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FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
Rua Antonio Cesarino, 985 - Bairro Centro - CEP 13015-291 - Campinas - SP - http://www.fumec.sp.gov.br 

FUMEC-DIR EXEC/FUMEC-GAF/FUMEC-GAF-GC

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Campinas, 03 de novembro de 2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: FUMEC.2020.00000027-91
CONTRATANTE: Fundação Municipal para Educação Comunitária – FUMEC.
CONTRATADA: FFF Projetos e Assessoria em Construções Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos arquitetônico e
complementares, memoriais descritivos, memoriais de cálculo, planilha orçamentária e cronograma físico-
financeiro, visando a reforma e ampliação da unidade Fumec Descentralizada Sudoeste da Fundação
Municipal para Educação Comunitária em Campinas/SP, conforme instrumento convocatório e seus anexos
MODALIDADE: Carta-Convite nº 02/2020.
CARTA-CONTRATO Nº: 35/2020
 
Pelo presente TERMO, nós, 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 cópias das manifestações de interesse, Despachos
e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo
indicados, em consonância com o estabelecido 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 nº 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 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.
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CONTRATANTE:
Nome e Cargo: Solange Villon Kohn Pelicer-Presidente da FUMEC
CPF: 617.124.428-72 RG: 5.390.994-x
Data de Nascimento: 10/11/1951
Endereço residencial completo: Rua Siqueira Campos, 83 – Vila Itália – Campinas/SP – CEP: 13034-580
E-mail institucional: solange.pelicer@campinas.sp.gov.br
E-mail pessoal: solange.pelicer@uol.com.br
Telefone (s): (19) 2116-0370
 
CONTRATADA:
Nome e Cargo: Fellipe Ferrari Fakri – Sócio
CPF: 336.520.048-76 RG: 45.506.213-4
Data de Nascimento: 01/08/1988
Endereço residencial completo: Rua Angelo Cisotto, 38 – Loteamento Recanto das Rosas II – Cerquilho/SP
– CEP: 18520-000
E-mail institucional: fffengenharia@gmail.com
E-mail pessoal: fffengenharia@gmail.com

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA, Diretor(a)
Executivo, em 03/11/2020, às 14:35, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SOLANGE VILLON KOHN PELICER, Secretario(a)
Municipal, em 03/11/2020, às 17:06, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FELLIPE FERRARI FAKRI, Usuário Externo, em
04/11/2020, às 07:54, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 3070334 e o código CRC 5504BBE7.

FUMEC.2020.00000027-91 3070334v2



04/11/2020 SEI/PMC - 3070347 - Contrato

https://sei.campinas.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3327854&infra_si… 1/9

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
Rua Antonio Cesarino, 985 - Bairro Centro - CEP 13015-291 - Campinas - SP - http://www.fumec.sp.gov.br 

FUMEC-DIR EXEC/FUMEC-GAF/FUMEC-GAF-GC

CONTRATO

Campinas, 03 de novembro de 2020.
CARTA-CONTRATO nº 35/2020

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº FUMEC.2020.00000027-91
INTERESSADO: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC
MODALIDADE: Convite nº 02/2020
 
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC, inscrita no CNPJ nº
57.500.902/0001-04, com sede na Rua Antonio Cesarino, 985, Centro, CEP: 13.015-291, Campinas, Estado
de São Paulo, devidamente representada, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa FFF
PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.,  inscrita   no   CNPJ/MF   sob o  n°
26.480.545/0001-36, por seu representante legal, doravante denominada CONTRATADA, acordam firmar o
presente instrumento de  Contrato, em conformidade com o Processo Administrativo em epígrafe, o qual é de
pleno conhecimento das partes, integrando o presente instrumento como se transcrito estivesse, sujeitando-se
as partes às condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:
 
PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de elaboração de projetos arquitetônico e
complementares, memoriais descritivos, memoriais de cálculo, planilha orçamentária e cronograma físico-
financeiro, visando a reforma e ampliação da unidade da Fumec Descentralizada Sudoeste em Campinas/SP,
conforme Carta-Convite nº 02/2020 e seus anexos, e nas condições estabelecidas neste instrumento.
 
SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o preço global de R$ 28.593,41 (vinte e oito
mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos).
2.2. O valor definido nesta cláusula inclui todos os custos operacionais da atividade, inclusive a desoneração
da folha de pagamento  estabelecida pela Lei nº 12.546/11, caso se aplique os tributos eventualmente devidos
e os benefícios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos noturnos, dominicais e
em feriados, bem como as demais despesas diretas e indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais provas
para controle tecnológico, seguros em geral, de modo a constituir a única contraprestação pela execução dos
serviços objeto deste Contrato.
 

