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CONTRATO  Nº 051/2018 

CARTA CONVITE Nº007/2018 

 
Pelo presente   instrumento   contratual    para   a   Contratação   de   empresa   fornecedora   de 

serviços   de   locação   de   equipamentos,   de   um   lado   PREFEITURA   DE   IGUAPE,   inscrita   no 

CNPJ/MF   sob   o   nº   45.550.167/0001-64,   sediada   na   Avenida   Adhemar   de   Barros,   n.º   

1.070, Bairro   do   Porto   do   Ribeira,   Iguape   (SP),   neste   ato   representada   por   seu   

Prefeito   Sr. Wilson     Almeida     Lima,     brasileiro,     portador     da     cédula     de     identidade     

RG nº832.998/SSP/DF,   CPF   nº043.596.232-91 ,   doravante   simplesmente   denominada   CONTRATANTE,   e   

do   outro   lado SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME , com sede á Rodovia 13 de Maio KM 10 bº 

Simbuiva - Pariquera-açu /SP , CNPJ/MF sob o nº 04.391.521/0001-78, neste ato representado por Cesar 

Augusto Bilezikdjian,  ora denominada  CONTRATADA. 

 
 Cláusula   Primeira   – Do   Objeto   –:    Fornecimento    de    Serviços    Especializados    com    locação    

de    equipamentos e produção geral  ,  com mão-de-obra , montagem e desmontagem ,    

para realização da Festa do Trabalhador 1ºde Maio  e  do  6º  FLI  – Festival  Literário  de  Iguape,  a  ser  

realizado  no  período  de  24  a 26/05/2018  conforme  especificações  constantes  do  Anexo  I  -  

Termo  de Referência  do  edital; 

1.2-  Considera-se  parte  integrante  do  presente  contrato,  os  seguintes  documentos:  

1.2.1-  Edital  da  Carta  Convite  nº  07/18  e  seus  Anexos; 

1.2.2-  Proposta  de de  de  2018,  apresentada  pela  CONTRATADA; 

1.3-  O  objeto  do  presente  contrato  poderá  sofrer  supressões  ou  acréscimos,  mantidas  

as condições  comerciais  pactuadas,  mediante  termo  de  aditamento,  com  base  no  parágrafo  

1º, do  artigo  65,  da  Lei  Federal  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  e  suas  alterações. 

 Cláusula  Segunda  -  Valor  e  Recursos. 
 

2.1- O  valor total do  presente contrato é  de R$61.400,00(Sessenta e um mil, 
quatrocentos reais ). 

2.2-  A  despesa  onerará  os  recursos  orçamentários  e  financeiros  reservados  na  

Funcional Programática:     Ficha 078    –  ;     Tipo     –  Orçamentária; 02.11.00    Funcional     

Programática     n.º 13.392.0017.2087,    Categoria    Econômica    n.º  3.3.90.39.00,    Destinação    de    

Recursos    n.º 01.110.00. 

 
2.2.1  Cláusula   Terceira   – Do   Preço   e   das   Condições   de   Pagamento   – Pela   prestação   de 

serviço   a   CONTRATANTE   obriga-se   a   pagar   à   CONTRATADA,   na   conformidade   dos   valores 

apresentados  na  proposta,  mediante  apresentação  de  nota  fiscal  eletrônica  devidamente 

atestada    e    assinada    pelo    Gestor    do    Contrato,     ODAIL   GOMES   SANTOS   JUNIOR,   RG   Nº 

18.739.606,  que  será  empenhada  pelo  Setor  de  Contabilidade,  e  quitada  no  prazo  máximo de  

30  (vinte)  dias  a  contar  da  data  do  empenho. 

3.1-    Os    pagamentos    ficarão    condicionados    à    situação    regular    e    válida    da    empresa 
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CONTRATADA  e  serão  realizados  mediante  a  apresentação  dos  seguintes  documentos: 

a) Nota  Fiscal  dos  serviços  prestados  devidamente  discriminada,  em  nome  da  Prefeitura  

de Iguape; 

b) comprovação   de   regularidade   junto   à   Seguridade   Social,   ao   FGTS,   e   às   

Fazendas Federal,  Estadual  e  Municipal; 

c)certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos trabalhistas, conforme  

lei  n°  12.440/2011; 

3.2-  A  não  apresentação  dessas  comprovações  assegura  ao  CONTRATANTE  o  direito  de  

sustar o  pagamento  respectivo  e/ou  os  pagamentos  seguintes. 

3.3-  Constitui  condição  para  a  realização  dos  pagamentos  a  inexistência  de  registros  em 

nome   da   CONTRATADA   no   “Cadastro   Informativo   dos   Créditos   não   Quitados   de   Órgãos   e 

Entidades  Estaduais  do  Estado  de  São  Paulo  -  CADIN  ESTADUAL”,  que  será  obrigatoriamente 

consultado,  por  ocasião  da  realização  de  cada  pagamento. 

