
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL 
                        CNPJ - 51.853.661/0001-09 
                          Fone/Fax  (17) 3844-1304 
R. Natale Pazin, 575 –Centro -CEP 15560-000- Pontes Gestal/SP 
_________________________________________________________ 

 
                           

TERMO DE MINUTA DO CONTRATO  
 

 
     A CÂMARA MUNICÍPAL DE PONTES GESTAL, 
Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua Natale Pazin, 575, nesta cidade de 
Américo de Campos, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no C.N.P.J. nº 
51.853.661/0001-09, neste ato representado pelo Presidente a Sr. SIDNILSON DOS 
REIS DONIZETE CARDOSO, RG nº 17.139.605-4/SP, CPF(MF) nº 056.944.028-98, 
com endereço à Rua Natale Pazin, nº 4444, Centro, nesta Cidade de Américo de 
Campos, Estado de São Paulo, doravante denominada “CONTRATANTE” e, de outro 
lado .........................................................., C.N.P.J.n.º................................, com sede à 
.............................., nº ........, no município de .........................,  neste ato representada 
pelo o Sr. ...................................., R.G.............................., C.P.F............................., 
doravante denominada “CONTRATADA”, ajustam entre si a contratação de obra 
pública que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir articuladas: 

 
    CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto do presente Termo 
de Contrato, a execução por parte da Contratada da “Contratação de empresa com 
empreitada por menor preço global de material e mão de obra, para a execução da 
Reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal de Pontes Gestal”, conforme 
especificações constantes do Memorial Descritivo e detalhamento técnico, anexos, 
apresentados pela CONTRATADA, o Edital de Carta-Convite n.º 01/2019  - Processo 
n.º 01/2.019, que, para todos os efeitos de direito, passam a fazer parte integrante do 
presente contrato; 

 
    CLÁUSULA SEGUNDA – O serviço a ser executado é a  
Reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal de Pontes Gestal, e será 
executado sob o regime de empreitada por preço global, devendo a CONTRATADA 
fornecer a mão-de-obra e os materiais necessários, de acordo com as especificações, 
memorial descritivo e proposta apresentada, referidos na cláusula anterior. 

 
    CLÁUSULA TERCEIRA – Pela obra e serviços contratados, as 
partes atribuem,o valor total de R$........................ (.........................), sendo que os 
pagamentos serão efetuados conforme medição de cada etapa da obra concluída, 
observado o cronograma físico-financeiro.  

CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATANTE através de sua 
fiscalização técnica receberá a obra, após vistoria “in loco”, e expedirá o respectivo 
Laudo de Vistoria, base para que se efetue o pagamento; 

 
CLÁUSULA QUINTA – Os recursos financeiros para atender as 

despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta da dotação 
orçamentária do orçamento vigente: 
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS: 
01     LEGISLATIVA 
01.01    PROCESSO LEGISLATIVO 
01.031.0003.2002.0000  Investimentos da Secretaria da Câmara Municipal 
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03   4.4.90.51.00 Obras e Instalações      

CLÁUSULA SEXTA – O prazo máximo para execução da obra 
e serviços objeto do presente contrato, será de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, 
contados da data do recebimento por parte da CONTRATADA da respectiva “Ordem 
de Serviço”; 

CLÁUSULA SÉTIMA – Obriga-se a CONTRATADA a dar 
inicio às obras em até 05 (cinco) dias da data do recebimento da respectiva “Ordem de 
Serviço”; 

CLÁUSULA OITAVA – Entender-se-á por conclusão da obra e 
serviços, a realização total do empreendimento no prazo pactuado e a entrega da obra 
em condição de utilização, e para tanto, a CONTRATADA deverá ter retirado todos os 
seus funcionários, bem como removido todo o resto de material do local da obra. 

 
CLÁUSULA NONA – Fica consignado que quaisquer serviços 

extraordinários que decorram de modificações no projeto, somente poderão ser 
executados mediante a solicitação da CONTRATANTE. 

 
CLÁUSUAL DÉCIMA– A CONTRATANTE poderá exigir, 

além dos ensaios prescritos pelas normas brasileiras para a regularização e reforma do 
prédio da Câmara Municipal de Pontes Gestal com fornecimento de material e mão de 
obra, a seu exclusivo critério, ensaios, testes e exames, pareceres e demais provas a 
serem realizadas por profissionais, laboratórios ou firmas especializadas por sua livre 
escolha, para qualquer componente da obra, até o limite de 1,0% (um por cento) do 
valor do contrato, sendo que o valor destes serviços, até o limite mencionado correrá por 
conta da CONTRATADA; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A CONTRATADA se 