Í Ô
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TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E DO REEQUÍLIBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO
3.1. Nos termos da Lei Federal n.º 10.192/01, os preços contratados não sofrerão reajuste, tendo em vista que
a vigência do contrato é inferior a um ano.
 
QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas referentes ao presente Contrato foram previamente empenhadas e processadas por conta de
verba própria do orçamento vigente, codificadas no orçamento municipal sob os números
60404.12.366.1020.1135.449051 FR 01.220.000, conforme doc. 2811187 do processo.
4.2. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas
nos respectivos Orçamentos-Programa, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar no início de cada
exercício a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho
complementar, respeitada a mesma classificação orçamentária.
 
QUINTA – DO PRAZO
5.1. O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, a contar da data do recebimento da Ordem de
Início dos Serviços, expedida pela FUMEC.
5.2. A CONTRATADA, notificada pela CONTRATANTE da emissão da Ordem de Início dos Serviços,
deverá acusar o seu recebimento no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de sujeição às
penalidades previstas na Cláusula das Penalidades deste instrumento.
 
SEXTA - DA ALTERAÇÃO DE PRAZOS
6.1. Os prazos de início e término dos serviços poderão ser prorrogados, por aditivo contratual, se
comprovadamente ocorrerem as circunstâncias a seguir descritas:

6.1.1. Alteração do projeto ou especificações, pela CONTRATANTE.
6.1.2. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições de execução do contrato.
6.1.3. Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse
da CONTRATANTE.
6.1.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei
Federal 8.666/93 e suas alterações.
6.1.5. Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência.
6.1.6. Omissão ou atraso de providências a cargo da CONTRATANTE, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem
prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

 
SÉTIMA - DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO
7.1. A CONTRATADA apresenta garantia do adimplemento das condições aqui estabelecidas no valor de R$
1.429,67 (hum mil quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos), calculado na base de 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato, recolhida junto à Tesouraria da FUMEC, nos termos do item 14 da
Carta-Convite nº 02/2020 na modalidade seguro garantia.
7.2. A garantia total será retida se a CONTRATADA der causa ao desfazimento do Contrato, para que a
CONTRATANTE possa se ressarcir, em parte, dos prejuízos experimentados, observando-se o disposto na
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cláusula 12.5 e 12.6.
7.3. No caso de apresentação de garantia na modalidade fiança bancária, a CONTRATADA deverá
providenciar sua prorrogação ou substituição, com antecedência ao seu vencimento, independentemente de
notificação, de forma a manter a garantia contratual até o encerramento do Contrato, conforme item 14 do
Edital.
7.4. Após 30 (trinta) dias do término da vigência do presente Contrato, desde que cumpridas todas as
obrigações assumidas, a garantia prestada será liberada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do
requerimento do interessado, instruído com o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços, dirigido à
CONTRATANTE, por intermédio do Serviço do Protocolo Geral. A liberação dar-se-á mediante autorização
do sr. Gestor Administrativo Financeiro com a ciência do Diretor Executivo e da Sra. Presidente da
CONTRATANTE.
7.5. Os valores caucionados em dinheiro no Tesouro da FUMEC serão atualizados monetariamente, conforme
índice de reajuste aplicado no presente contrato.
 
OITAVA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
8.1. Os serviços contratados serão executados sob o regime de empreitada por preço global.
 
NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. A CONTRATADA obriga-se a:

9.1.1. Apresentar os seguintes comprovantes, cujas taxas deverão ser pagas pela CONTRATADA, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do presente Contrato:

9.1.1.1. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica –
RRT do profissional responsável técnico pelos serviços, admitida a substituição do responsável
técnico, durante a execução contratual, por outro de experiência equivalente ou superior, mediante
prévia aprovação da FUMEC.
9.1.1.2. Averbação de seu registro no CREA ou no CAU, ambos do Estado de São Paulo, na
hipótese de o engenheiro ou arquiteto ser de outra região, de acordo com a Lei n° 5.194/66.

