MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO

E CONVÊNIOS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS

CONTRATO Nº 88/2017
PROCESSO ADM Nº: 86-2017
INEXIGIBILIDADE Nº 04/2017

CONTRATO PARA A EXECUÇÃO DE MONITORAMENTO DE CURSO DE
ASSENTAMENTO DE PISOS E AZULEJOS
EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO ENTRE O FUSSESP
E O MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS, pessoa jurídica de direito público interno,
com sede nesta cidade e comarca de Dois Córregos, Estado de São Paulo, na Praça Francisco
Simões, s/n., inscrito no CNPJ/MF sob n. 45.671.120/0001-59, neste ato devidamente
representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. RUY DIOMEDES FAVARO, brasileiro, casado,
portador do documento de identidade R.G. n. 25.697.861-X, e inscrito no CPF/MF sob o n.
266.861.078-83, através de seu órgão executivo municipal doravante denominado
simplesmente MUNICÍPIO, e
CONTRATADA: EDERALDO ALEXANDRE PISSOLATTO, inscrito no CPF 131.051.388-03, RG n.
18.479.017-7/SSPSP, estabelecido à Av. Bauru, 955, Jardim Paulista, Dois Córregos/SP, CEP
173000-000, doravante denominado CONTRATADO, fica justo e acertados, perante as duas
testemunhas, abaixo assinadas e nomeadas, o seguinte.
1ª-OBJETO DO CONTRATO - Contratação de fornecedor qualificado para
realização/monitoramento de curso de assentador de pisos e azulejos disponibilizado pelo
Município de Dois Córregos, durante 12 meses, em razão do convênio realizado entre o
FUSSESP e a Prefeitura.
Parágrafo primeiro: O CONTRATADO deverá executar o objeto em conformidade com os
padrões e normas vigentes aplicadas à espécie, responsabilizando-se integralmente pela
qualidade do mesmo.
Parágrafo segundo: O MUNICÍPIO se reserva no direito de recusar objeto que não esteja
dentro das normas e dos padrões exigidos e aplicados ao mesmo, respondendo o
CONTRATADO, integralmente, pelo custo de suas substituições, tantas vezes quantas
necessárias forem e apontarem a fiscalização do MUNICÍPIO.
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Parágrafo terceiro: O CONTRATADO tem ciência de que a presente relação não se trata de
vínculo de emprego e se responsabiliza pelos equipamentos que compõem a Escola da
Construção Civil.
Parágrafo quarto: A CONTRATANTE deverá adotar providências necessárias à aquisição dos
materiais permanentes e de consumo, previstos no plano de trabalho, no prazo máximo de
30 dias contados do recebimento dos recursos do FUSSESP.
Parágrafo quinto: O MUNICÍPIO descontará toda quantia devida a título de tributo que
estiver obrigado a reter por força de lei, como ISS e contribuição previdenciária.
Parágrafo sexto: O CONTRATADO ministrará os serviços em oito aulas mensais, sendo cinco
horas semanais, totalizando 20 horas mensais, formando 40 alunos no total, divididos em
quatro turmas de dez alunos cada.
Parágrafo sétimo: O início da vigência do presente contrato é 20.10.2017.
2ª-DA GARANTIA – O CONTRATADO garantirá a qualidade dos serviços pelo período
contratado, a contar da data da entrega ao MUNICÍPIO.
3ª-DA VIGÊNCIA DO CONTRATO - A vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses a
partir de sua assinatura.
4ª-DOS PREÇOS, DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO, DA RECOMPOSIÇÃO DOS
PREÇOS – Fica ajustado o seguinte preço: R$ 1.080,00 mensais, sendo a importância
composta de R$ 180,00 oriunda do FUSSESP e R$ 900,00 do Município, totalizando R$
12.960,00 em doze meses.
Parágrafo primeiro: O MUNICÍPIO realizará o pagamento do objeto parceladamente em até
30(trinta) dias corridos, contados da data de apresentação da(s) Nota(s)
Fiscal(is)/Fatura(s), se de acordo com o solicitado e em conformidade com o Contrato,
sendo a situação atestada pelo gestor do contrato.
Parágrafo segundo: O não pagamento nos prazos previstos nesta Cláusula acarretará multa
à CONTRATANTE, mediante a aplicação da fórmula a seguir:
EM = I x N x VP, onde:
I = (TX/100) / 365;
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
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EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
Parágrafo terceiro: Inexiste a hipótese de atualização monetária ou reajustamento de
preços, haja vista que os valores previstos neste ajuste são oriundos de convênio com valor
preestabelecidos e irreajustáveis.
Parágrafo quarto: quando o CONTRATADO faltar à realização do curso, ficará obrigado a
repor a aula, sob pena de ser descontado o seu pagamento pela metade.
Parágrafo quinto: se o FUSSESP inadimplir o repasse, o MUNICÍPIO não se responsabilizará
pela quota dele.
5ª- DO PRAZO DE ENTREGA, DA FISCALIZAÇÃO, DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E
DEFINITIVO - A execução deverá ser feita por conta e risco do CONTRATADO, dentro do
Município de Dois Córregos, em local a ser indicado.
Parágrafo segundo: Serão obedecidos os seguintes critérios para o recebimento do objeto:
I) O objeto será recebido provisoriamente, pelo Diretor do Departamento de Assistência
social, ora designado gestor do contrato, para conferência e fiscalização de sua qualidade e
conformidade, podendo, o MUNICÍPIO, em seu exclusivo entendimento, determinar a
realização de testes, ensaios e obediência às normas técnicas oficiais, correndo o custo
destes por conta da CONTRATADA;
II) Só será recebido definitivamente o objeto que estiver de acordo com as especificações
técnicas, superando a fase de fiscalização;
III) Considera-se definitivamente recebido o objeto se, no prazo de 15 (quinze) dias,
inclusive, após o recebimento provisório, o MUNICÍPIO não houver se manifestado quanto
à recusa do mesmo;
IV) O objeto retido na fiscalização será rejeitado e devolvido, correndo às expensas da
CONTRATADA o custo das providências quanto à sua retirada e substituição em prazo
fixado pelo MUNICÍPIO, sendo que, será realizada a mesma fiscalização prevista no inciso I;
V) O uso pelo MUNICÍPIO de parte do objeto ou de sua totalidade antes de ocorrido o
prazo para recebimento definitivo, por razões de seu exclusivo interesse e necessidade, não
importará na assertiva de que o MUNICÍPIO efetuou o recebimento definitivo e nem
