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CONTRATO Nº. 018/2022
PROCESSO Nº, 57/2022
DISPENSA, ART. 75, INCISO II, LEI 14.133/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA, QUE ENTRE SICELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA E A EMPRESA JULIANO DE MELLO JULIO ME.

O MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, devidamenteinscrita no CNPJ/MF sob no 53.099.149/0001-36, com sede na Rua Pedro Pereira Dias, 1773, nesta cidade de NovaLuzitânia, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o senhor MIGUEL JOSÉ ARAÚJOJÚNIOR, portador do RG nº, 28.839.788-5 SSP/SP e do C.P.F. nº, 181.971.458-65, brasileiro, solteiro, residente edomiciliado na Rua Vereador Antônio Domingos de Morais Filho, nº 2.101 - Centro, nesta cidade de Nova Luzitânia (SP),doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa JULIANO DE MELLO JULIO ME,devidamente inscrita no CN.P.J. (M.F.) sob n.º 27.836.818/0001-03, com sede na Av. Gentila Faipo, Nº. 68 — Sala A -Vila Veneto II - 15.603-262 — Fernandópolis (SP), representada neste ato por seu proprietário o senhor JULIANO DEMELLO JULIO, portador do RG nº. 30.562.615-2 SSP/SP e do C.P,F. nº, 313.023.578-75, brasileiro, empresário,residente e domiciliado na cidade de Fernandópolis (SP), doravante denominada CONTRATADA, regida pela Lei Federalnº. 14.133 de 01 de abril de 2021, têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato administrativo asseguintes cláusulas e condições:
'CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

pi Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestar serviçosprofissionais de engenharia / arquitetura, para elaboração de projetos básicos, orçamentos, e assessoria técnica,destinadas especificamente a atender as solicitações junto à Secretarias, Ministérios e outras entidades que necessitemde tais documentos, durante a petição de demandas municipais pelo período de 12 meses a contar a partir da assinaturadeste contrato.

CLAU SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕE DA CONT ADA
O “CONTRATADO” obriga-se à:

2.1, Das obrigações da Contratada:

2.1.1. Será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes daexecução do contrato.;

2.1.2. Acatar as recomendações, reclamações e sugestões da CONTRATANTE e cumpri-las.;
2.1.3, As autorizações de entrega devem ser idênticas as notas fiscais emitidas, caso haja divergências o setorde compras deve ser avisado de imediato para serem tomadas as devidas providências;
2.1.4, responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução docontrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.;
2.1.5. Aslicitantes deverão atentar para as disposições da Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990(Código Brasileiro de Defesa do Consumidor);

2.1.6. A CONTRATADA deverá realizar estudos gerais e/ou viabilidade — projetos básicos e executifós
Á

qualquer natureza, subdividindo em:
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2.1.6.1 — Levantamento de dados, estudos preliminares, anteprojetos, projeto básico ou legal, projetosdefinitivos (executivos), As Built, especificações de serviços e materiais, detalhes construtivos, estimativas de custos,orçamentos, planejamentos e cronogramas físico-financeiro.

2.1.7. A CONTRATADA deverá apresentar o produto final em formato impresso (em números de vias e dentrodas características exigidas pela administração acrescida de cópias a serem definidas, com no mínimo 03 (três) vias paraarquivo municipal;

2.1.8. A CONTRATADA deverá entregar além das vias impressas, os arquivos digitais, em formatos PDF, DWG(Formato CAD 2017 e/ou inferior) e 3D (somente quando solicitado pelo CONTRATANTE), no que se refere aos projetose, em formado DOC e EXCEL, planilhas e documentos escritos. Além de outros formatos que poderão ser solicitados deacordo com a necessidade do objeto;

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
A “CONTRATANTE” obriga-se à:

3.1. - Não obstante o “CONTRATADO” seja o único e exclusivo responsável pela execução dos serviços objetodeste contrato, a “CONTRATANTE”, através dos seus funcionários ou de prepostos formalmente designados, se reservaO direito sem de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completafiscalização dos serviços;

3.2. Efetuar os pagamentos da formae prazos convencionados.
3.3. A Contratante fiscalizará permanentemente se a Contratada está cumprindo adequadamente os deveresprevistos neste Contrato, quanto a prestação de serviços e, havendo incorreção, será advertida para correção dosdefeitos apontados na execução de sua prestação, devendo fazer as devidas correções.