9.1.2. Em se tratando de pessoa jurídica sediada no Município de Campinas, apresentar, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do presente instrumento contratual, o comprovante de
sua inscrição municipal (Documento de Informação Cadastral - DIC), no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários (CCM da Secretaria Municipal de Finanças) do Município de Campinas.
9.1.3. Em se tratando de pessoa jurídica não sediada no Município de Campinas e prestadora de serviços
a tomadores estabelecidos neste Município, efetuar, antes da emissão da Nota Fiscal, sua inscrição no
CENE – Cadastro de Empresas não Estabelecidas no Município de Campinas, junto à Prefeitura
Municipal de Campinas,  nos termos da Instrução Normativa DRM/GP nº 001/2012, publicada no DOM
de 03/07/2012, exceto o Microempreendedor Individual (MEI) de que trata a Lei Complementar nº
123/2006.
9.1.4. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do Contrato, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o
Contrato, no prazo determinado.
9.1.5. Acusar o recebimento da Ordem de Início dos Serviços no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a
contar da Notificação da FUMEC.
9.1.6. Iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da
Ordem de Início dos Serviços.
9.1.7. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local das obras/serviços sempre limpo e nas melhores
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condições de segurança, higiene e disciplina.
9.1.8. Submeter à fiscalização, previamente e por escrito, para análise e aprovação, quaisquer mudanças
nos métodos executivos que escapem às especificações da do Anexo I – Especificações técnicas.
9.1.9. Comunicar à FUMEC, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal na
execução dos serviços.
9.1.10. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de
terceiros.
9.1.11.  Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução
do contrato.
9.1.12. Responder pelo pagamento dos encargos trabalhistas, bem como por eventual contratação de
seguro contra riscos de acidentes de trabalho inerentes à execução dos serviços contratados.
9.1.13. Arcar com os custos de combustível e manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos que
porventura necessite utilizar.
9.1.14. Cumprir rigorosamente o cronograma físico do serviços, sob pena de incorrer nas penalidades
previstas neste instrumento.
9.1.15. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitados pela CONTRATANTE, ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos
relativos aos serviços executados ou em execução.
9.1.16. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de
materiais empregados, no prazo determinado pela Fiscalização.

9.1.16.1. Na hipótese de descumprimento da obrigação no prazo determinado, fica facultado à
CONTRATANTE requerer que ela seja executada à custa da CONTRATADA, descontando-se o
valor correspondente dos pagamentos a ela devidos.
9.1.16.2. Na hipótese de não ser devido qualquer pagamento à CONTRATADA o valor da
obrigação constituirá uma dívida vencida e o valor dado em garantia poderá ser retido pela
CONTRATANTE.

9.1.17. Não possuir administrador ou sócio com poder de direção, com vínculo de parentesco com agente
político ou Vereador de Campinas, em cumprimento à vedação do art. 7º do Decreto Municipal nº
17.437/11.
9.1.18. Não efetuar pagamento, a qualquer título, a agente público da ativa por serviços prestados,
inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados, à conta de quaisquer fontes de recursos, em
cumprimento ao artigo 18, inciso VIII da Lei Federal nº 12.919/13.
9.1.19. Cumprir as demais obrigações estabelecidas no Anexo I – Especificações Técnicas.

 
DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

10.1.1. Fornecer à CONTRATADA a Ordem de Início dos Serviços que será expedida pela FUMEC,
após assinatura do presente Contrato.
10.1.2. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços.
10.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o contrato.
10.1.4. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos estabelecidos no presente instrumento.

 



04/11/2020 SEI/PMC - 3070347 - Contrato

https://sei.campinas.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3327854&infra_si… 5/9

DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES
11.1. Integram o presente Contrato, como se aqui estivessem transcritos:

11.1.1. Anexo I – Especificações Técnicas.
11.1.2. Instrumento Convocatório da licitação, e
11.1.3. Proposta da licitante vencedora de docs. (3014976) (3015036) (3015048)     do Processo
Administrativo epigrafado.