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exonerará a CONTRATADA das obrigações de reparar danos eventuais ocorridos pelo uso
do referido objeto;
VII) A recusa do objeto no processo de fiscalização, ou o envio deste para análise,
interrompe o prazo de pagamento, voltando a correr, em sua totalidade, a partir da data
em que o mesmo for substituído ou tiver sido aprovado pelos testes realizados, ocorrendo
tal interrupção tantas vezes quantas forem recusados o objeto no recebimento provisório e
houver a necessidade de sua substituição;
VIII) O recebimento definitivo não implica na falta de responsabilização do CONTRATADO
pelos prejuízos que o objeto fornecido venha causar ao MUNICÍPIO.
Parágrafo terceiro: O MUNICÍPIO se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar e outras
providências mais adotar para perfeita execução do Contrato, arcando o CONTRATADO com
todos os ônus decorrentes da atividade fiscalizadora do MUNICÍPIO.
Parágrafo quarto: O recebimento pelo MUNICÍPIO, provisório ou definitivo do objeto, não
exclui ou isenta o CONTRATADO da responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro,
no Código de Defesa do Consumidor e demais legislações correlatas, que perdurará pelo
prazo e nas condições fixadas na lei.
6ª-DA RESCISÃO CONTRATUAL – A rescisão contratual, em favor do MUNICÍPIO, terá lugar
de pleno direito, independentemente de prévia ação ou interpelação judicial, na ocorrência
de qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e
ulteriores alterações.
Parágrafo primeiro: A rescisão contratual, em favor do CONTRATADO, terá lugar de pleno
direito, após regular notificação do MUNICÍPIO, com prazo de 15 (quinze) dias úteis de
antecedência e desde que persistam os fatos geradores de notificação, na ocorrência de
qualquer uma das seguintes hipóteses:
I) A supressão, pelo MUNICÍPIO, de itens unitários que acarrete modificação do valor inicial
do Contrato, além do limite permitido no § 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e
ulteriores alterações;
II) A suspensão da execução do objeto por ordem escrita do Prefeito Municipal ou quem
suas vezes fizer, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
III) Por repetidas suspensões, através de ordens escritas emitidas pelo Prefeito Municipal
ou quem suas vezes fizer, que totalizem o prazo superior à 240 (duzentos e quarenta) dias,
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não se computando, para tanto, aquelas suspensões cujas causas determinantes hajam
decorrido de casos de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra.
Parágrafo Segundo: A rescisão contratual poderá ainda, ocorrer de pleno acordo entre as
partes em razão de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execução do Contrato, hipóteses em que as partes se comporão quanto à eventuais
indenizações devidas reciprocamente, a qualquer título que seja, sendo-lhes lícito
isentarem-se mutuamente.
7ª-DAS SANÇÕES.
Parágrafo primeiro: Pelo atraso na entrega, considerando as condições e o prazo de
entrega definido, será aplicada à contratada multa moratória de 1% (um por cento) por dia
de atraso até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do produto entregue em atraso.
Parágrafo segundo: A recusa em cumprir com a entrega dos serviços equivale a
inadimplência contratual, sujeitando a adjudicatária a multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor global da proposta adjudicada.
Parágrafo terceiro: As multas serão descontadas dos pagamentos contratuais ou, em caso
de inexecução total serão cobradas judicialmente.
Parágrafo quarto: A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão
unilateral, com as consequências previstas em lei, reconhecendo a CONTRATADA os direitos
do Município.
Parágrafo quinto: A aplicação das multas moratória e rescisória, não impede a aplicação
das demais penalidades previstas na legislação que regulamenta o presente Instrumento, às
quais, desde já, sujeita-se o CONTRATADO, como a cobrança de perdas e danos que o
MUNICÍPIO venha a sofrer em face da inexecução.
Parágrafo sexto: Para todos os fins de direito, a multa moratória incidirá a partir da data
que o objeto deveria ter sido entregue. O recebimento provisório do objeto suspende a
mora, voltando, entretanto, a incidir a mesma, a partir da data da comunicação de sua
rejeição à DETENTORA DA ATA, valendo os dias já corridos.
Parágrafo sétimo: Será propiciado ao CONTRATADO, antes da imposição das penalidades
elencadas nesta cláusula, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Parágrafo oitavo: A aplicação das sanções estabelecidas neste instrumento são de
competência exclusiva do Senhor Prefeito Municipal.
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Parágrafo nono: Penalidades a que se sujeita o MUNICÍPIO:
I) Sujeita-se, o MUNICÍPIO as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores
alterações.
8ª-DOS RECURSOS – As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por
conta do seguinte crédito orçamentário: 3.3.90.30.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.30.00,
3.3.90.36.00.
9ª-DA PUBLICAÇÃO – Caberá o MUNICÍPIO providenciar, por sua conta, a publicação do
extrato do presente contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e dentro do prazo
legal.
10ª-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS – Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela
aplicação de normas pertinentes às Licitações e Contratos, Lei Federal nº 8.666/93 e
ulteriores alterações.
Parágrafo segundo: É vedada a transferência do Contrato a terceiros, no todo ou em parte,
devendo o CONTRATADO cumprir rigorosamente todas as condições e cláusulas constantes.
Parágrafo terceiro: O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do
contrato em compatibilidade, com as obrigações por ela assumidas.
E, por estarem assim, justos e acertados entre si, assinarem as
partes o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas
testemunhas, que também o assinam, a fim de que produza os efeitos legais.
Dois Córregos, 20 de outubro de 2017.

