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CONTRATO QUE ENTRE SI FORMALIZAM DE UM LADO A 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E DE OUTRO 

A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL 

 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO CM Nº 7140/2017 

CONTRATO C.M. Nº 16/2017 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, com sede na cidade de São Caetano 

do Sul, Estado de São Paulo, na Avenida Goiás, nº 600, Centro, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 

48.568.372/0001-45, neste ato representada por seu Presidente, Vereador ECLERSON PIO 

MIELO, brasileiro, casado, professor, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.268.179-2 

SSP/SP, inscrito no CPF (MF) sob nº 161.649.218-05, residente e domiciliado à Rua Espírito 

Santo, nº 352, apto.102B, bairro Santo Antônio, São Caetano do Sul/SP, CEP: 09530-700, 

doravante denominada simplesmente “CONTRATANTE”, e do outro lado, na qualidade de 

“CONTRATADA”, a UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS, 

inscrita no CNPJ sob n° 44.392.215/0001-70, entidade autárquica municipal, pessoa 

jurídica de direito público, estabelecida à Avenida Goiás n° 3.400 — Bairro Barcelona — 

São Caetano do Sul - SP — CEP: 09550 — 051, representada pelo seu Reitor, MARCOS 

SIDNEI BASSI, portador da cédula de identidade RG n° 10429972, SSP/SP, inscrito no 

CNPJ sob n°024.667.080-00, resolvem f irmar o presente contrato, com fundamento 

no inciso XIII, do artigo 24 da Lei Federal n° 8.666/1993 e alterações posteriores, e 

ainda combinada com as demais normas de direito aplicáveis à espécie e no que consta 

no Processo Administrativo C.M n° 7140/2017, mediante as condições constantes das 

seguintes cláusulas, que ambas as partes aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus 

sucessores. 

1. DO OBJETO DO CONTRATO 

Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço técnico especializado de 

consultoria para elaboração de Plano de Reestruturação Administrativa, contemplando 

adequação do Quadro de Pessoal e Plano de Carreiras da Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul. 

2. DAS ETAPAS E OBJETIVOS 
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A elaboração do Projeto deverá contemplar as etapas de Implantação, Execução e Atividades 

e atender os seguintes objetivos: 

2.1 – Revisão de toda a legislação vigente de suporte às atividades da CONTRATANTE; 

2.2 – Revisão de estrutura Organizacional existente com programa de sua modernização e 

adequação às necessidades atuais;  

2.3 – Estabelecer atribuições das unidades e as competências dos seus dirigentes; 

2.4 – Revisar o Quadro de Pessoal com proposta de sua adequação à nova estrutura 

organizacional, quantitativa e qualitativamente; 

2.5 – Revisão da atual situação dos servidores públicos da Contratada com proposta do 

enquadramento no Novo Quadro de Pessoal a ser criado; 

2.6 – Discutir e estabelecer, de forma consensual, o regime jurídico que deverá normatizar a 

relação de trabalho na Câmara Municipal de São Caetano do Sul; 

2.7 – Definir o impacto orçamentário decorrente de possível implantação da nova estrutura e 

novo Quadro de Pessoal, assim como da Progressão em carreiras;  

2.8 – Estabelecer os instrumentos de gerenciamento que permitirão a implantação da nova 

estrutura organizacional e do novo Quadro de Pessoal; 

2.9 – Consolidar todo trabalho em Projeto de Resolução; 

2.10 – Discutir, conceber e elaborar o NOVO Estatuto do Funcionário/Servidor Público da 

Câmara Municipal de São Caetano do Sul;  

 

3. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços serão executados na Unidade de Coordenadoria de Apoio A Instituições Públicas 

– CAIP, da Universidade de São Caetano, situado à Avenida Goiás, 3400 – Barcelona – São 

Caetano do SUL – CEP: 09550-051. 

 

4.  DO VALOR DO CONTRATO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

4.1. A CONTRATADA prestará os serviços especificados na Cláusula Primeira do presente 

termo no valor total de Implantação no importe de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 

reais). 

4.2. A CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA, referente a PRIMEIRA 

PARCELA, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), após 30 (trinta) dias da assinatura do 

contrato, mediante a entrega do Relatório de Implantação do Trabalho e manifestação do 

Gestor designado pela CONTRATANTE atestando que esta foi aprovada. 
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4.3. A CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA, referente a SEGUNDA 

PARCELA, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), após 60 (sessenta) dias do início dos 

trabalhos, mediante a entrega do Relatório de Etapas de Atividades e manifestação do Gestor 

designado pela CONTRATANTE atestando que esta foi aprovada. 

4.4. A CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA, referente a TERCEIRA 

PARCELA, no valor de R$ R$ 90.000,00 (noventa mil reais), após 90 noventa dias do início 

dos trabalhos, mediante a entrega do Relatório de Etapas Concluídas, manifestação do Gestor 

designado pela CONTRATANTE atestando que esta foi aprovada.  

4.5. A CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA, referente a QUARTA 

PARCELA, no valor de R$ R$ 90.000,00 (noventa mil reais), após 120 (cento e vinte dias) dias 

do início dos trabalhos, mediante a entrega do Relatório Final, manifestação do Gestor 

designado pela CONTRATANTE atestando que esta foi aprovada e aquiescência da autoridade 

CONTRATANTE.  