 
DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS
TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS
12.1. É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a guarda dos documentos durante os prazos legais.
12.2. A CONTRATADA deve manter a regularidade dos encargos trabalhistas e previdenciários relativos aos
empregados envolvidos na execução da avença, devendo manter atualizadas, durante toda a vigência
contratual, as Certidões de Regularidade para com o INSS (CND), o FGTS (CRF) e a Justiça do Trabalho
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).
12.3. A constatação de irregularidade parcial ou total acerca do cumprimento desses encargos caracteriza
inadimplemento contratual, dispondo a CONTRATANTE da prerrogativa de reter o pagamento dos valores
necessários a sua liquidação e pagamento ao particular, diretamente ou em juízo.
12.4. A existência de débitos trabalhistas e previdenciários e, por conseguinte, o inadimplemento do
CONTRATADO constitui motivo para a rescisão unilateral do contrato e aplicação das sanções
administrativas devidas, considerando a gravidade das infrações cometidas (art. 78 c/c art. 87 da Lei de
Licitações e Contratos).
12.5. Na hipótese de rescisão contratual, caberá à CONTRATANTE reter o pagamento das parcelas
contratuais eventualmente devidas e da garantia contratual, devendo, com essa retenção, proceder ao
abatimento de eventual multa e ao pagamento direto aos trabalhadores terceirizados ou o depósito em juízo.
Não serão aceitos instrumentos de garantia que contenham cláusulas excepcionando sua aplicação nessas
situações.
12.6. A devolução da garantia de adimplemento contratual somente será liberada após a comprovação pela
CONTRATADA, da inexistência de débitos trabalhistas em relação aos empregados que atuaram na execução
do objeto do contrato, o que deverá ser verificado pela FUMEC no momento oportuno definido na cláusula
7.4.
12.7. Caso o pagamento dos encargos trabalhistas e/ou previdenciários não ocorra até o fim do 2º (segundo)
mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada pela CONTRATANTE para o
pagamento das verbas trabalhistas diretamente aos empregados prejudicados ou mediante depósito em juízo,
sem prejuízo da rescisão contratual.
12.8. Os prestadores de serviços (pessoa jurídica), exceto o Microempreendedor Individual (MEI) de que trata
a Lei Complementar nº 123/06, não estabelecidos no Município de Campinas que prestarem serviços a
tomadores estabelecidos neste município terão que efetuar o cadastro no CENE – Cadastro de Empresas não
Estabelecidas no Município de Campinas, junto à Prefeitura Municipal de Campinas.
12.9. Caso o prestador de outro município não esteja cadastrado no momento da emissão da Nota Fiscal,
independentemente de sua atividade, a CONTRATANTE tomadora do serviço, realizará a retenção de forma
automática. Para tanto, o cadastro no CENE deve ser realizado antes da emissão da Nota Fiscal.
 
DÉCIMA TERCEIRA - DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1. A medição dos serviços contratados será efetuada conforme cronograma financeiro constante no item 10
do Anexo I – Especificações Técnicas, e entregue à FUMEC.
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13.2. Para efeitos de medição serão considerados os serviços efetivamente executados e atestados pela
fiscalização, em conformidade com o Cronograma Físico estabelecido pela CONTRATANTE, consideradas,
as especificações técnicas constantes nesta Carta Convite e seus anexos, em especial o item 10 e 11 do Anexo
I – Especificações Técnicas.
13.3. A medição não aprovada pela FUMEC será devolvida à CONTRATADA para as necessárias correções,
com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem anterior, a
partir da data de sua reapresentação.
13.4. Aprovada a medição, a CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal referente aos serviços
correspondentes.
 
DÉCIMA QUARTA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1. A CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal correspondente aos produtos entregues à FUMEC, em até
05 (cinco) dias úteis da aprovação da medição, para nova verificação.
14.2. A Nota Fiscal não aprovada pela FUMEC será devolvida à CONTRATADA para as necessárias
correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem
14.1, a partir da data de sua reapresentação.
14.3. A devolução da Nota Fiscal não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto para que a
CONTRATADA suspenda a execução das obras/serviços.
14.4. A CONTRATANTE efetuará o pagamento das Notas Fiscais no prazo de 20 (vinte) dias corridos, a
contar da data de sua aprovação.
14.5. A CONTRATANTE somente efetuará o pagamento dos valores devidos, após comprovação do
recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários, nos termos da Cláusula Décima Segunda.
14.6. A CONTRATANTE efetuará a retenção na fonte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -
ISSQN, quando o imposto for devido neste Município, de acordo com a Lei Municipal nº 12.392, de 20 de
outubro de 2005.
 
DÉCIMA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
15.1. A CONTRATANTE, por meio de seu Engenheiro Civil, efetuará a fiscalização dos serviços a qualquer
instante e nos termos estabelecidos no instrumento convocatório e no presente instrumento.
15.2. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor da FUMEC, especialmente
designado.
15.3. No desempenho de suas atividades, é assegurado ao Fiscal, o direito de verificar e exigir a perfeita
execução do presente ajuste em todos os termos e condições, inclusive solicitar à CONTRATADA, sempre
que julgar conveniente, informações sobre o seu andamento.
15.4. A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da total
responsabilidade pela prestação dos serviços e elaboração dos projetos, com toda cautela e boa técnica.
 
DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL
16.1. No recebimento e aceitação do objeto deste Contrato será observado, no que couber, a disposição
contida nos artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
 
DÉCIMA SÉTIMA - DO PESSOAL
17.1. O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execução dos serviços ora avençados não terá relação
de emprego com a CONTRATANTE e deste não poderá demandar quaisquer pagamentos.
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17.2. No caso de vir a CONTRATANTE a ser acionada judicialmente, a CONTRATADA o ressarcirá de toda
e qualquer despesa que, em decorrência disso, venha a desembolsar.
 
DÉCIMA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
18.1. Será permitida a subcontratação parcial dos serviços, no limite de até 30%  (trinta por cento) do valor
dos serviços, exceto a elaboração dos projetos básicos e executivos de arquitetura, mediante prévia aprovação
da Contratante, devendo a subcontratada atender às mesmas exigências de qualificação técnica exigidas da
Contratada referente à parcela do objeto que lhe é repassada, sendo a Contratada a única e exclusiva
responsável pela execução dos serviços.
 
DÉCIMA NONA - DAS PENALIDADES
19.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, de acordo com a gravidade da falta, nos termos dos arts. 86 e
87 da Lei 8.666/93:

19.1.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais
tenha a CONTRATADA concorrido diretamente;
19.1.2. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no recebimento
da Ordem de Início dos Serviços, até o quinto dia corrido do atraso, após o que, a critério da
Administração, poderá ser promovida a rescisão unilateral do contrato;
19.1.3. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado em
iniciar os serviços, após o prazo estabelecido para tal na Ordem de Início dos Serviços, até o 5º (quinto)
dia corrido de atraso, podendo resultar na rescisão unilateral do contrato pela Administração;
19.1.4. Multa de até 5% (cinco por cento) do valor total da nota fiscal, sempre que for observado atraso
injustificado no desenvolvimento dos serviços em relação ao cronograma físico, ou for constatado
descumprimento de quaisquer outras obrigações assumidas pela CONTRATADA, podendo resultar, em
caso de reincidência, na rescisão unilateral do contrato pela Administração;
19.1.5. Multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, de acordo com a gravidade da
infração, em caso de qualquer descumprimento contratual, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato
pela Administração, garantida a defesa prévia.
19.1.6. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a FUMEC, bem como o impedimento
de com ele contratar, pelo prazo de até 2 (dois) anos, nas hipóteses de a CONTRATADA ensejar o
retardamento da execução ou da entrega do objeto contratado sem motivo justificado ou der causa à
inexecução total ou parcial do contrato;
19.1.7. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no caso de
apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude.

19.1.7.1. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, decorrido o prazo
de 02 (dois) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir a FUMEC pelos prejuízos resultantes e
desde que cessados os motivos determinantes da punição.

19.2. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.
19.3. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não eximindo a
CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar à CONTRATANTE.
19.4. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será
considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior,
devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário,
cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.
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VIGÉSIMA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
20.1. A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação necessárias e exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
 
VIGÉSIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO
21.1. A inexecução total ou parcial, deste Contrato, enseja sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80
da Lei Federal n° 8.666/93.
21.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
21.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:

21.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93; ou
21.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração; ou
21.3.3.  Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

21.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
21.5. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão assegurados à
CONTRATANTE os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
 
VIGÉSIMA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO
22.1. Para a execução dos serviços, objeto deste Contrato, realizou-se licitação na modalidade Convite sob nº
02/2020, cujos atos encontram-se no Processo Administrativo nº FUMEC.2020.00000027-91.
 
VIGÉSIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO
23.1. O presente Contrato vincula-se ao instrumento convocatório da licitação e à proposta da licitante
vencedora de docs. (3014976) (3015036) (3015048), do processo administrativo em epígrafe.
 
VIGÉSIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
24.1. Aplica-se a este Contrato e nos casos omissos, o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
 
VIGÉSIMA QUINTA – DO FORO
25.1. As partes elegem o foro da Comarca de Campinas -SP, com renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão contratual não resolvida administrativamente.
 
E por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e
forma.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA, Diretor(a)
Executivo, em 03/11/2020, às 14:36, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por SOLANGE VILLON KOHN PELICER, Secretario(a)
Municipal, em 03/11/2020, às 17:06, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FELLIPE FERRARI FAKRI, Usuário Externo, em
04/11/2020, às 07:54, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 3070347 e o código CRC 56DB3A39.
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