ÁUSULA TA - E DIÇÕ

4.1. O pagamento dos serviços serão efetuados mensalmente, em até 10 dias após a emissão da nota fiscal,através de ordem de pagamento na conta corrente da empresa (pessoa jurídica), mediante a apresentação da NotaFiscal.

c INTA — R NCEIROS E

5.1, As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:unidade: 02.01.01; funcional: 04.122.003.2.004; elemento: 339039.01; sub-elemento: 339039.01.5.
5.2. DOS SERVIÇOS:

| 3.2.1 — Os serviços serão solicitados através de OIS, devidamente datada, detalhada e tipificada, iniciando-se! pelo estudo que seguirá para análise dos setores requisitados, que avaliarão suas definições e aprovarão seuprosseguimento, e em seguida será complementada com o prazo Para regularização do objeto contados a partir da datade aprovação, podendo ser enviada através de endereço eletrônico oficial da contratada e poderá ser submetida àanálise, podendo ser indeferida tendo em vista a urgência do objeto solicitado;

5.2.2. Os serviços de má qualidade ou não entregues de acordo com o objeto do contracontratada será penalizada em decorrência aos prejuízos causadosa esta Prefeitura.

EXTA — DO VAL T
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6.1. As partes atribuem a este contrato, para efeito de direito, o valor Global de R$ 54.000,00 (cinquenta equatro mil reais);

6.2 O valor total do contrato Corresponde ao pagamento mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentosreais).

6.3. Dado regime jurídico deste contrato, a Contratante terá a prerrogativa de modificação, rescisão e alteraçõesunilaterais, sendo a CONTRATADA contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimosOu supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras. nosserviços ou nas compras, conforme Artigo 124,inciso I, alínea b da Lei Federal nº 14.133/2021;
6.4. Observado o interregno de um ano de vigência do contrato, conforme legislação própria e pertinente, osPreços dos serviços praticados na contratação poderão ser reajustados de acordo com a variação do IPCA/IBGE,conforme Artigo 135 da Lei Federal nº 14.133/2021;

CLAUSULA SÉTIMA — DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
7.1, A validade do contrato será de 12 (doze) meses a partir da assinatura do presente contrato, desde que nãoocorra o disposto na Cláusula Décima, podendo ser prorrogados sucessivament: + respeitada a vigência máximadecenal, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preçospermanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual semônus para qualquer das partes conforme Artigo 107 da Lei Federal 14.133/2021;
7.2. Para efeitos de trâmites relacionados a pagamentos considerar prazo de vigência para mais 30 (trinta) diasapós o término da vigência contratual.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1. A rescisão contratual poderá ser:

I - determinada porato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente desua própria conduta;

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução dedisputas, desde que haja interesse da Administração;

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, oupor decisão judicial.

8.1.1 O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações, semprejuízo da aplicação das demais sançõesprevistas, nos casos enumerados abaixo:
8.1.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, deespecificações, de projetos ou de prazos;

i 8.1.1.2. Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e* fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;
Ê 8.1.1.3 Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidadede concluir o contrato;

8.1.1.4. Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade oue: contratá
8.1.1.5. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;
8.1.1.6 Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteraçãoanteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto; j
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8.1.1.7 Atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ouimpossibilidade de liberação dessas áreas;
8.1.1.8. Razões deinteresse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;
8.1.1.9. Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de Cargos prevista em lei, bem como em outrasnormas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.
CLÁUSULA NONA — DAS PENALIDADES

9.1. Pelo inadimplemento total ou parcial do contrato por motivo imputável ao “CONTRATADO”, ficará o |

mesmo sujeito as seguintes penalidades, a critério da “CONTRATANTE”:
|Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas Previstas nesta Lei as seguintes sanções:

I - advertência;
|I - multa;

HI- impedimento delicitar e contratar;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
9.1.1 Na aplicação das sanções serão considerados:

9.1.1.1 A natureza e a gravidade da infração cometida;
9.1.1.2 As peculiaridades do caso concreto;

9.1.1.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
9.1.1.4 Danos que dela provierem para a Administração Pública;

9.1.1.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dosórgãos de controle.

9.2 A sanção prevista no inciso 1 do caput deste artigo será aplicada exclusivamente pela infração administrativaprevista no inciso I do caput do art. 155 desta Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
9.3 A sanção prevista no inciso II do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderáser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado oucelebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas noart. 155 desta Lei.