obriga a manter na obra, desde o dia de início dos serviços, um “Livro de Ocorrências”, 
que deverá ser entregue à CONTRATANTE, quando da entrega final da obra, o qual 
não poderá conter rasuras. O livro de ocorrências destina-se a futuramente dirimir 
quaisquer dúvidas que por ventura venham a ocorrer ou que ocorram durante a 
execução da obra, ficando a guarda do mesmo sob inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, até a sua entrega. O livro de ocorrência deverá ser franqueado à 
fiscalização da CONTRATANTE, sempre que esta o solicitar. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- A CONTRATADA 

sujeitar-se-á aos regulamentos de higiene e segurança, instituídos pela 
CONTRATANTE, a fim de garantir a salubridade e a ordem no canteiro da obra, não 
se desobrigando, no entanto, de cumprir exigências legais feitas neste sentido, por 
outros órgãos da Administração Pública. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– Obriga-se a 

CONTRATADA, no decorrer da execução do presente contrato: 
a) providenciar instalação de água, luz e força para a obra, 

quando for o caso; 
b) Assegurar o livre acesso por parte da fiscalização da 

CONTRATANTE, a todas as partes da obra; 
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c) Acatar prontamente as exigências e observações da 

fiscalização da CONTRATANTE, baseadas nas especificações, regras de boa técnica e 
normas em vigor; 

d) Assumir as despesas com demolição e reparos de serviços mal 
executados decorrentes de imperícia da CONTRATADA, com reposição dos materiais 
utilizados; 

e) Ser a única responsável pelas obrigações trabalhistas e 
segurança de seus operários, técnicos e de terceiros; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O não cumprimento das 

exigências contidas na Legislação em vigor ou nas condições contratuais pactuadas, 
sujeitará a CONTRATADA às penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº 
8.666/93, artigos 86 a 88, e, em especial: 

a) à multa por inadimplência de contrato de que trata o Item 12.1, 
do Edital de Convite n.º 01/2019- Processo n.º 01/2019;  

b) à multa de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso da obra, 
incidindo esta somente sobre o valor da etapa ou etapas não concluídas nos prazos 
pactuados; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A multa de que trata a 
cláusula anterior, alínea “b”, somente poderá ser relevada, quando os fatos geradores da 
penalidade decorram de casos fortuitos ou de força maior, que independam da vontade 
da CONTRATADA e, quando aceitos, justifiquem o atraso.   

 
CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA – A inexecução total ou parcial 

do contrato, ensejará a sua rescisão, com as conseqüências previstas na cláusula décima 
sexta. Os motivos constituintes da rescisão são os previstos no Artigo 78,da Lei Federal 
nº 8.666/93,  e será determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, de 
forma amigável, por acordo entre as partes ou judicial, nos termos da Legislação.      

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – As obras e serviços objeto 

do presente contrato, serão recebidas provisoriamente e, definitivamente, após o decurso 
do prazo de observação ou vistoria, que comprove a sua adequação aos termos 
contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Quando da verificação de 
pendências, fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias para a correção das mesmas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – O recebimento provisório ou 

definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez da obra ou serviço, nem ético-
profissional, pela perfeita execução do contrato, dentro do limite nele estabelecido. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – O presente contrato regular-se-á 

pela suas cláusulas, disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e legislação posterior, do 
Edital de Carta-Convite n.º 01/2019 - Processo n.º 01/2019 proposta da 
CONTRATADA, Anexos e demais preceitos de direito público aplicáveis à matéria, 
aplicando-lhe supletivamente os princípios dos contratos e as disposições do direito 
privado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – Todos os encargos 

trabalhistas, previdenciários, sociais e tributos que venham a incidir no presente 
contrato, serão de responsabilidade da CONTRATADA, respondendo esta, também, 
por toda e qualquer responsabilidade civil por atos seus ou de seus prepostos, em 
virtude de imprudência, negligência ou imperícia. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – O presente contrato 
não só obriga a CONTRATADA como também herdeiros ou sucessores, em todas as 
suas cláusulas e condições. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – As partes elegem o 

Foro da Comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas 
suscitadas em decorrência da execução do presente contrato, não resolvidas pela via 
administrativa. 

E, por assim terem ajustado as partes contratantes, firmam o 
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, e para um só efeito, na 
presença de 02 (duas) testemunhas. 

 
Pontes Gestal (SP), .................................... 

 
 

_________________________________________ 
               Câmara Municipal de Pontes Gestal  

Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso  
                 Presidente da Câmara - CONTRATANTE 

 
 

_________________________________________ 
...................................... 
..................................... 

CONTRATADA 
 

Testemunhas: 
 
1._______________________________________ 
 
2._______________________________________ 


