de outro lado a empresa JOÃO 
VALDECIR FERNANDES – ME, estabelecida  na  cidade  de  Bauru - SP, à Rua Rui Barbosa, 
20-119, Jardim Gerson França, inscrita no CNPJ. sob nº  19.002.933/0001-46,  neste  ato  
representada legalmente pelo Sr. João Valdecir Fernandes, portador do R.G. nº 8.5255 SSP MS, 
e do CPF: 272.050.881-00   no  final  identificado  e assinado   daqui   por    diante    denominada    
simplesmente "CONTRATADA" ,  na  presença  de  duas  testemunhas no  final qualificadas e 
assinadas, ficou justo e contratado o seguinte: 
 

1- CLÁUSULA PRIMEIRA 
OBJETO 

 
1.1 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e 
assistência técnica dos equipamentos de ar condicionado do prédio da Câmara Municipal de 
Matão - SP, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital 
como Anexo I. PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018. 
 
1.2 - Consideram-se partes integrantes do presente instrumento, como se nele estivessem 
transcritos, os seguintes documentos: 
a) Edital do Pregão Presencial nº 06/2018 e seus Anexos; 
b) Proposta apresentada pela CONTRATADA; 
c) Ata da sessão do Pregão Presencial nº 06/18. 
1.3- O regime de execução é de empreitada por Preço Global. 
1.4- O valor inicial atualizado deste contrato poderá sofrer, nas mesmas condições, acréscimos 
ou supressões nos termos do Artigo 65, § 1° da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 

2 - CLÁUSULA SEGUNDA 
VALOR E RECURSOS FINANCEIROS 

 
2.1- O valor total do presente contrato é de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), sendo 
que a CONTRATADA perceberá a quantia mensal de R$ 983,34 (novecentos e oitenta e três 
reais e trinta e quatro centavos). 
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2.2- A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados na Dotação 
Orçamentária 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, sendo oneradas 
dotações vindouras para eventuais prorrogações contratuais. 
 

 
 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA 
VIGÊNCIA, PRAZO DE EXECUÇÃO E GARANTIA DO OBJETO 

 
3.1 - O objeto desta licitação deverá ter início em até 10 (dez) a partir da assinatura do contrato, 
de 30/10/2018 à 29/10/2019, e terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura 
do contrato, podendo ser prorrogado em conformidade com o Art. 57, II da Lei 8.666/93.  

 
3.2 - A CONTRATADA poderá propor oposição à prorrogação, desde que o faça mediante 
documento escrito, recepcionado pelo CONTRATANTE em até 120 (cento e vinte) dias antes do 
vencimento deste Contrato, ou de cada uma das prorrogações. 
 
3.3 - As prorrogações do prazo de execução serão formalizadas mediante celebração dos termos 
de aditamento a este contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/93. 
 
3.4 - A não prorrogação do prazo da vigência contratual por conveniência do CONTRATANTE 
não gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização. 
 
3.5 - As peças e componentes instalados pela CONTRATADA e utilizados na manutenção 
estarão garantidos por 120 (cento e vinte) dias contados da data da expedição do Atestado de 
Realização dos Serviços da Manutenção Corretiva. 
 
3.5.1- Durante o período de garantia, os materiais que apresentarem defeitos serão reparados 
e/ou substituídos e todas as despesas inerentes à reposição e transporte destes correrão por 
conta da CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE. 
 
 

4 - CLÁUSULA QUARTA 
CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL E SANEAMENTO DE 

IRREGULARIDADES 
 

4.1- O recebimento dos serviços dar-se-á por Comissão de Fiscalização designada pelo 
CONTRATANTE, que expedirá a Autorização para Início dos Serviços e os Atestados de 
Realização dos Serviços. 
 
