
PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI 
Estado de São Paulo 

CNPJ: 46.608.063/0001-26 

DISPENSA DE LICITAC ÃO 17/2020 
PROCESSO 56/2020 

CONTRATO N° 60/2020 

PREFEITURA DE 

POLONI 
Alesrio em fazer o bem 

CONTRA TO DE AQU ISIÇÃO DE UNI FORMES, QUE ENT RE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE POLONI, E A 
EMPRESA DARLI ISM ÉRIA RAVENA SILVA- ME, NA FORMA ABAIXO: 

O MUNICÍPIO DE POLONI, Estado de São Paulo, si to a Rua José Poloni, n° 274- Centro- CEP 15.160-000, inscrito 
no C NPJIMF sob o n.0 46.608.063/0001-26, representado pelo seu Prefeito Mun icipal, o Sr. ANTONIO JOSÉ P ASSOS, 
brasi le iro, divorciado, inscrito no CPF/MF sob o n.0 12 1.803.478-55 e no RG sob o n.0 22.859.233-1, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com a Lei n.0 4.320 de 17/03/ 1964 e Lei n.0 8.666 de 21/06/ 1993 e suas alterações, 
doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa DARLI ISMÉRIA RA VENA SILVA- ME, com 
sede na Rua Fritz Jacob 524, Bairro Boa Vista, CEP. 15.025-500 na cidade de São José do Rio Preto/SP, inscrita no 
CNPJIMF n°. 26.623.094/0001 -49, representado pelo Senhora DARLI ISMERIA RAVENNA SILVA, Empresária, 

sileira, inscrita no CPF n° . 261.35 1.468-07, residente e domiciliado à Rua São Sebastião, 2036, Bairro Vila Zilda 
na cidade de São José do R io Preto/SP, neste instrumento denominada CONTRATADA, tem entre si como justo e 
contratado, o que segue, regido pelas cláusu las e disposições seguintes. 

FUNDAMENTAÇÃO L EGAL - O presente contrato é regido pela Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, em especial 
o Artigo 24, 11 , e decorre do processo 56/2020, que justifica a d ispensa de procedimento n° 17/2020. 

C LÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO C ONTRATUAL 

1.1 -AQUISIÇÃO DE UNIFORMES COMPLETO PARA O SETOR DE ESPORTE DO MUNICIP IO DE POLONI, 
CONFORME SOLICITAÇÃO: 

QUANTIDADE DESC RIÇÃO DO ITEM 
01 UN IFORME COMPLETO 18+2 (II / 12ANOS) 
01 UNIFORME COMPLETO 18+2 ( 13/ 14ANOS) 
01 UN IFORME COMPLETO 18+2 (15/ I6ANOS) 
01 UN IFORME COMPLETO 18+2 (ADULTO) 
01 UNIFORME COMPLETO 18+2 (ADULTO) 

• CADA UN IFORME CONTENDO: 
• 20 CAM ISAS, 20 SHORTS E 20 PARES DE MElÃO 
• TECIDO I 00% POL YESTER 

C LÁUSULA SEGUNDA- DA FUNDAMENTAÇÃO L EGAL 

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 24, inciso V da Lei 11° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores 
alterações 

CLÁUSULA T ERCEIRA -DOS E NCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPO NSABILIDADES DA 
CONTRATADA 

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI 
Estado de São Paulo 

CNPJ: 46.608.063/ 0001-26 
PRlF!ITURA Dl 

POLONI 
Alegrio em fozer o bem 

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou pr~juízos causados ao patr imônio do CONTRATANTE ou a 
terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato; 

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da (o) PREFEITURA MUNIC IPAL DE POLONI as notas de empenhos e 
respectivas notas fiscais/ faturas concernentes ao objeto contratual; 

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente 
com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem 
como o custo de transporte, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, 
risco e responsabil idade da CONTRATADA; 

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação ex igidas na realização deste Contrato. 

3.6. Providenciar a imed iata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante; 

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no§ 1°, do art. 65, da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA QUARTA- DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

4.1 . A Contratante se obriga a proporc ionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor 
om petente. 

CLÁUSULA QUINTA- DA VIGÊNCIA E PRAZO DE ENTREGA DOS UNIFORMES 

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 23 de outubro de 2020 extingu indo-se em 21 de outubro de 
2021, podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 

5.2 - Os uniformes deverão ser entregues em até 25 dias após a solicitação. 

