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CONTRATO Nº 19/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2018 

 
CONTRATO PARA OBRA DE REFORMA E AMBIENTAÇÃO DA RECEPÇÃO E SALA DAS 
COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA, LOCALIZADA NA 
RUA BANDEIRANTES, Nº 25.  
 
Das partes: 
 
Pelo presente instrumento, de um lado, 
 
i. CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA, inscrita no CNPJ sob nº 44.478.196/0001-08, 

neste ato representada por seu Presidente, Marcos Santana Rezende, brasileiro, RG 
7.564.492 SSP/SP e CPF 015.462.338-57, neste instrumento simplesmente 
denominado CONTRATANTE; e de outro lado, 
 

ii. CAV SERVIÇOS - V L CAVINA JUNIOR ME, CNPJ nº 25.149.132/0001-00, localizada 
na Av. Euclides da Cunha, nº 238, Marília/SP, aqui representada por Valter Luiz Cavina 
Junior, RG 43.582.326-7 e CPF 331.228.618-28, neste instrumento simplesmente 
denominado CONTRATADA, 

 
assinam o presente Contrato para realização da obra de reforma e ambientação da recepção e 
sala das comissões permanentes da Câmara Municipal de Marília, localizada na rua 
Bandeirantes, nº 25, consoante as disposições expressas no Processo nº 20/2018  – Edital nº 
12/2018  – Pregão Presencial nº 12/2018, tudo em conformidade com as Leis Federais 
números 10.520/2002 e 8.666/93 e LC 123/06, com suas modificações posteriores, sob as 
seguintes cláusulas e condições:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
1.1 O presente contrato tem por objeto realização da obra de reforma e ambientação da 

recepção e sala das comissões permanentes da Câmara Municipal de Marília, 
localizada na rua Bandeirantes, nº 25. 
 

1.2 A obra deverá estar rigorosamente de acordo com o memorial descritivo e projetos 
arquitetônicos, conforme consta no processo em epígrafe. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO 
 
2.1 Os prazos e condições de execução dos serviços serão os seguintes: 

  
a) Para início da obra: até 5 (cinco) dias corridos a contar da data de expedição da 

“Ordem de Serviços” que ocorrerá no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da 
data de assinatura do contrato; 

 
b) Para conclusão da obra: no máximo de 08 (oito) semanas, contados da data de início 

dos serviços. 
 
c) Para o recebimento provisório pela fiscalização: 15 (quinze) dias corridos da 

comunicação escrita da conclusão dos serviços por parte da contratada, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes; 
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a) Para recebimento definitivo: até 30 (trinta) dias após o recebimento provisório. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO 
 
3.1  A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 122.212,00(cento e vinte e 

dois mil e duzentos e doze reais) pelos serviços de ambientação e reforma da 
Recepção e Sala das Comissões da Câmara Municipal de Marília, conforme projeto 
arquitetônico respectivo. 

 
CLÁUSULA QUARTA: DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
4.1 Serão efetuadas medições semanais, sendo a primeira, uma semana após a emissão da 

Ordem de Serviços, nas quais serão computadas as quantidades dos serviços 
efetivamente executados no período, multiplicados pelos preços.  

 
4.2 As medições deverão estar de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, que faz 

parte integrante do respectivo Edital de Pregão (Anexo II e VII), juntamente com as 
plantas e o memorial descritivo respectivos. 

 
4.3 O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a medição. 
 
4.4 A empresa contratada deverá entregar a medição à Câmara Municipal de Marília 

imediatamente após o seu encerramento.  
 
4.5 A Câmara Municipal de Marília, através da arquiteta autora do projeto contratada para 

acompanhamento da execução da obra, deverá aprovar o valor para fins de faturamento, 
comunicando à empresa contratada dentro de 3 (três) dias do recebimento da medição, o 
que implicará na apresentação, por parte da empresa, da respectiva fatura, no primeiro 
dia subsequente à comunicação do valor aprovado. 

 
4.6 O valor não aprovado, de acordo com a medição, deverá ser, dentro de igual prazo, 

comunicado à empresa contratada, com justificativa correspondente, para a expedição da 
fatura. 

 
4.7 O pagamento realizado pela Câmara Municipal de Marília não isentará a empresa 

contratada das responsabilidades contratuais e nem implicará nos recebimentos 
provisórios ou definitivos dos serviços. A não aceitação dos serviços pela fiscalização 
implicará na suspensão imediata do pagamento. 

 
4.8 O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, contados da apresentação da nota 

fiscal/fatura na Gerência de Administração e Informática da Câmara Municipal, devendo 
ser encaminhada a nota fiscal juntamente com dados bancários da conta corrente 
Pessoa Jurídica ou boleto bancário. 

 
4.9 Na nota fiscal deverá constar o número do processo (Pregão Presencial nº 12/2018 e 

contrato nº 19/2019), bem como o boleto para pagamento, ou conta bancária PJ para 
depósito.  

 
4.10 As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada para 

devida correção, reiniciando-se a contagem dos dez dias de prazo para pagamento após 
a apresentação da nota fiscal devidamente corrigida. 
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CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA E REAJUSTE 
 
5.1 O presente contrato terá duração e validade até a realização de seu objeto, bem como 

da efetivação de seu prazo de garantia. 
 