4.2- As emissões dos Atestados, referente à manutenção preventiva, para efeito de pagamento 
serão realizadas de acordo com os seguintes procedimentos: 
 
4.2.1- No primeiro dia útil subsequente ao mês em que foram prestados os serviços, a 
CONTRATADA entregará relatório das atividades desenvolvidas, com a data da realização e 
identificação do executor. No relatório deverão constar atividades desenvolvidas referentes à 
manutenção preventiva, incluindo ações tomadas e pendências em tratamento. 
 
4.2.2- A Comissão de Fiscalização solicitará à CONTRATADA, na hipótese de recusas e/ou 
incorreções, a correspondente retificação objetivando a emissão da nota fiscal/fatura; 
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4.2.3- Após a conferência do relatório, a Comissão de Fiscalização expedirá o Atestado de 
Realização dos Serviços referente à manutenção preventiva, no prazo de até 5 (cinco) dias de 
seu recebimento; 
 
4.3- As emissões dos Atestados, referente à manutenção corretiva, para efeito de pagamento 
serão realizadas de acordo com os seguintes procedimentos: 
 
4.3.1- Identificada a necessidade de troca ou reparo/manutenção de peças ou componentes, a 
CONTRATADA apresentará orçamento específico, para avaliação e aprovação formal da 
Comissão de Fiscalização; 
 
4.3.2- O CONTRATANTE poderá, quando julgar necessário, exigir o respectivo certificado de 
qualidade dos componentes utilizados, relação dos fabricantes e respectivos endereços, 
comprovantes de compra, assim como seus tipos e características; 
 
4.3.3- Após a instalação de peças e componentes utilizados na manutenção pela 
CONTRATADA, a Comissão de Fiscalização expedirá o Atestado de Realização dos Serviços 
referente à manutenção corretiva, no prazo de até 5 (cinco) dias após a sua realização. 
 
4.4- Com a emissão do Atestado de Realização dos Serviços referente às cláusulas 4.2.3 e 4.3.3, 
a Comissão de Fiscalização autorizará a emissão da nota fiscal/fatura pela CONTRATADA, a 
ser apresentada à Comissão de Fiscalização no prazo de 3 (três) dias. 
 
4.5- As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas pela CONTRATADA, contra o 
CONTRATANTE, e apresentadas para a Comissão de Fiscalização. 
 
4.6- O recebimento não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela 
qualidade, correção e segurança dos serviços prestados. 
 
4.7- A CONTRATADA obriga-se a refazer em até 5 (cinco) dias úteis, às suas expensas, os 
serviços que vierem a ser inadequadamente executados e/ou recusados pela Comissão de 
Fiscalização, hipótese em que não será expedido o correspondente Atestado enquanto não for 
satisfeito o objeto deste contrato. 
 
 

5- CLÁUSULA QUINTA 
FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
5.1- Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos 
os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 
serviços, diretamente ou por Comissão de Fiscalização designada, podendo para isso: 
 
5.1.1- Exercer a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo 
cumprimento da execução do escopo contratado, cabendo-lhe, também realizar a supervisão 
das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando avaliação periódica; 
 
5.1.2- Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário da 
CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua 
fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 
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5.1.3- Examinar as Carteiras Profissionais dos funcionários colocados a seu serviço, para 
comprovar o registro de função profissional, bem como toda a documentação apresentada pela 
CONTRATADA ao CONTRATANTE; 
 
5.1.4- Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer material ou equipamento cujo uso 
seja considerado prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou 
instalações, ou ainda, que não atendam às necessidades ou às normas vigentes de segurança 
e medicina do trabalho. 
 
 

1- CLÁUSULA SEXTA 
        PAGAMENTO E REAJUSTE 

 
6.1- Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará os documentos de cobrança para 
a Comissão de Fiscalização. 
 
6.2-  O pagamento será efetuado pela tesouraria do CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) 
dias corridos contados da emissão do Atestado de Realização dos Serviços, devidamente 
acompanhado da respectiva nota fiscal/fatura, mediante depósito em conta corrente/pagamento 
de boleto em nome da CONTRATADA. 
 
