PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP
TEL / FAX : (012) 3978-2600

CONTRATO Nº 013/2020
-

LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES;
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;
PROCESSO DE DISPENSA Nº 024/2020;
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2020;
DEMAIS NORMAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES PERTINENTES À MATÉRIA.

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviço por prazo
determinado, de um lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO, Estado de
São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob nº.
45.190.824/0001-00, com sede na Rua Cel. João Franco de Camargo, nº. 80, na
cidade de Jambeiro, devidamente representado por seu Prefeito Municipal, CARLOS
ALBERTO DE SOUZA, portador da cédula de identidade RG 29.997.164-88, e
inscrito no CPF/MF sob nº. 291.683.179-72, brasileiro, casado, residente e
domiciliada nesta cidade, na Travessa Adalto Feitosa, nº 2.361, bairro dos Francos,
Jambeiro/SP, doravante denominada simplesmente “Contratante”, e de outro lado
à empresa PROTTSEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, pessoa jurídica,
inscrita no CNPJ/CPF sob o nº. 22.665.398/0001-18, situado no Endereço: Rua
Santa Cecília, 347 – Jacareí - SP, doravante denominado simplesmente
CONTRATADO, resolvem celebrar o presente CONTRATO, sujeitando-se os
partícipes às normas da legislação vigente, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de
controladores de acesso durante o carnaval Jambofolia 2020, durante os dias de 21 a 25
de fevereiro.
CLÁUSULA SEGUNDA: DAS CONDIÇÕES GERAIS
Os Serviços deverão ser prestados pela contratada ao Setor de Cultura da Prefeitura
Municipal de Jambeiro, após a assinatura do termo de contrato e emissão da respectiva
ordem de serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A CONTRATANTE efetuará os pagamentos da seguinte forma:
a)
Da Prestação de Serviços – até o 30º dia do mês subsequente à prestação dos
serviços, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura, que onerará a seguinte
dotação orçamentária:
10.00 – Serviços de Esporte, Cultura e Turismo;
10.02 – Setor de Cultura;
2.040 – Manutenção de Ações Destinadas ao Incentivo à Cultura;
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Ficha 340
PARÁGRAFO PRIMEIRO
No valor pactuado no caput desta cláusula já estão incluídos todos os custos, tais como:
administração, taxas, impostos Municipais, Estaduais e Federais, encargos sociais, e
demais custos, não cabendo nenhum outro adicional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP
TEL / FAX : (012) 3978-2600