CLÁUSULA SEXTA- DA RESCISÃO 

6.1 -Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos attigos 77, 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, e poderá ser 
solic itada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
comunicação por escrito. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI 
Estado de São Paulo 

CNPJ: 46.608.063/ 0001-26 

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS PENALIDADES 

PREFEITURA 0( 

POLONI 
Alegria em fazer o bem 

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução 
do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades: 

- Advertência; 
- Multa; 

Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento 
de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade; 

7.2. A multa prevista acima será a seguinte: 

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de 
alguma das cláusulas contratuais; 

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facu ltada a defesa prévia do 
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda par a o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, 
se julgar conveniente; 

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à 
penalidade; 

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante 
a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 

.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas 
or escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com prováveis, a critério da autoridade competente do 

CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (c inco) dias da data em que foram aplicadas. 

CLÁUSULA OITAVA -DO VALOR E REAJUSTE 

8.1 - O valor total do presente contrato é de R$ 11.000,00 (onze mil reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, 
contado partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos bens efetivamente fornecidos 
no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo( a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas 
fi scais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta ratificada 
e da ordem de serviço emitida. 

CLÁUSULA NONA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI 
Estado de São Paulo 

CNPJ: 46.608.063/0001-26 
PREfEITURA OE 

IWSt>eSéiS contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CON..P~Nlão 
o Exercício 2020: 02.090/27.812.0 I 0.2.015/339030.00, no valor de R$ 11.000,00, ficaA!d:!1iCOJrsáWo:>pertinente 
aos demais exercícios a ser empenhado opottunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

I 0.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.0 8.666/93, desde que haja 
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação dasdevidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

11.1 -Este Contrato encontra-se subordinado a leg islação específica, consubstanciada na Lei n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e 
disposições de direito privado. 

11.2 -Fica eleito o Foro da cidade de MONTE APRAZTVEL, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste 
Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

I 1.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 
02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado confonne, é assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas abaixo. 

~Jl~-Ju~ ~ L
OLONI/ SP, 23 de outubro de 2020 (} 

ANTONIO) O DARLIISMERIA RAVENNA SILV)l 
fREFEITO CONTRATADA 

Testemunha: 

<J?.psa1![JeGl <P. Vzam & Cfaria 
RG: ~3.S!:7.7:9-0 
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' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI 

Estado de São Paulo 
CNPJ: 46.608.063/0001-26 

PREGÃO ELETRONICO N2.03/2020 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI 
CONTRATADA: DARLI ISMERIA RAVENNA SILVA 
CONTRATO (DE ORIGEM) Nº: 60/2020 

PRlffiTURA Df 

POLONI 
Alegr1a em fazer a bem 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES COMPLETO PARA O SETOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE POLONI, CONFORME 
SOLICITAÇÃO. 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu 
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por 
CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua 
~ublicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 

a defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nn 
709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

Pelo CONTRATANTE: 
Nome: ANTONIO JOSÉ PASSOS 
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 
CPF: 121.803.478-55 RG: 22.859.233-1-SSP-SP 
Endereço residencial completo: Rua José Poloni, 302- Centro- Poloni/SP 
E-mail institucional: prefeito@poloni.sp.gov.br 

Poloni/SP, 23 de outubro de 2020. 

E~~~~t.(~)~(~ 7i'996s2:4a~zga 
;)stnatura : _____ ""?"""~;__-+-----------------

Pela CONTRATAD~7 
Nome: DARLI IS~RIA RAVENNA SILVA 
Cargo: SO~IO OPRIETARIO 
RG no 9647 . e do CP~ ro 2pt·~~ ~468~07 
Data de N ctmento: O;J .\. O 1 _ l L1 ~ 'f' 
Endereço residencial completo: RUA SÃO SEBASTIÃO, 2036, VILA ZILDA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. 

E-mail institucional: -+C-:--------rr-------+·+-, --:-:------
E-mail pess~~l.: ~ . }.' ,_ )J \ f D ·~ 
Assinatura: N)C/\.X r\. ,fJ~YLG=c:o: lU~ VY~- 1..C,. &cr=r....-'--

Fone/Fax: (17) 3819-9900 

Rua José Poloni, 274- Centro- CEP: 15160-000- e-mail : pmpoloni.sp@ig.com.br- POLONI- SP 