6.3- Conforme legislação vigente, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, os 
contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações 
destinadas à Administração Pública direta ou indireta. 
 
6.4- Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento 
ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente. 
 
6.5- Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será interrompida a 
contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a 
regularização da documentação fiscal. 
 
6.6- Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros 
necessários à contratação contenham incorreções. 
 
6.7- A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento 
em dias de expediente no CONTRATANTE. 
 
6.8- Constitui condição para a realização do pagamento a inexistência de registros em nome da 
CONTRATADA no “Cadastro Informático de Crédito não Quitados de órgão e entidades 
estaduais - CADIN ESTADUAL”. 
 
6.9-  Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente 
solicitada à CONTRATADA, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente 
regularização, que deverá ser encaminhada para a Comissão de Fiscalização no prazo de 2 
(dias) dias. 
 
6.10-  Caso a CONTRATADA não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para 
pagamento será recontado a partir da data da sua apresentação. 
 
6.11- O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN é devido no Município onde os 
serviços estão sendo executados em consonância com as disposições contidas na Lei 
Complementar LC-116, de 31 de julho de 2003. 
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6.12- Quando da emissão da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá destacar o valor das 
retenções dos tributos cabíveis. 
 
6.13- No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, deverá 
apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se 
o administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do 
processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial. 
 
6.14- No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação extrajudicial, junto 
com os demais comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está 
cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial. 
 
6.15- A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 7.13 e 7.14 assegura 
ao CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes. 
 
6.16- Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações 
contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária 
sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 
0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado. 
 
6.17- O valor da prestação mensal devida pelo CONTRATANTE será reajustado anualmente, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula paramétrica: 
 
Onde:  

R = Parcela do Reajuste 
P0 = Preço Inicial do Contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato no 
mês de aplicação do último reajuste 
IPC/IPCo = Variação do IPC FIPE – Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o 
mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação 
do reajuste. 
 

 

R= Po x (IPC/IPCo) - 1 
 

 
6.18- A periodicidade anual do reajuste será contada a partir do mês de apresentação da 
proposta. 
 
 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
Além das obrigações, deveres e responsabilidades estabelecidas no Termo de Referência - 
Anexo I do edital, a CONTRATADA obriga-se a: 
 
7.1- Elaborar e apresentar à Comissão de Fiscalização: 
 
7.1.1- Relação (nome, RG e horário de trabalho) de todos os funcionários, inclusive engenheiros 
(se houver) e técnicos, responsáveis pela execução dos serviços; 
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7.1.2- Relatório de Vistoria Inicial de todas as instalações e equipamentos cuja manutenção 
esteja sob sua responsabilidade, em até 15 (quinze) dias corridos contados da data indicada na 
Autorização para Início dos Serviços; 
 
7.1.3- Plano de Trabalho detalhado que envolva todos os serviços a serem executados e suas 
periodicidades, em até 30 (trinta) dias após a data indicada na Autorização para Início dos 
Serviços; 
 
7.2- Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços contratados, bem como pelo 
fornecimento dos materiais, nas condições previstas no Edital e legislação vigente. 
 
7.3- Observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas quando da realização 
dos serviços que são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que responderá em seu 
próprio nome perante os órgãos fiscalizadores. 
 
7.4- Zelar pela disciplina nos locais dos serviços, retirando qualquer funcionário considerado 
como de conduta inconveniente pela Comissão de Fiscalização. 
 
7.5- Manter seu pessoal uniformizado, identificando-o através de crachás, com fotografia recente 
e provendo-os dos equipamentos de proteção individual - EPI’s. 
 
7.6- Responsabilizar-se pela guarda dos materiais e equipamentos utilizados durante a execução 
dos serviços. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a 
evitar danos à rede elétrica; 
 
7.6.1- Identificar todos os equipamentos, ferramental e utensílios de sua propriedade, de forma 
a não serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE. 
 