PARÁGRAFO SEGUNDO
A CONTRATANTE efetuará o pagamento no prazo estabelecido na Cláusula acima após a
execução dos serviços, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura,
devidamente atestada pelo respectivo setor da Municipalidade.
CLÁUSULA QUARTA: DO ÍNDICE PARA REAJUSTE
O preço estabelecido é fixo e irreajustável, até o encerramento do contrato, podendo ser
corrigido com base no índice do IGPM, caso ocorra à prorrogação do respectivo contrato,
tendo como sua data base a data de apresentação da proposta de preços.
CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA E INICIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A vigência do contrato será até o dia 30 de dezembro, a contar da data de assinatura do
mesmo, com o início dos serviços imediatamente após a emissão da ordem de execução de
serviços.
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Executar os trabalhos conforme as especificações abaixo:
60 (sessenta) controladores de acesso, para o Carnaval 2019, com distribuição de 12 (doze)
colaboradores por dia, durante o período de 01 a 05 de março. Os mesmos deverão estar
disponíveis a partir das 17hs até a 01h da madrugada.
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações da contratante:
1 - Pagar a contratada, o valor pactuado, nas datas avençadas.
2 - Fornecer a contratada o acesso aos terminais e processos iniciados para a realização
dos trabalhos necessários ao andamento dos mesmos.
CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO
1. Conforme o artigo 79 da Lei 8.666/93, o instrumento contratual poderá ser rescindido:
a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII
e XVII do Art. 78, da Lei Federal de Licitações;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde
que haja conveniência para a Administração;
c) Judicial, nos termos da legislação.
1.1 A rescisão Administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
1.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA NONA
Caso a CONTRATANTE não rescinda unilateralmente o presente contrato antes, poderá
rescindi-lo independentes de interpelação judicial ou extrajudicial:
a) – não cumprimento e/ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou da
legislação vigente;
b) – lentidão na execução dos serviços, levando a CONTRATANTE e a presumir a não
conclusão dos mesmos nos prazos estipulados;
c) – cometimento reiterado de erros na execução dos serviços;
d) – concordata, falência ou dissolução da firma ou insolvência de seus sócios, gerentes ou
diretores;
e) – paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
f) – desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
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g) – alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do Contrato;
h) – razões de interesse público, de alta relevância de amplo conhecimento, justificados e
determinados pela CONTRATANTE;
i) - ocorrência de casos fortuitos ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do Contrato.
j) - transferir no todo ou em parte o presente contrato;
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº
8.666/93, será assim disposta:
1) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato na Prefeitura Municipal de
Jambeiro, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por
esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
obrigação não cumprida.
2) O atraso injustificado na execução dos serviços, e demais obrigações resultantes da
presente contratação sujeitará a contratada sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro
do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, à multa de mora, calculada na
proporção de 1,00% (um por cento) ao dia, sobre o valor total contratado até o 20º (vigésimo)
dia de atraso; quando será caracterizado a inexecução total ou parcial, sujeitando-se a
penalidade prevista no item abaixo.
3) Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada à
contratada a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não
apresente a documentação exigida para assinatura do contrato.
PARAGRÁFO PRIMEIRO
As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis
Federais nos 8.666/93 e 10.520/02.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão;
2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
3 - comportar-se de modo inidôneo;
4 - fizer declaração falsa;
5 - cometer fraude fiscal;
6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.
PARÁGRAFO TERCEIRO
As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo
de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco)
dias úteis após o recebimento da notificação.
PARÁGRAFO QUARTO
A Prefeitura Municipal de Jambeiro/SP poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento
que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será
descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE respondendo a CONTRATADA
pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
contados de sua notificação oficial quando ocorrer.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
As multas porventura aplicadas não impedem a imposição de penalidades de advertência,
suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE ou da propositura de declaração de inidoneidade.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO
Dá-se ao presente contrato o valor de R$ 8.280,00 (oito mil, duzentos e oitenta reais)
para todos os efeitos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
A CONTRATADA compromete-se a manter, durante a execução do contrato, as condições e
qualificações exigidas na licitação que deu origem a presente contratação.
PARÁGRAFO ÚNICO
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
A CONTRATANTE caberá, ao seu critério, através da pessoa indicada especialmente para
tal fim, o servidor Alessandro Alves Fernandes, Chefe da seção de Esportes e Lazer,
exercer amplo e permanente acompanhamento e fiscalização de todos os serviços
executados pela Contratada e pelo comportamento dos mesmos no tratamento com os
servidores.
Todos os pronunciamentos entre as partes deverão ser feitos e formalizados por escrito, sem
o que não tem validade devendo obrigatoriamente constar como referência o número da
presente contratação. No ato da assinatura do contrato a sociedade empresária vencedora
terá de informar o seu preposto responsável por toda a comunicação com a Administração
Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
Fica eleito o Foro da comarca de Caçapava - SP, para dirimir as questões divergentes caso
existam, e não sejam resolvidas entre Contratante e Contratado.
E por estarem justos e contratados, assinam o Contratante, o contratado e duas
testemunhas, em três vias de mesmo teor.

Jambeiro, 03 de fevereiro de 2020.

_____________________________________
CARLOS ALBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

_____________________________________
PROTTSEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
CNPJ: 22.665.398/0001-18
CONTRATADO

Testemunhas:

__________________________

__________________________
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
CONTRATADO: PROTTSEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
CONTRATO Nº: 013/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CONTROLADORES DE ACESSO

NOME
CARGO
RG Nº
ENDEREÇO
TELEFONE
E-MAIL

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal
29.997.164-8
Rua Cel. João Franco de Camargo, nº 80, Centro, Jambeiro SP
(12) 3978-2600
gabinete@jambeiro.sp.gov.br

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO
TCESP
NOME
CARGO
ENDEREÇO
COMERCIAL DO
ÓRGÃO/SETOR
TELEFONE E FAX
E-MAIL

Érika Aparecida Dias
Chefe do Controle Interno
Rua Cel. João Franco de Camargo, nº 80, Centro,
Jambeiro/SP
(12) 3978-2600
erikadias@hotmail.com

Jambeiro, 03 de fevereiro de 2020.

RESPONSÁVEL: _____________________________
CARLOS ALBERTO DE SOUZA
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
CONTRATADO: PROTTSEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
CONTRATO Nº: 013/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CONTROLADORES DE ACESSO

ADVOGADO(S):
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 publicação e, se for o caso e
de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
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 nº 709, de 14 de janeiro
de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Jambeiro, 03 de fevereiro de 2020.

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

PROTTSEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
EIRELI

Prefeito Municipal
Contratante

CNPJ 22.665.398/0001-18

Contratado

