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INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE REFORMA POR 
EMPREITADA  

Pelo presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE 
REFORMA POR EMPREITADA, e na melhor forma de direito, as partes contratantes 
abaixo qualificadas, tem entre si, justo certo e livremente avençado o seguinte: 

"CLÁUSULA PRIMEIRA — DAS PARTES": 

1.1 — De um lado Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia 
- PIRAPREV, inscrito no Cadastro de Pessoa Jurídica CNPJ sob n° 10.543.660/0001-72, 
situado na Av. Dona Elza Peçanha de Godoy, 170 Bairro Vista Alegre, Piracaia-SP, 
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu 
Superintendente Sr. Osmar Giudice, portador da Cédula de Identidade n°. 12644656-8 
SSPSP e inscrito no CPF sob o n°. 029.919.458-26, residente e domiciliado neste município. 

1.2 — De outro RODRIGO LUIZ BUENO DE SOUZA EIRELI, inscrito no Cadastro de 
Pessoa Jurídica CNPJ sob n° 33.202.907/0001-92 e Inscrição Estadual sob n° 
534.041.362.117, situado na Rua Napoleão de Carvalho Freire, 115, centro, CEP 12.970-
000, Piracaia - SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATADA. 

"CLÁUSULA SEGUNDA — DO OBJETO E DO CONTRATO": 

2.1 — 0 objeto do presente contrato, é a reforma da edificação sede do PIRAPREV — 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia, localizado na 
Av. Dona Elza Peçanha de Godoy, 170 Bairro Vista Alegre, Piracaia-SP, cuja posse é do 
CONTRATANTE. 

2.2 — 0 imóvel  sera  reformado de acordo com o orçamento anexo, onde constam todos os 
serviços e materiais a serem utilizados. 

"CLÁUSULA TERCEIRA — DA REFORMA": 

3.1 — As obras serão executadas pela CONTRATADA, prestando todos os serviços 
pertinentes a reforma, sendo de sua responsabilidade a compra de materiais, contratação dos 
funcionários e prestadores de serviço, tendo estes vinculo exclusivamente com a mesma, a 
qual responderá pelo pagamento dos salários bem como todos os encargos decorrente da 
contratação. 

3.2 — Qualquer dano ocasionado a terceiros, tendo como nexo causal a realização da obra, 
agindo com dolo ou culpa,  sera  de responsabilidade da CONTRATADA, podendo ser 
ocasionados por seus funcionários ou terceiros, devendo o mesmo repará-los de imediato, 
afastando o CONTRATANTE de qualquer vinculo que possa existir. 

3.3 — A CONTRATADA  sera  dada completa liberdade para a execução dos trabalhos, 
respeitando sempre o orçamento anexo e os horários de funcionamento do PIRAPREV, 
podendo a CONTRATADA exercer de forma autônoma suas funções e ciente dos prazos 
estipulados para finalização de obra conforme Clausula Sexta. 
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3.4 — Fica a CONTRATADA exclusiva responsável e com total autonomia por todas as 
decisões técnicas e construtivas, desde que o objetivo final do serviço seja atingido. 

3.5 — Ocasionais serviços adicionais aos contratados, por solicitação formal do 
CONTRATANTE, deverá ser realizado um Termo Aditivo de Contrato, onde o 
CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento dos valores excedidos. 

"CLAUSULA QUARTA — DOS MATERIAIS": 

4.1 — Todos os insumos descritos no orçamento anexo são de responsabilidade da 
CONTRATADA, que se compromete a utilizar materiais de boa qualidade, atendendo as 
especificações básicas de uso, funcionamento e especificações de projeto. 

4.2 — Ocasionais acréscimos ou substituições por materiais de padrão e valor superior aos 
contratados, por solicitação formal do CONTRATANTE, deverá ser realizado um Termo 
Aditivo de Contrato, onde o CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento dos 
valores excedidos. 

"CLÁUSULA QUINTA — DA VISTORIA DE ENTREGA": 

5.1 — Fica responsável a CONTRATADA a realizar junto ao CONTRATANTE uma 
vistoria técnica para entrega dos serviços, após a finalização do mesmo, onde serão feitos 
todos os testes de funcionamento construtivos. 

5.2 — Após devidamente recebida a obra como boa e perfeita, não poderá a 
CONTRATANTE reclamar defeitos, exceto quando se tratar de vícios construtivos. 

5.3 — Caso haja recusa injustificada em receber a obra, esta constituída em mora o 
CONTRATANTE, que  sett  ainda, responsável por perdas e danos ocasionados 
posteriormente. 

"CLAUSULA SEXTA — DO PRAZO": 

6.1 — Fica estipulado o prazo máximo de 10 (DEZ) dias úteis para finalização dos serviços 
de reforma, contados após a assinatura deste contrato. 