7.7- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais e outros resultantes da 
execução deste contrato, sendo que sua inadimplência, com relação a tais encargos, não 
transfere ao CONTRATANTE o ônus pelo seu pagamento, não podendo onerar o presente 
contrato. 
 
7.8- Apresentar à Comissão de Fiscalização, quando solicitada, comprovantes de pagamento de 
salários, apólices de seguro contra acidentes de trabalho, quitação de suas obrigações 
trabalhistas, previdenciárias relativas aos seus empregados que foram alocados à prestação dos 
serviços deste contrato. 
 
7.9- Responder e responsabilizar-se pela prevenção de acidentes e pela segurança de suas 
atividades e de seus funcionários quando na realização dos serviços, fazendo com que eles 
observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinações de segurança consoante 
legislação em vigor, bem como tomando, ou fazendo com que sejam tomadas as medidas 
corretivas necessárias. 
 
7.10- Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, as 
normas de segurança do CONTRATANTE. 
 
7.11- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento. 
 
7.12- Fornecer toda mão de obra necessária para desempenho dos serviços. 
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7.13- A CONTRATADA manterá nas instalações do CONTRATANTE, um arquivo técnico em 
que estarão presentes todas as informações técnicas dos equipamentos, tais como relatórios, 
manuais, desenhos, catálogos, etc. 
 
7.14- Manter, durante toda a execução deste contrato, compatibilidade com as obrigações 
assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação, 
apresentando documentação revalidada se algum documento perder a validade. 
 
7.15- Cumprir os termos do presente contrato e do Edital e seus anexos, na estrita observância 
da legislação pertinente em vigor. 
 
7.16- A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o 
cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitada 
pela Comissão de Fiscalização e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do 
administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, à Comissão de Fiscalização. 
 
7.17- Estar ciente de que a Comissão de Fiscalização poderá, quando julgar necessário, exigir o 
respectivo certificado de qualidade dos componentes utilizados, relação dos fabricantes e 
respectivos endereços, comprovantes de compra, assim como seus tipos e características. 
 
 

8 - CLÁUSULA OITAVA 
OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
8.1- Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados. 
 
8.2- Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato por uma Comissão de Fiscalização 
formalmente designada. 
 
8.3- Notificar por escrito a ocorrência de irregularidades durante a execução dos serviços. 
 
8.4- Disponibilizar à CONTRATADA as informações técnicas dos equipamentos instalados. 
 
 

9 - CLÁUSULA NONA 
RESCISÃO E SANÇÕES 

 
9.1- O não cumprimento das obrigações assumidas no presente Contrato ou a ocorrência das 
hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 8 de junho de 1994, autorizam, desde já, o 
CONTRATANTE a rescindir unilateralmente este Contrato, independentemente de interpelação 
judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal. 
 
9.2- Aplicam-se a este Contrato as sanções estipuladas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02.  
 
9.3- No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os direitos do 
CONTRATANTE de aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege 
a licitação. 
 
9.4- A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a 
responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela 
inadimplência. 
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9.5- A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos 
prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA. 
 
9.6- No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, a 
convalidação em falência ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem prejuízo da aplicação 
das demais cominações legais. 
 
9.7- No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação extrajudicial, o 
descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem 
prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 
 
 
 10 -  CLÁUSULA DÉCIMA  

FORO 
 

10.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente Contrato é o Foro da 
cidade de Matão, Estado de São Paulo. 
 
12.2- E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato para todos os fins de 
direito. 
 
 

Matão, em 30 de Outubro de 2018. 
 
 

 
 
 

VALTER LUIZ TREVIZANELI  
Presidente 

RG. 16.137.410 SSP/SP 

JOÃO VALDECIR FERNANDES - ME 
João Valdecir Fernandes 

RG. 8.5255 SSP MS  
 
 
 

ANDREA BORELA DA SILVA CALDEIRA  
RG. 18.986.365-8  

JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA  
RG. 3.398.555-0 

 