4.6. No caso não aprovação dos relatórios apresentados, estes serão esses devolvidos à 

CONTRATADA, para as adequações e correções solicitadas, não respondendo a 

CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 

correspondentes. 

4.7. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa CONTRATADA enquanto houver 

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

 

 

5.  DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO 

 

5.1    O prazo para prestação dos serviços objeto desta contratação é de 120 (cento e vinte) 

dias com início em 08 de dezembro de 2017 e término em 06 de abril de 2018. 

 

 

6.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

6.1     O pagamento do objeto relativo ao presente Contrato será efetuado através da dotação 

orçamentária sob a rubrica 01.01.01.01031.0001.2089.33903900 - Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

 

7. DOS DIREITOS DAS PARTES 

 

7.1    Os direitos das partes contratantes encontram-se inseridos na Lei Federal nº 8.666/93 e 

demais legislação porventura aplicável. 

 

 

8.  DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 
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8.1   Efetuar o pagamento pela execução da prestação de serviços na época de sua 

exigibilidade. 

 

8.2    Receber o objeto da contratação quando em conformidade com as estabelecidas neste 

instrumento. 

 

8.3    Efetuar os pagamentos após a apresentação dos Relatórios de cada Etapa, devidamente 

atestada e aprovada pelo responsável pelo recebimento do objeto contratado. 

 

8.4    Fiscalizar a execução do contrato, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão 

sendo observadas as especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-se o direito 

de rejeitar os serviços que, a seu critério, não forem considerados satisfatórios. 

 

 

9.  DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

 

9.1 A CONTRATADA obriga-se à prestação dos serviços de acordo com as exigências 

apresentadas pela CONTRATANTE. 

 

9.2    A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação pela Lei, devendo comunicar à CONTRATANTE qualquer alteração que possa 

comprometer a manutenção do presente contrato. 

 

9.3    A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas diretas e indiretas da execução 

dos serviços, mão de obra, tributos, encargos sociais, materiais, equipamentos adequados, 

liquidação de responsabilidades por acidente de trabalho, danos à Câmara Municipal ou a 

terceiros, por seus funcionários, equipe técnica, bem como todos e quaisquer encargos 

decorrentes da execução do contrato. 

 

9.4    A CONTRATADA assumirá a responsabilidade direta pela execução total dos serviços, 

sendo vedada a subcontratação de outra empresa, pela CONTRATADA, salvo por expressa 

autorização da CONTRATANTE. 

 

9.5   A CONTRATADA deverá arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual 

for, desde que praticada pelos seus técnicos no recinto da CONTRATANTE. 

 

9.6   A CONTRATADA deverá permitir ao Gestor do contrato, fiscalizar os serviços, objeto 

deste instrumento, que estiverem sendo executados sob sua responsabilidade, prestando todos 

os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 

 

9.7 A CONTRATADA prestará serviços com eficiência e pontualidade. 
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10.   DAS PENALIDADES 

 

10.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações previstas nestes instrumentos, a 

CONTRATANTE reserva-se no direito de aplicar à CONTRATADA: 

 

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre a parte da obrigação não cumprida; 

 

b) Multa de 20% (vinte por cento) por descumprimento total do Contrato  

 

10.2 Se o pagamento da multa não for satisfeito no prazo estabelecido, sua cobrança será 

efetuada judicialmente, na forma da lei. 

 

10.3 As penalidades previstas no Edital e no Contrato serão aplicadas sem prejuízo das 

cominações estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

A CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 

8.666/93 e posteriores alterações, a serem aplicadas no caso de infringência de quaisquer das 

cláusulas contratuais celebradas e/ou proposta apresentada. 

 

 

11.  DA RESCISÃO 

 

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados nos 

artigos 78 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 

12.  DA ALTERAÇÃO 

 

A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Contrato somente se reputará 

válida se tomada expressamente em instrumento aditivo, que ao presente aderirá, passando 

dele a fazer parte. 

 

 

13.   DA GESTÃO DO CONTRATO 

 

O gestor do presente contrato, e no caso de sua ausência, o seu respectivo suplente,  serão 

designados pelo Presidente desta Edilidade, nos termos da Lei de Licitações em seu artigo 67 

e seguintes, os quais serão encarregados pelo acompanhamento e fiscalização da execução 

do termo contratual, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências 

necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, sendo que tal fiscalização, em nenhuma hipótese, 

eximirá a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais e legais, bem como, dos 
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danos pessoais e materiais que forem causados a terceiros ou à CONTRATANTE, ou por atos 

de seus próprios funcionários e prepostos ou ainda, por eventuais omissões. 

 

 

14.  DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de São Caetano do Sul – SP como competente para dirimir 

quaisquer questões oriundas do presente Contrato. 

 

 E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si ou seus sucessores, 

em 03 (três) vias, de igual teor, para todos os fins e efeitos de direito, na presença das 

testemunhas abaixo arroladas. 

 

 

São Caetano do Sul, 08 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL 

ECLERSON PIO MIELO 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO CAETANO DO SUL 

MARCOS SIDNEI BASSI 

REITOR 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS:  

 

 

PRISCILA BASTOS MARCELÃO                         VIVIAN LINDSAY RODRIGUES  
RG. Nº 44.310.671-X                                                                  RG. Nº 41.587.057-4   
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