6.2 — Por se tratar de uma reforma, há incertezas quanto ao funcionamento e estado de 
conservação das instalações e estruturas existentes, podendo afetar no prazo de execução 
dos serviços. Os prazos podem ser extendidos desde que os empecilhos sejam comprovados 
pela CONTRATADA e informados ao CONTRATANTE. 

"CLAUSULA SÉTIMA — DA GARANTIA": 

7.1 — A CONTRATADA se responsabiliza pelos funcionamento das suas instalações por 
um prazo de 12 meses, desde que os eventuais defeitos não sejam provenientes de mau uso, 
de instalações não realizadas pela CONTRATADA ou fora da garantia (conforme item 7.2 
da Cláusula sétima). 

7.2 — A CONTRATADA se responsabiliza apenas pelos serviços executados e materiais 
fornecidos desde o inicio, não dando garantia para as instalações que serão reaproveitadas. 
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"CLÁUSULA OITAVA — DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO": 

8.1 — Fica, estipulado o preço certo e justo de R$ 9.995,38 (NOVE MIL, NOVECENTOS E 
NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) a ser pago pelo 
CONTRATANTE para reforma do imóvel descrito na Clausula Segunda. 

8.2 — 0 valor deve ser pago da seguinte forma: 

8.2.1 — 1* ETAPA: R$ 5.595,38 (CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E 
CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) a serem pagos após a finalização 
dos itens 2.2, 2.3 e 2.5 do orçamento anexo; 

8.2.1 — 2 ETAPA: R$ 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS) a 
serem pagos após a finalização dos itens 2.1 e 2.4 do orçamento anexo; 

8.3 — 0 CONTRATANTE deverá realizar os pagamentos via transferência bancária nos 
seguintes dados: Banco  Inter  (077), Ag. 0001-9, C.C. 5581046-2, Rodrigo Luiz Bueno de 
Souza Eireli, CNPJ 33.202.907/0001-92. 

"CLAUSULA NONA — DA RESCISÃO": 

9.1 — O descumprimento de qualquer das obrigações assumidas neste contrato importa em 
rescisão contratual, desde que a parte descumpridora seja previamente notificada 
extrajudicialmente via tabelionato competente para, num prazo de 30 (trinta) dias, cumprir 
sua obrigação e ainda assim não o faça. 

a) interrupção ou paralisação da obra pela CONTRATADA, por mais de 5 (CINCO) dias 
consecutivos, sem motivo justifcado. 
b) incapacidade técnica ou administrativa da CONTRATADA a qualquer tempo. 
c) falência financeira ou concordata da CONTRATADA. 

9.2 — Rescindindo o presente contrato por parte do CONTRATANTE ou CONTRATADA, 
a parte infratora ficará sujeita ao pagamento da multa de 10% (DEZ POR CENTO) sobre o 
valor do presente Contrato, além de eventual indenização por perdas e danos causados a 
parte não infratora, a ser apurado em ação judicial própria. 

9.3 — Em caso de rescisão por parte da CONTRATANTE ou CONTRATADA, deverá ser 
feito o levantamento dos serviços já realizados e pagamento dos mesmos. 

"CLAUSULA DÉCIMA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS": 

0 presente instrumento particular é firmado em caráter irrevogável e irretratável e 
vinculará não só as partes, mas também seus herdeiros ou sucessores, que assumirão as 
obrigações dele decorrente. 

Ao CONTRATANTE: 

I. Fica estabelecida multa de 10% (DEZ POR CENTO) sobre o valor das medições, em 
caso de atraso no pagamento acima de 05 (CINCO) dias úteis. 
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I. Fica estabelecida multa de 10% (DEZ POR CENTO) sobre o valor do contrato para 
cada semana de atraso na entrega da construção - desde que o atraso não seja 
devidamente justificado. 

II. Fornecer Nota Fiscal de todos os materiais e serviços contratados.  
III. Perfeita segurança, estabilidade e acabamento da obra contratada nos termos da 

Legislação em vigor, e em especial o disposto no Código de Defesa do Consumidor. 
IV. Seus serviços, e controlar terceiros por ela contratados, as normas aprovadas e 

recomendadas, as especificações, os métodos de ensaio e os padrões da ABNT, 
referente aos materiais e aos serviços de mão de obra direta ou indireta. 

"CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS": 

As partes elegem, de comum acordo, o foro da Comarca de Piracaia para dirimir 
quaisquer dúvidas ou questões decorrentes deste contrato. Em caso de demanda judicial as 
partes previamente fixam à parte vencida na demanda a obrigação de arcar com os 
honorários advocaticios da vencedora à razão de 10% (dez por cento) do valor da 
condenação. 

E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 02 
(DUAS) vias de igual teor, juntamente com testemunhas abaixo, maiores, capazes e aqui 
domiciliadas, que a tudo presenciaram e tem conhecimento. 

Piracaia, 28 de agosto de 2020. 
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