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CONTRATO Nº. 087/2022
PROCESSONº. 1318/2022
CARTA CONVITE Nº. 001/2022
EDITAL Nº. 036/2022

CAÇÃO DE DIVERSOS ITENS PARA ESTRUTURA DE SHOW ARTÍSTICO, CONFORME TERMO DEEFERÊNCIA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO, QUE ENTRESI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVALUZITÂNIA E A EMPRESA IVAN PERPETUO DASILVA EVENTOS EIRELI ME.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA, Estado de São Paulo, com
ede na rua Pedro Pereira Dias, nº. 1.773, Centro, CEP 15.340-000, Nova Luzitânia (SP), CNPJ nº,

58.099.149/0001-36, doravante denominado CONTRATANTE, representada pelo Prefeito Municipal, oénhor MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JUNIOR, portador do RG nº. 28.839.788-5 SSP/SP e do C.P.F. nº,
181.971.458-65, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Vereador Antônio Domingos de Morais
Filho, nº 2.101 - Centro, nesta cidade de Nova Luzitânia (SP), e de outro lado a empresa IVAN
PERPETUO DA SILVA EVENTOS EIRELI ME, devidamente inscrita no CN.P.J./MF sob nº.
07.739.407/0001-84 e Inscrição Estadual nº. 197.016.307.115 com sede na Av. João Rudi, nº. 833 — Jd.

nova — CEP 15140-000 - Balsamo (SP), neste ato representada por seu procurador o senhor DANILO
DDRICIO DORETO, portador do RG nº. 44.675.381-6 SSP/SP e do C.P.F.nº. 380.676.068-38, brasileiro,
casado, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Bálsamo (SP), doravante denominada
CPNTRATADA, pelo tipo de Licitação de menor preço por item, regida pela Lei Federal nº. 8.666, de 21
dé junho de 1.993, têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato administrativo aseguintes cláusulas e condições:

ÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

q; Constitui-se objeto destalicitação a locação de diversos itens para estrutura de show artístico, conforme
refação deitens no Termode Referência; e demais, conforme Termo de Referência (Anexo |).
CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

2.1. O prazo de vigência contratual relacionado ao objeto da licitação será até 31/12/2022, podendo serprorrogado a critério da prefeitura por igual período, de acordo com o art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/9

2.2. O atraso no início dos serviços poderá acarretar a aplicação de multa prevista no artigo Decreto
Municipal nº 3.537/2018 e rescisão contratual.

CUÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR

3.1. O valor global do presente Contrato é de R$ 7.830,00 (sete mil oitocentos e trinta reais), conforme preçosdalproposta da contratada, sendo:

(DEZ) SANIT,
(BANHEIROS QUÍMICOS) confeccionados em
polietileno de alta densidade com dimensões
aproximadas de 2,24m de altura, 1,22m de
largura e 1,16 de comprimento, com
reservatório de resíduos cuja capacidade é
2201, porta objetos, cabine, suporte para papel
higiênico e respiro. 3.2. A contratada será
responsável pela montagem e desmontagem,
manutenção diária, higienização, fornecimento
de papel higiênico, bem como transporte e
todos os serviços necessários p/ execução do
objeto. |
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LOCAÇÃO 01 GERADOR DE ENERGIA DE|260 KWA, Painel Comando Manual, Motor
Diesel Cummins, cabos de energia com 30
metros cada, extintores de incêndio, rotação
de no mínimo 1.800 RPM, partida elétrica de no
mínimo 12 VCC e altemador WEG trifásico
220/127 v e frequência mínima de 60 IIZ, com
técnico e diesel para funcionamento de no
mínimo 8 (oito) horas

R$ 4.280,00|R$ 4.280,00

3.1.1 Nos Preços propostos estão inclusos e previstos todos e quaisquer encargos inerentes ao cumprimento

integra! do objeto da contratação, considerando mão de obra para a execução dos serviços e fornecimento dos
materiais e aparato necessários, na conformidade das exigências consignadas no edital e minuta contratual,

tais no tributos, despesas com transporte, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e securitários do

pessoal envolvido na prestação dos serviços, de tal sorte que O valor proposto será a única e integral

remunpração a ser paga em contraprestação ao cumprimento integral do objeto da presente contratação.

s despesas decorrentes do contrato correrão por conta das dotações orçamentárias dotações
ntárias: Unidade: 02.06.00; Funcional: 27.812.011.2.034; Elemento: 339039.01; Subelemento:

33903P.01.12.

CLÁUSULA QUARTA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

41.
dom

MUNICIPIO DE NOVA LUZITÂNIA efetuará o pagamento será efetuado até o 12º (décimo segundo) dia

subsequente ao da emissão da Nota Fiscal.

42. notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento

ocorrdrá em até 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

5.1. Qbservado o interregno de um ano de vigência do contrato, conforme legislação própria e pertinente, os
preços dos serviços praticados na contratação poderão ser reajustados de acordo com a variação do

IPCAÍBGE

CLÁUSULA SEXTA: INADIMPLEMENTOS E SANÇÕES

6.1. Aplicam-se as penalidadesprevistas em lei, em especial ao do Decreto nº 3.537, de 22 de agosto de 2018,

constante no Edital nº 036/2022.

6.2 As partes reconhecem que as multas são independentes e a aplicação de uma não exclui as outras.

6.3 Pela inexecução total ou parcial do ajuste, a Prefeitura poderá aplicar advertência, suspensão temporária

de párticipação em licitação com impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02

(dois) anos e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, segundoo artigo 87 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93.

6.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta,

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES

7.1. Das obrigações da Contratada:

7.1.1] Recolher todos os encargos fiscais e previdenciários pertinentes às suas atividades;

ao
fm

7.1.2 Acatar as recomendações, reclamaçõese sugestões da CONTRATANTEe cumpri-las.

7.1.3, As autorizações de entrega devem ser idênticas as notas fiscais emitidas, caso haja divergências o setor
de cômpras deveser avisado de imediato para serem tomadas as devidas providências.

|
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7.[1.4. As licitantes deverão atentar para as disposições da Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990(Qódigo Brasileiro de Defesa do Consumidor).

-[!.8. Seguir as determinações do Termo de Referência

-R. Das obrigações da Administração contratante:
-2.1. Efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

ÁUSULA OITAVA: DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO

1. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem
E serviços, até 25%, incidente sobre o valor inicial do contrato, conforme$ 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.

2. No caso das supressões, estas podem exceder oslimites estabelecidos de até 25%, devendo, no entanto,obrigatoriamente acatadas pela Contratada e mantidas as condições da avença; configura-se alteraçãoantitativa consensual.

CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO

9.1. A rescisão contratual poderá ser:

9. 1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração Contratante, nos casos enumerados abaixo.

9.1/1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
9.1/1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
9.1/1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração contratante a comprovar a impossibilidade daconclusão nos prazos estipulados;
9.1/1.4. O atraso injustificado no início dos serviços;

9.1/1.5. A paralização dos serviços do objeto do contrato;

9.1/1.6. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão outransferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Edital e nó Contrato;
9.1/1.7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhãrÉfiscalizara sja execução, assim comoasde seus superiores;
9.1.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução;
9.1.1.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

9.1.1.10. A dissolução da sociedade;

9.1.4.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Empresa, que prejudique aexeçgução do Contrato;

9.1.1.12. Razões de interesse público, de alta relevância é amplo conhecimento, justificadas e determinadaspeueima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a Administração Contratante eexaradas no processo administrativos a que se refere o Contrato;

|
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9.1.1.13. A ocorrência de caso furtuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução doContrato. A ,
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. Imigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade

Il nr a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração

ante

9.1.3. Emcaso de rescisão enumerados abaixo, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos É

prejuízos regulamentares comprovados quando o houver sofrido. :

Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela rháxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a Administração Contratante e
exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

9.1.3.4. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente comprovada, impeditiva da execução do

9.1.3.3. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração contratante, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
ou aifda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e
outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optas pela suspensão de cumprimento
das olbrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

91.34. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração contratante
decortentes do objeto contratual, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar
pela duspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que sua
decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração contratante.

9.1.4|A rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos
acarréia as seguintes consequências:

9.144. Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da
Administração contratante;

9.1.4. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração

contratante

CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1./O presente Contrato regular-se-á pelas suas Cláusulas, pelos preceitos do Direito Público e pelo disposto
da Léi Federal nº. 8.666/93, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições de direito privado e os princípios da
teoriá geral dos contratos,

10.2] O presente contrato vincula-se, para todos os efeitos e fins de direito, ao antecessor edital pertinente à

licitapão instaurada, Carta Convite nº. 001/22, e aos termosda proposta da contratada;

CLÁLISULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE

11.1]Fazem parteintegrante e indissociável deste contrato, como se nele estivessem transcritos:
a) OjEdital nº 036/2022.

A
Trad

b) Alproposta da CONTRATADA.
1 c) Ab especificações técnicas da Prefeitura, ou as que forem por ela aprovadas para o presente contrato, com

| as quais concorda a CONTRATADA sem condições ou ressalvas.
| d) Ab NormasTécnicas Brasileiras pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO

12.1, O foro competente para dirimir as dúvidas e/ou conflitos oriundos da execução deste Contrato é o da
dr Alhnndaara (2DY
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Diretor da Divisão de Esporte Lazer e Turismo
PORTARIA Nº 11.110, DE 11/11/2021

RG. nº. 25.955.677-4 - CPF. nº. 152.190.128-78

A
BERTO BORSATO

Advogado — OAB/SP 239.037

PELA CONTRATADA:

a, em 03 (três) vias de igual teor,

MUNICÍPIODENOVALUZITÂNIA NOVAAsitio
asma LUZITÂNIA
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) (reDação
ADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

L ONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA
CONTRATADO: IVAN PERPETUO DASILVA EVENTOS EIRELI ME

LONTRATO Nº (DE ORIGEM): 087/2022
DE
ESTRUTURA DE SHOW ARTÍSTICO

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
mos CIENTES de que:

bujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

D

kornsonência com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

[dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
le) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOSpara:
a) O acompanhamento dosatos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

bs
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Nova Luzitânia (SP), 28 de junho de 2.022.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃOIENTIDADE:
Nome: MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 181.971.458-65

RESPONSÁVEIS PELA

CPF: 181.971.458-65

Assinatura:

RESPONSÁVEIS QUE AS:

Pelo contratante:
Nome: MIGUEL JOSÉ ARAÚ

Cargo: PREFEITO MUNIÊIPAL
CPF: 181.971.458-65

Assinatura:

GOVERNO DO MUNACÍPIO

MUNICÍPIODE NOVA LUZITÂNIA NOVAA

TO: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ITENS PARA

uste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução
tual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse,
achos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em

k) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
omados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do

Poser Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo
[30 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem

la) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no

módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º

for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer O direito de

AQão DO CERTAME ou RATIFICAÇÃO DA

eme”  LUZITÂNIA
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Nome: ALEXANDRE JÚNIOR DA SILVA
Cargo: Diretor da Divisão de Esporte Lazere Turismo
CPF. nº. 152.190.128-78dp andre dr d Ruas luva

Nome: FÁBIO ROBERTO BORSATO
Cargo: ADVOGADO 7
CPF: 294.254.448-11 /Assinatura: 4 cáoPela contratada:
Nome: DANILO DORICIO DORETO
Cargo: PROCURADOR
RG nº. 44.675.381-6 SSP/SP e do C.P.F. nº. 380.676.068-38

TODO Ds mg
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: MIGUEL JOSÉ ARÁUJO JÚNIOR
Cargo: PREFEITO MUNI
CPF: 181.971.458-65

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome: ALEXANDRE JÚNIOR DA SILVA
Cargo: Diretor da Divisão de Esporte Lazere Turismo
CPF. nº,rá Is
Assinatura: exande o da 9 Õ

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade:
Nome: LUIZ FERNANDO XAVIER
Cargo: PRESIDENTE DA CPL
CPF: 369.900.168-76

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas
físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de
partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação, de
responsáveis por processos licitatórios, de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis
com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos
de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer
conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação,
será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA

CONTRATADO: IVAN PERPETUO DA SILVA EVENTOS EIRELI ME É

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 087/2022 i

OBJETO: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ITENS PARA

ESTRUTURA DE SHOW ARTÍSTICO

| Miguel José Araújo Júnior

Prefeito Municipal

|

28.839.788-5 SSP/SP

| Endereço:
”|Rua Vereador Antônio Domingos de Morais Filho, nº 2.101 - Centro, CEP 15340-

000 - Nova Luzitânia (SP)
Telefone: 17 — 3483 — 9200 / 17 — 99756-1879

E-mail: | E-mail institucional: prefmnl terra.com.br / migueljunior.prefeitoGgmail.com
E-mail pessoal: patinhojuniorQgmail.com

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

[ Nome: Miguel José Araújo Júnior

| Cargo: Prefeito Municipal

| Endereço Comercial Orgão/Setor Rua Pedro Pereira Dias, nº. 1.773 — Centro - CEP

Rs .
15340-000 - Nova Luzitânia (SP)

| Telefone: 17 — 3483 — 9200 / 17 — 99756-1879

| E-mail: E-mail institucional: prefmnlQterra.com.br /
| EppL maipessoal; patinhojuniorG gmail.com

Nova Luzitânia (SP),

feito Municipal



MÉ, MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA Stem pecaces Slamtesto NOVARua Pedro Pereira Dias, Err- Centro

Fone: 17 3483 9200

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR e FISCAL DE NTRATO

Fica designado(a) servidor(a):EE aALEXANDRE JUNIOR DA SILVA
Diretor da Divisão de Esporte Lazer e Turismo25.955.677-4 [CENT 152.190.128-

CEP: 15340-000 - SP LUZITÂN IA
ç ta PavaprefmnlBterra. combr | www. novaluzitania.sp.gov.be Reipre peloTira

para gerenciar, o Contrato Nº, 087/2022, PROCESSO Nº. 1318/2022, CONVITE Nº. 001/2022,EDITAL Nº. 036/2022, atendendo as exigências contidas no inciso III doart. 58 e881ºe20,do artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 1993.

Nova Luzitânia (SP), 28 de junho de 2022.

SESTOR(ES)DOCONTRATO:

Nome: ALEXANDRE JÚNIOR DA SILVA
Cargo: Diretor da Divisão de Esporte Lazere Turismo
CPF. nº. 152.190.128-78

Assinatura: ( NX 9 du o

cremes mean

1