5.2 O presente contrato não possuirá reajustamento de preços pois sua vigência não 

atingirá período superior a 12 (doze) meses como é estabelecido na Lei Federal 
8666/93. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
6.1 A fiscalização da realização dos serviços objeto destecontrato será realizada pelo 

servidor gestor do contrato designado pela Câmara Municipal de Marília e pela 
arquiteta, já contratada por este órgão, autora do projeto, a qual também será 
responsável pela aprovação da medição. 

 
6.2 Um servidor será designado pela Câmara Municipal de Marília para representar a 

Administração no acompanhar e fiscalizar o contrato a ser lavrado com a empresa 
vencedora do certame em epígrafe. 
 

6.3 A Câmara Municipal de Marília terá acesso a documentação fiscal e social dos 
funcionários da contratada quando solicitado. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS RESPONSABILIDADES 
 
7.1 A CONTRATADA é a única responsável em qualquer caso, por dano ou prejuízo que 

eventualmente possa causar a terceiros, em decorrência da mão-de-obra ora 
contratada, sem qualquer responsabilidade ou ônus para a Câmara Municipal de Marília 
pelo ressarcimento ou indenização devidos. 

 
7.2 A responsabilidade da CONTRATADA é integral para com a execução do objeto do 

presente Contrato, nos Termos do Código Civil Brasileiro sendo que a presença da 
fiscalização da Câmara Municipal de Marília não diminui ou exclui essa 
responsabilidade. 

 
7.3 Todo serviço mencionado em qualquer documento que integra o contrato, será 

executado sob responsabilidade direta da CONTRATADA. 
 
7.4 É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos 

necessários para a execução da obra. 
 
7.5 Correrão por conta da CONTRATADA: 
 
a) exclusivamente todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência da 

contratação da empreitada, objeto deste contrato;  
b) as contribuições devidas à Seguridade Social; 
c) exclusivamente, todos os encargos trabalhistas, taxas, prêmios de seguros e de 

acidentes de trabalho, emolumentos e demais despesas necessárias. 
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7.6 A CONTRATADA obrigar-se-á a remoção total dos entulhos decorrentes dos serviços, 
bem como, à limpeza geral da área. 

 
7.7 A CONTRATADA deverá providenciar, às suas expensas, em 15 (quinze) dias a contar 

do início dos serviços, a confecção e instalação de placa indicativa da obra, conforme 
modelo que será fornecido pela Câmara Municipal de Marília. 

 
7.8 É de responsabilidade da CONTRATADA a vigilância dos materiais, equipamentos e local 

onde serão executados os serviços. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA: DAS SANÇÕES 
 
8.1 A contratada, no caso de inadimplemento do ajustado ou prática de quaisquer atos 

previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, estará sujeita às 
seguintes sanções: 

 
a) Advertência; 
b) Impedimento de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Marília pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos; 
c) A sanção de que trata o parágrafo anterior poderá ser aplicada juntamente com a 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, garantido o exercício de 
prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no e-CADFOR, no endereço eletrônico 
www.esancoes.sp.gov.br; 
d) Pela inexecução parcial dos serviços dentro do cronograma estabelecido, ou pela 
paralisação dos serviços em andamento, 5% do valor da obra; 
e) Pela inexecução total dos serviços dentro do cronograma estabelecido, ou pela não 
realização da obra, 7% do valor da obra. 
 
 

CLÁUSULA NONA: DAS RESCISÕES 
 
9.1 Constituirá motivo para rescisão ou multa no presente contrato: 
 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
b) O desatendimento às determinações da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a entrega dos produtos, assim como a de seus superiores. 

 
 
9.2 A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Câmara Municipal de Marília;  
b) Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 

Pregão Presencial nº 12/2018, desde que haja conveniência para a Câmara 
Municipal de Marília; 

c) Judicial, nos termos da lei federal nº 8666/93 com suas modificações 
posteriores. 

 
CLÁUSULA DEZ: DAS DOTAÇÕES 
 

http://www.esancoes.sp.gov.br/
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10.1 As despesas decorrentes deste contrato serão cobertas com os recursos provenientes do 
Tesouro decorrentes das dotações: 0102-010201-01-031-0102-1102 – Verba 15 – 
Subelemento 3.3.90.39.16 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis; e 0102-
010201-01-031-0102-2102 – Verba 39 – Subelemento 4.4.90.52.42 – Mobiliário em 
Geral. 

 
CLÁUSULA ONZE: DO FORO 
 
11. Para dirimir eventuais dúvidas e litígios referentes ao presente contrato, elegem com 

renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da comarca de Marília, 
Estado de São Paulo. 

 
 

Assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente, perante duas testemunhas, 
para um único e só fim de direito. 

 
        Marília, 14 de março de 2019 

 
 
 
 
 

CONTRATANTE: 

 
 
 
 
 

Marcos Santana Rezende  
Presidente da Câmara Municipal de Marília 

Email institucional: camara@camar.sp.gov.br 
Email pessoal: marcosrezende@camar.sp.gov.br 

 
 
 
 
 

CONTRATADA: 

 
 
 
 
 

Valter Luiz Cavina Junior 
CAV SERVIÇOS - V L CAVINA JUNIOR ME 

Email institucional: administrativo@construtoracav.com.br 
Email pessoal: cavina@contrutoracav.com.br 

 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Lucas FinattiSegamtim 
RG 47.716.086-4 

 
 
 
 
 

Carla Fernanda Vasques Farinazzi  
RG 24.359.814-2 

 
 ANÁLISE JURÍDICA DO CONTRATO: 
Contrato formalmente em ordem nos termos  
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da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
 

 
Daniel Alexandre Bueno 

Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Marília 


