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CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA 
CAMILA DOS SANTOS SOUZA CONSTRUÇÕES ME.   

 
CONTRATO Nº:     197 /2017 

 
  O Municipio de Álvares Machado, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 43.206.424/0001-10, com sede na Praça da Bandeira s/nº. 
– Centro – Álvares Machado – SP., neste ato representada pelo Prefeito Municipal 
Senhor JOSE CARLOS CABRERA PARRA,  residente e domiciliado nesta cidade de 
Álvares Machado, SP,  portador do RG nº. 18.235.415-5 e CPF nº. 062.065.778-21, de 
outro lado a empresa CAMILA DOS SANTOS SOUZA CONSTRUÇÕES  ME, CNPJ nº. 
14.622.140/0001-06, estabelecida a Rua Joaquim  Serra, 237, Parque dos Pinheiros, 
neste município  de Alvares Machado, SP, CEP 19600-000,   por seu representante 
abaixo assinado,  pactuam o presente Contrato, cuja celebração  é regida pela Lei 
10.520/02, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei 
federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 com alterações posteriores, e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie, atendendo as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
O  presente instrumento tem por objeto a Contratação  de empresa para o serviço de 
mão de obra, para  reparos  em diversas escolas do município: Emeif Alvares Machado, 
Emeif Eva Soares Boigues, Emeif Vô Lau, e, Emeif Governador Franco Montoro, 
conforme planilha orçamentária anexa.   
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO:  
2.1. O valor do presente contrato é R$ 7.966,30 ( sete mil novecentos e sessenta e seis 
reais e trinta centavos)  cujo pagamento se dará após o término dos serviços.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
3.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta dos 
recursos disponíveis, constantes das dotações orçamentárias abaixo: 
Conta 1200 
Diretoria de Educação. 
Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 
Fonte de Recurso – 01 Tesouro 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS 

O prazo de execução dos serviços é de até 30 (trinta) dias.  
O Prazo de vigência do presente contrato será de 60 ( sessenta) dias  a contar da data 
de sua assinatura. 



 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO: 
O pagamento será em até 30 dias após entrega dos serviços.  
 
CLÁUSULA SÉXTA – DAS PENALIDADES e MULTAS: 
Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a 
saber: 
a) Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a 
pessoa, física ou jurídica, que praticarem quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei 
federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002. 
b) A sanção de que trata o subitem anterior poderão ser aplicada subsidiariamente as 
disposições da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e 
registrada no Cadastro de Fornecedores.  
c) Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% 
do valor do contrato, não se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude 
da não aceitação da primeira convocada.  
d) Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela 
Administração, e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado 
ficará sujeito, a critério da Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor do objeto não entregue. 
e) Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 
1% (um por cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. 
 
CLÁUSULA SETIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
A Prefeitura Municipal poderá rescindir de pleno direito o contrato, 
independentemente de aviso, notificação, ou interpelação judicial ou extrajudicial, 
sem que assista à contratada qualquer direito à indenização nos seguintes casos: 
a) Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, concurso de credores, 
cisões ou fusões; 
b) Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como 
transferência ou outros, sem autorização prévia da Prefeitura Municipal de Álvares 
Machado; 
c) Paralisação na execução do serviço; 
d) Imperícia, negligência, imprudência ou desídia por parte da contratada. 
A contratada se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, relativamente ao objeto da licitação, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, conforme 
estabelece o artigo 65, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Se a Prefeitura Municipal tiver que ingressar em juízo em consequência deste contrato, 
a contratada, sem prejuízo de indenização e das sanções cabíveis, pagará a primeira, a 
título de honorários advocatícios, a importância correspondente a 10% (dez por cento) 
do valor da causa. 
Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos os 
documentos anexos. 
 
CLAUSULA OITAVA –  DO FORO: 



Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, com 
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas deste contrato, cabendo a parte vencida arcar com os pagamentos 
das custas processuais e demais cominações legais. 
  
PM-Álvares Machado, 17 de julho de 2017.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Contratante:  
MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

JOSE CARLOS CABRERA PARRA 
 
 
 
 
 

Contratado: 
CAMILA DOS SANTOS SOUZA CONSTRUÇÕES ME  

 
 
  

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