3.4- O pagamento será efetuado na conta ,Banco do Brasil ag: 2193-8 c/c 1313-7. 

 

 Cláusula  Quarta  -  Do  Prazo  Contratual  -  O  presente  contrato  vigerá  de  (data  de  início  e 

do  término  da  avença). 

 
 Cláusula   Quinta-   Dos   Direitos,   Responsabilidades   e   Penalidades   -   A   CONTRATANTE   fica 

assegurado o direito de rescindir o presente contrato, em ocorrendo quaisquer das 

hipóteses  fáticas  de  que  tratam  os  artigos  77,  78  e  79  da  Lei  Federal  8.666/93  e  suas 

alterações: 

Parágrafo  Primeiro  -  A  CONTRATADA,  total  ou  parcialmente  inadimplente  serão  aplicadas  as 

seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa  administrativa,  graduável,  conforme  a  gravidade  da  infração,  não  

excedendo em  seu  total,  o  equivalente  a  10   (dez  por  cento)  do  valor  contratado,  

cumulada com  as  demais  sanções; 

c) Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contrato  com  

a Administração,  por  prazo  não  superior  a  2  (dois)  anos; 

d) Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com  o  Poder  Público,  

enquanto perdurarem   os   motivos   determinantes   da   punição   ou   até   que   seja   promovida   

a reabilitação,   na   forma   da   lei,    perante   a   própria   autoridade    que   aplicou   a 

penalidade. 

e) Na   hipótese   de   aplicação   de   multa,   esta   será   de   5    (cinco   por   cento)   do   

valor total   do   contrato   e   será   cobrada   por   infração   cometida,   até   o   valor   máximo 

acumulado  de  10   (dez  por  cento).  O  valor  da  multa  será  descontado  dos  créditos devidos  

pela  CONTRATADA,  ou  ainda,  cobrado  judicialmente. 

 Cláusula   Sexta   – Da   Vinculação   Legal   -   O   presente   contrato   vincula-se   aos   termos   da 

Carta  Convite  n.º  07/18,  bem  como  à  proposta  da  CONTRATADA  e  ao  disposto  na  Lei  Federal 

8.666/93 e suas alterações. 

 Cláusula    Sétima    – Da    Manutenção    das    Condições    de    Habilitação    e    Qualificação    -    A 
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CONTRATADA  obriga-se  a  manter  durante  o  prazo  de  vigência  do  presente  contrato  e  de  sua 

execução,   em   compatibilidade   as   obrigações   por   ela   assumidas,   todas   as   condições   

de habilitação  e  qualificação  exigidas  na  Carta  Convite  n.º  07/18,  na  forma  do  artigo  

55, XIII,  da  Lei  n.º  8.666/93. 

 Cláusula    Oitava    – Do    Aditamento    -    O    contrato    firmado    como    resultado    do    presente 

procedimento  licitatório,  permanecerá  válido  por  60  (sessenta)  dias,  contados  da  data  de 

assinatura do contrato; podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o 

limite   de   60   (sessenta)   meses,   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   assinado   por   

ambas   as partes. 

 Cláusula  Nona  – Do  Foro  -  As  partes  elegem  o  foro  deste  município  e  comarca  de  Iguape 

para   dirimir   eventuais   dúvidas   oriundas   do   presente   contrato,   por   mais   especial   e 

privilegiado que seja outro. 

Assim,  por  estarem  certos  justos  e  contratados,  firmam  o  presente  em  03  (três)  vias  de 

igual teor, para a eficácia de todos os efeitos legais. 

 

Iguape,26 de Abril de 2018.  

 

 

 

___________________________  ________________________________ 
Wilson Almeida Lima                                                  Cesar Augusto Bilezikdjian 
Prefeito Municipal                                                               Representante Legal 
P/ÓRGÃO GERENCIADOR                                           P/ FORNECEDOR 
 

 

Testemunhas:         
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 TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 

CONTRATANTE:  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  IGUAPE 

CONTRATADA: 

CONTRATO  N°  051/2018 

OBJETO:   :   Fornecimento    de    Serviços    Especializados    com    locação    de    equipamentos e 

produção geral ,  com mão-de-obra , montagem e desmontagem ,    para realização da Festa 

do Trabalhador 1ºde Maio  e  do  6º  FLI  – Festival  Literário  de  Iguape,  a  ser  realizado  no  período  

de  24  a 26/05/2018. 

ADVOGADO(S):  (*)CELSO LUIS 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 26 de Abril 2018.  

 CONTRATANTE 

Nome e cargo: 

E-mail  institucional: 

E-mail  pessoal:   

Assinatura:   

CONTRATADA 

Nome e cargo:    

E-mail  institucional     

E-mail  pessoal:    

Assinatura:    

 

 

(*)  Facultativo.  Indicar  quando  já  constituído 