RUY DIOMEDES FÁVARO
Prefeito Municipal de Dois Córregos
EDERALDO ALEXANDRE PISSOLATTO
Contratado
Avenida Gofredo Schelini, nº 245 - Vila Bandeirantes – CEP 17.300-000 –
Dois Córregos – SP - Tel. (14) 3652-9950 - site: http://www.doiscorregos.sp.gov.br/
e-mail: licitacaodc@conectcor.com.br / licitacao@doiscorregos.sp.gov.br –

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO

E CONVÊNIOS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS

TESTEMUNHAS:
____________________________
Maria Adjane Ferreira de Araújo
R.G. n° 36.997.754-3ssp/SP
____________________________
Rodrigo Alexandre Mendes
R.G. n° 47.105.842-7ssp/SP
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
CONTRATADO: EDERALDO ALEXANDRE PISSOLATTO
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 88-2017
OBJETO: contratação de fornecedor qualificado para realização/monitoramento de curso
de assentador de pisos e azulejos disponibilizado pelo Município de Dois Córregos, durante
12 meses, em razão do convênio realizado entre o FUSSESP e a Prefeitura
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.
Dois Córregos, 20 de outubro de 2017.
CONTRATANTE
Nome: RUY DIOMEDES FÁVARO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
E-mail institucional: gabinetedc@conectcor.com.br
E-mail pessoal: ruy.favaro@hotmail.com
Assinatura: _______________________________________
CONTRATADA
Nome: EDERALDO ALEXANDRE PISSOLATTO
E-mail institucional: sem e-mail
E-mail pessoal: sem e-mail
Assinatura: _______________________________________
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CADASTRO DO RESPONSÁVEL
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
CONTRATADO: EDERALDO ALEXANDRE PISSOLATTO
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 88-2017
OBJETO: contratação de fornecedor qualificado para realização/monitoramento de curso
de assentador de pisos e azulejos disponibilizado pelo Município de Dois Córregos, durante
12 meses, em razão do convênio realizado entre o FUSSESP e a Prefeitura.
Nome

RUY DIOMEDES FÁVARO

Cargo

PREFEITO MUNICIPAL

RG nº

25.697.861-X/SSP

Telefone

Avenida João Grael, nº 15 – Parque Residencial
Aparício de Barros Fagundes – CEP 17300-000 –
Dois Córregos - SP
(14) 3652-9500

E-mail

gabinetedc@conectcor.com.br

Endereço(*)

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado (a), caso não
esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP
BRUNO FERNANDO MARTINS MARCELLINO

Nome
Cargo
Endereço
Órgão/Setor
Telefone e Fax
E-mail

Comercial

Diretor do Departamento de Licitações,
Contratos e Convênios
Avenida Dr. Gofredo Schilini, nº 245 - Vila
do
Bandeirantes - CEP 17300-000 - Dois
Córregos - SP
(14) 3652-9950
licitacaodc@conectcor.com.br

Dois Córregos, 20 de outubro de 2017.
_____________________________________
BRUNO FERNANDO MARTINS MARCELLINO
Diretor do Departamento de Licitações,
Contratos e Convênios
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