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CONTRATO N.127/2017 
 

Ao décimo primeiro (11º) dia do mês de julho (07) do ano 
de dois mil e dezessete (2017), a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, 
pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Adhemar de Barros, n.º 
1.070– Porto do Ribeira  – Iguape/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
45.550.167/0001-64, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. 
WILSON ALMEIDA LIMA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 
832.998/SSP/DF e do CNPF/MF nº 043.596.232-91, doravante denominada 
CONTRATANTE, e a empresa KATIA REGINA DE ALMEIDA 2902018824, sito 
na Rua Treze de Maio, nº 85, Canto do Morro, Iguape/SP, CEP 11.920-000, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
CNPJ/MF sob o nº 27.654.950/0001-96, representada neste ato por sua 
representante legal Sr. Katia Regina de Almeida, representante legal, inscrita no 
Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 290.280.188-24, portadora da Cédula de 
Identidade RG nº 465399770, doravante denominada CONTRATADA, tendo 
como respaldo a autorização constante do Processo nº 207/2017 Dispensa de 
Licitação nº 008/2017, firmam o presente contrato mediante as cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 O presente contrato destina-se a regular a contratação de empresa 
especializada para realização de estudo e proposta técnica, com fornecimento 
de ART de Instalação e de Inspeção Visual para fins de Emissão de Laudo e 
Aprovação de projeto junto ao Corpo de Bombeiros, para realização da festa de 
Bom Jesus de Iguape. 
1.2 Descrição dos serviços a serem realizados: Checagem do local da festa; 
Checagem da montagem das estruturas; Elaboração de Projeto Técnico para instalação 
e ocupação temporária; Solicitação de vistoria com recolhimento de taxas; Preparação 
final do processo – Elaboração por um perito (Engenheiro/Arquiteto); Preenchimento do 
requerimento padronizado; Emissão de ARTs, e Recolhimento de taxas. 

 CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO 

2.1 Pela integral e satisfatória, prestação de serviços, conforme indicado na cláusula 
primeira acima, a CONTRATADA receberá a importância total de R$ 3.280,00 (Três Mil, 
Duzentos e Oitenta Reais). 

2.2 A Nota Fiscal/Fatura emitida pela CONTRATADA, deverá ser entregue após 
completado o a prestação de serviços, no Departamento de Obras da Prefeitura 
Municipal de Iguape. 

2.3 A CONTRATADA deverá estar ciente de que o pagamento de cada Nota Fiscal 
seguirá o Cronograma de Desembolso e os critérios estabelecidos pelo contrato, e 
sendo efetuado à CONTRATADA, através de crédito em sua Conta Corrente/Pessoa 
Jurídica . 

2.4 Caso o dia do pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos 
facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer 
incidência de correção monetária. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

3.1 As despesas decorrentes do presente contrato serão pagas com recursos previstos 
no orçamento vigente, conforme a seguinte classificação: 

Unidade Orçamentária: 02.11.00; Funcional Programática: 13.392.0017.2147; Categoria 

Econômica: 3.3.90.39.22; Ficha 213; Destinação de Recursos: 01.000.00;  

CLÁUSULA QUARTA – INICIO DOS SERVIÇOS 

4.1 A CONTRATADA se obriga a dar início aos serviços objeto deste instrumento 
de contrato, na data de sua assinatura. 

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

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

5.1 Sem prejuízo das demais obrigações constantes deste instrumento, a 
CONTRATADA deverá: 

a) executar os serviços, no período estabelecido pela CONTRATANTE, 
prontamente e assiduamente; 

b) preservar, indenizar e manter a CONTRATANTE a salvo de quaisquer 
reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer 
natureza, resultantes dos serviços por ele prestados; 

c) arcar com o ônus de todas as obrigações tributárias, trabalhistas, 
previdenciárias ou securitárias devidas, incidentes sobre os serviços 
objeto deste Contrato; 

CLÁUSULA SEXTA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1 Para viabilizar a realização da prestação de serviços por parte da 
CONTRATADA, a CONTRATANTE obriga-se a efetuar os pagamentos 
devidos à CONTRATADA nos valores, forma e prazos mencionados na 
cláusula segunda, assim como a lhe fornecer, o apoio logístico e informações 
disponíveis e necessárias à execução dos serviços objeto do presente 
Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

8.4 O contrato firmado como resultado da presente dispensa, permanecerá válido até a 

entrega do projeto objeto do contrato, contados da data da sua assinatura; podendo ser 

prorrogado na forma do Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, se houver necessidade e 

interesse da CONTRATANTE, observando-se os procedimentos legais; sendo necessário 

para tanto, a elaboração de um termo aditivo, a ser assinado por ambas as partes. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 

8.1 O não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em 
vigor ou nas condições contratuais pactuadas, sujeitar-se-á a CONTRATADA 
às penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e, em especial: 

a) Advertência, por escrito, sempre que verificadas irregularidades. 
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b) Multa de 05% (cinco por cento) do valor mensal do Contrato, em caso 
de falha ou reincidência de irregularidade nos serviços prestados. 

c) Multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, pelo 
descumprimento de quaisquer das cláusulas deste Contrato. 

d) Rescisão contratual por inexecução total ou parcial do Contrato. 

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação na forma da Lei, perante a própria 
autoridade que implicou a penalidade. 

8.2 Na hipótese de aplicação de multa, é assegurado ao Município o direito de 
optar pela dedução do respectivo valor sobre qualquer pagamento a ser 
efetuado à empresa contratada, ou se não tiver saldo inscrever na Dívida Ativa 
do Município; 

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO 

9.1 A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato 
nas hipóteses e condições previstas nos Artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 A Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores regerão a aplicação deste contrato, 
os casos omissos e a solução de litígios que, eventualmente, dele possam 
resultar. 

10.2 O foro do presente contrato será o da Comarca de Iguape, excluído qualquer 
outro, ainda que privilegiado. 

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o 
presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido 
e achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas. 

 

Iguape, 12 de julho de 2017. 
 
___________________________ ________________________________ 

Wilson Almeida Lima                               Katia Regina de Almeida 
Prefeito Municipal                                    Representante Legal 
P/ÓRGÃO GERENCIADOR                       P/ FORNECEDOR 
 
Testemunhas: 
___________________________  _______________________________ 
Ana Paula Gil Barbosa   Rosangela Silva Rocha de Carvalho 
R.G: 40.351.738-2    R.G: 16.478.181 
 

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA 
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CELSO LUIZ GARCIA DA SILVA JUNIOR 

Departamento de Negócios Jurídicos 
Advogado Público Municipal 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE 

NOTIFICAÇÃO 
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS 

ANÁLOGOS 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 

CONTRATADA: KATIA REGINA DE ALMEIDA 2902018824 

CONTRATO N° 127/2017 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de estudo e 
proposta técnica, com fornecimento de ART de Instalação e de Inspeção 
Visual para fins de Emissão de Laudo e Aprovação de projeto junto ao Corpo 
de Bombeiros, para realização da festa de Bom Jesus de Iguape. 

 
  ADVOGADO(S): CELSO LUIZ GARCIA DA SILVA JUNIOR 

 
 
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 da 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 
n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica  aos 
interessados. 

LOCAL e DATA: Iguape, 12 de julho de 2017. 

CONTRATANTE 

Nome e cargo: WILSON ALMEIDA LIMA  
E-mail institucional:  
E-mail pessoal:     
Assinatura:    

CONTRATADA 
  Nome e cargo:  KATIA REGINA DE ALMEIDA  

E-mail institucional      
E-mail pessoal:     
Assinatura:    
 
 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído 
 

 
 
 

 


