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PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2018
PROCESSO Nº 068/2018
EDITAL N° 048/2018

CONTRATO nº 066/2018

CONTRATANTE: - MUNICIPIO DE PARIQUERA-AÇU, inscrita no CNPJ sob o
nº 45.685.120/0001-08, com sede à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, em
Pariquera-Açu/SP, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. JOSE
CARLOS SILVA PINTO, brasileiro, portados da 15.597.026 SSP/SP, inscrito no CPF
sob n.º 046.482.688-81 , e de outro lado como:

CONTRATADO: EDUARDO MARINELLI SCACHETTI 04118207966, inscrita no
C.N.P.J. sob nº 30,746,594/0001-45, com sede à Av. Cilio Zanella, 41 – Vila
Clementina, Cidade de Pariquera-Açu/SP, neste ato devidamente representada pelo
senhor Eduardo Marinelli Scachetti, portador do RG. nº 31.132.221-0 e C.P.F. nº
041.12.079-68

Dessa forma, as partes acima qualificadas doravante denominadas neste ato,
respectivamente, CONTRATANTE e CONTRATADAS, têm entre si, por esta e da
melhor forma de direito, tudo de conformidade com a Licitação do presente Contrato,
mediante as cláusulas e condições seguintes, que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO
ESPORTIVO NA AREA ESPORTIVA ENVOLVENDO A MODALIDADE JIU-
JITSU NESTE MUNICIPIO

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1 - O valor global para desenvolver o projeto, ora contratado é de R$ 51.000,00
(cinquenta e um mil reais), que serão pagos com recursos próprios, atendendo ao
anexo I deste contrato.

2.2 - O valor pactuado será fixo e irreajustável, onde deverão estar inclusos todos os
tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatória concluída,
inclusive despesas com fretes e outros.

2.3 - O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu-SP, em até 15
(quinze) dias após a data do recebimento dos serviços, mediante a apresentação da Nota
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Fiscal ou Fatura, diretamente pela tesouraria da Prefeitura Municipal, ou mediante a
emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.

2.4 - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em
papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a ser
depositado o pagamento. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o
pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

2.5 – Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de
vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado a partir da apresentação dos
documentos corrigidos.

2.6 - A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir
dívidas de responsabilidades para com ela, relativos as multas que lhe tenham sido
aplicadas em decorrências de irregular execução contratual.

2.7 - Deverá constar no documento fiscal o numero da licitação – PREGÃO
PRESENCIAL 033/2018, Número do Contrato, Número do Pedido de Compras, bem
como nome do Banco, número da Conta Corrente e Agência Bancária, da empresa, sem
os quais o pagamento ficará retido por falta de informações.

2.8. A Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, reserva-se o direito de descontar do
pagamento devido à Licitante vencedora, os valores correspondentes às multas que
eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas constantes neste
contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1- As modalidades serão praticadas em conformidade com as especificações do Termo
de Referência, deste edital.

3.2- As modalidades serão praticadas em locais a serem definidos pela Divisão de
Esportes e Lazer

3.3- Para a execução dos serviços contratados, a CONTRATADA deverá disponibilizar
profissionais habilitados, que garantam a exatidão e a qualidade dos serviços realizados,
sob pena da aplicação das sanções contratuais previstas, pelo não cumprimento, ou
cumprimento irregular das cláusulas contratuais

3.4 - A CONTRATADA obriga-se a manter os compromissos assumidos pela
apresentação de sua Proposta Comercial, com relação a prestação de serviços objeto do
presente certame sob a fiscalização e orientação da Divisão de Esporres da
CONTRATANTE



RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 – CEP 11930-000 – E-MAIL
PREFEITURA_GABINETE@YAHOO.COM.BR

3.5 - Correrão por conta da licitante vencedora todas as despesas necessárias com
Tributos, Encargos, inclusive de Natureza Trabalhistas e Previdenciários
decorrentes do fornecimento dos serviços licitados e indicados no presente ato
convocatório

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO CONTRATUAL
4.1- Os serviços contratados terão prazo de vigência de 12 (doze) meses a contar da
assinatura do contrato, podendo, a critério da administração, ser prorrogada, nos termos
do artigo 57, II, da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - As despesas provenientes da presente Licitação, parte serão cobertas com recursos
disponíveis na dotação orçamentária do orçamento Municipal:

Ficha 175
Unidade Orçamentaria: 01.08.00 – Diretoria Executiva de Esportes e Turismo
Unidade Executora: 01.08.01 – Diretoria Executiva de Esportes e Turismo
Função 27.812 – Desporto Comunitário
Projeto: 2023 – Manut. do Esporte e Lazer
Classificação Econômica: 3.3.90.39 – Outros Serviços Terc. Pessoa Juridica
Destinação Recurso: 01.110.00 - Geral

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 e 10.520/02, são
obrigações da CONTRATADA:

I A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços objeto deste contrato,
discriminados no termo de referência, à CONTRATANTE, dentro dos prazos
estabelecidos, atendendo às exigências e demais termos acordados

II Comunicar imediatamente e por escrito a Divisão de Esportes, através da
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional,
para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;

IIIAtender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos,
objeto da presente licitação.

IVManter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação:

6.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 e 10.520/02, são
obrigações da CONTRATANTE

I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento deste Contrato.
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III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inadimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
7.1 - O contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE sem quaisquer ônus para
a Municipalidade, nas seguintes hipóteses:
a) se verificar a falência ou concordata do CONTRATADO;

b) se o CONTRATADO transferir o contrato no todo ou parte, sem anuência por
escrito da CONTRATANTE;

c) se ocorrer manifesta impossibilidade do CONTRATADO de dar cabal e
perfeito desempenho das obrigações assumidas;

d) caberá ainda rescisão administrativa deste contrato no caso do CONTRATADO,
reincidentemente ou não, deixar de cumprir quaisquer das obrigações deste contrato,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que o couber.

CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
8.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de
Pariquera-Açu, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos
previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

8.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com a
multa equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da adjudicação.

8.3. Ocorrendo atraso na execução/entrega do objeto contratado será aplicada multa
moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, até o limite de 15%
(quinze por cento) sobre o valor total do contrato.

8.4. No descumprimento de quaisquer obrigações licitatório-contratuais, poderá ser
aplicada multa indenizatória de 15% (quinze por cento) do valor do objeto licitado.

8.5 As penalidades serão aplicadas mediante procedimentos administrativos, garantindo
o exercício de prévia e ampla defesa.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão estabelecidas as seguintes condições gerais: -

9.2 - São partes integrantes deste contrato, independentemente de transcrição, o Edital
de Pregão nº 033/2018, o Processo Licitatório nº 068/2018 a contra-proposta do
CONTRATADO, com os documentos que a acompanham;
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CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
10.6 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias ao contrato de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

10.1 - Para dirimir questões que resultem deste contrato, a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, elegem o Foro da Comarca de PariqueraAçu-SP, com renúncia
expressa de qualquer outro por mais privilegiado que o seja.

10.2 - E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas
neste Termo de Contrato, aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e
regulamentares, assinando o presente em 04 (Quatro) vias de igual efeito e teor, na
presença de duas testemunhas, abaixo indicadas:
Faz(em) parte de Contrato o(s) anexo(s)
I – Planilha de Fornecimento/Prestação Serviços

Pariquera-Açu, 04 de outubro de 2.018

____________________
JOSE CARLOS SILVA PINTO

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

_______________________
EDUARDOMARINELLI SCAHETTI

Represente Legal
CONTRATADA

Testemunhas:

1. ____________________________ 2. _______________________________
Nome: Nome:
RG: RG:
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ANEXO I
CONTRATO Nº 066/2.018

PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2018
PROCESSO Nº 068/2018 - EDITAL N° 048/2018

PLANILHA DE FORNECIMENTO/RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM QUANT UNID.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO
TOTAL

01 12 MESES Realização de Projeto Esportivo na
Modalidade Jiu-Jitsu, conforme termo de
referencia do edital

R$ 4.250,00 R$ 51.000,00

VALOR TOTAL R$ 51.000,00

Pariquera-Açu, 04 de outubro de 2.018

____________________
JOSE CARLOS SILVA PINTO

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

_______________________
EDUARDOMARINELLI SCAHETTI

Represente Legal
CONTRATADA