9.4 A sanção prevista no inciso III do Caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infraçõesadministrativas previstas nos incisos H, II, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 desta Lei, quando não se justificar aimposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável delicitar ou contratar no âmbito da Administração Públicadireta e indireta do ente federativo quetiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

administrativas previstas nos incisos IH, II, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição depenalidade mais grave que a sanção referida no & 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratarâmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três)máximode 6 (seis) anos.
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10.1. O presente Contrato regular-se-á pelas suas Cláusulas, pelos preceitos do Direito Público e pelo dispostoda Lei Federal nº, 14.133/2021, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições de direito privadoe os princípios da teoriageral dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE
11.1 Fazem parte integrante e indissociável deste contrato, como se nele estivessem transcritos:a)A documentação integral do Processo nº, 57/2022.b) As especificações técnicas da Prefeitura, ou as que forem por ela aprovadas para o presente contrato, com as quaisconcorda a CONTRATADA sem condições ou ressalvas.C) As Normas Técnicas Brasileiras pertinentes.

|

12.1. O foro competente para dirimir as dúvidas e/ou conflitos oriundos da execução deste Contrato é o da Comarca deNhandeara (SP).

Assim estando justos e pactuados, assinam as partes-este Te dé Contrato, em 03 (três) vias de igual teor, napresença das testemunhas adiante nomeadas-e
:

/Pela Contratante:
I

|

| MIGUEL JÔ RAÚJO JÚNIOR

VILSON VICENTIN FÁ ROBERTO BORSATOChefe de Gabinete
Advogadg — OAB/SP 239.037PORTARIA Nº. 10.561, DE 04/01/2021

RG. nº, 11.950.710-9 - CPF nº. 058.362.418-99

PELA CONTRATADA:

h SP/SP - C.P.F. nº. 313.023.578-75 |
E-mail: ).julioconsultoriagmail.com

STEMUNHAS:
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIAE DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA LUZITÂNIA
CONTRATADO: JULIANO DE MELLO JULIO ME
CONTRATONº (DE ORIGEM): 018/2022OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estãosujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerápelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachose Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com oestabelecido na Resolução nº 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 nº709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conformeregras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do“Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020,conforme “Declaração(ões) de Autalização Cadastral” anexa (s);e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 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.

à R AD
Á

Nome: MIGUEL JOSÉ ARAÚJO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 181.971,458-65

Assinatura:

RESPONSÁVEIS PELA OMOLÓGAÇÃO
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:Nome: MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNI
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 181.971.458-65

OU RATIFICAÇÃO DA

Assinatura:

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 181.971.458-65

CONTRATONº. eonaoeao
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LEI 14.133/2021
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Assinatura:
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Fone: 17 3483 9200

Nome: VILSON VICENTIN
Cargo: Chefe de Gabinete
CPF: 058.362.418-99

Assinatura:

Nome: FÁBIO ROBERTO BORSATO
Cargo: ADVOGADO
CPF: 294.254.448-11

Assinatura: E

--

Pela CONTRATADA:

Nome: JULIANO DE MELLO JULIO
Cargo: Proprietário
RG nº. 30.562.615-2 SSP/SP - C.P.F. nº, 313.023.578-75

Assinatura:

Cargo:
CPF: 181.971.458-65

Assinatura:

(Ro
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CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA LUZITÂNIA
CONTRATADO: JULIANO DE MELLO JULIO ME
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 018/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS CADASTRO DO RESPONSÁVEL

NOVALs
LUZITÂNIA
Trabalho € Repfo

Nome: Miguel José Araújo Júnior
Cargo: Prefeito Municipal
RGN.: 28.839.788-5 SSP/SP
Endereço: Rua Vereador Antônio Domingos de Morais Filho, nº 2.101 - Centro, CEP 15340-000-Nova Luzitânia (SP)
Telefone: 17 — 3483 — 9200 / 17 — 99756-1879
E-mail; E-mail institucional: prefmnl terra.com.br/ migueljunior.prefeito gmail.comE-mail pessoal: patinhojuniorQgmail.com

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP
Nome:

Miguel José Araújo Júnior
Cargo: Prefeito Municipal
Endereço Comercial Órgão/Setor Rua Pedro Pereira Dias, nº, 1.773 — Centro - CEP 15340-000 - Nova Luzitânia (SP)

Pee

ira

mae

qm

Telefone: 17 — 3483 — 9200 / 17 — 99756-1879
E-mail: Email institucional: prefmniQterra.com.br /mi eljunior. prefeitogmail.com

DEsm ssoal: patinhojunior gmail.com
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