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"refuto de Contrato que onlre si celebram 
o MUMCfr/0 DE NHANDEARA e a empreso 
PELLARIN 8. CIA. LTDA." 

CONTRATO N°009/2020 
Dispensa de Licitação n° 191/2020 

Processo n°012/2020 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o 

MUNICÍPIO DE NHANDEARA, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede 
na rua Dr. Octaviano Cardoso Pilho, n°359, nesta cidade de Nhandeara, 
Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 
45.146271/0001-98, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, JOSÉ 
ADALTO BORINI, portador do RG n° 20675412-SSP/SP e do OPE n° 
126.658.078-66, brasileiro, com residência e domicilio na Rua Joaquim 
Fernandes de Mello, 20, Centro, nesta cidade de Nhandeara/SF, 
doravante denominado simplesmente ''CONTRATANTE'', 

e de outro lado à empresa 

P EL LARI N & CIA LTDA, com CNPJ n°16.828.630/0001-99, com sede na Rua 
Adherbal Vilalva Ribeiro, n° 1315, bairro Centro, na cidade de 
Nhandeara/SP - CEP: 15190-000, representada por MONICA MOSCHETTA 
PELLARIN ALVES, brasileiro, viúva, empresária, portadora do documento 
de identidade n° 16.396.463-4 SSP/SP e inscrita no CPF n° 126.658.588-51 
residente e domiciliado na Ruo Adherbal Vilalva Ribeiro, n° 1315, fundos, 
bairro Centro, na cidade de Nhandeara/SP - CEP: 15190-000, doravante 
designada simplesmente "CONTRATADA", 

tem entre si, justo e combinado o que diante se segue, por intermédio das 
cláusulas a seguir articuladas:- 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presento contrato a prestação de serviços de aulas de 
hidroginástica em espaço próprio, visando atender ao Programa Municipal de 
Saúde denominado Projeto "Atividade na Melhor Idade". 

1.2. Os serviços deverão ser executados na cidade de Nhandeara/SP, em local 
próprio da empresa contratada, sendo que a mesma deverá disponibilizar 
piscina aquecida, materiais necessários para a plena execução dos serviços, 
bem como professores de educação física (ou outro profissional habilitado de 

..)K,...  acordo com a legislação vigente) para ministrar as aulas de hiciroginastica /. 
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1.3. Consideram-se partes integrantes do presente instrumento, no qual a 
contratada declara pleno conhecimento, os seguintes documentos: a) Termo 
de Referência constante dos autos do processo de Dispensa de Licitação n° 
191/2020; b) a proposta/orçamento datada de 31 de janeiro de 2.020, 
apresentada pela CONTRATADA. 

1.4. O objeto poderá sofrer supressões ou acréscimos, mantidos as condições 
comerciais pactuadas, mediante termo de aditamento, com base no 
parágrafo 10, do artigo 65, da Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
VALOR E RECURSOS FINANCEIROS 

2.1. As partes atribuem, para efeito de direito, o valor total estimado de R$ 
14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais) pelo período de 05 (cinco) meses, 
para aproximadamente 55 pessoas participantes do projeto, sendo que o valor 
unitário mensal por pessoa será de R$ 52,00 (cinquenla e dois reais). 

2.2. A despesa onerará os recursos orçamentários, reservados na seguinte 
funcional programática: 1030100312.028000 - elemento 3.3.90.39.99.00 - Fonte 
1 - Recurso Próprio. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
VIGÊNCIA E PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO 

3.1. A vigência do contrato será de 05 (cinco) meses, contados a partir da data 
de assinatura deste instrumento contratual, podendo ser prorrogado nos 
termos do artigo 57 da Lei n° 8.666/93. 

3.2. O prazo de execução dos serviços será o mesmo da vigência contratual. 

CLÁUSULA QUARTA 
CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. O objeto deverá ser executado conforme as especificações e condições 
estabelecidos no Termo de Referência e serôo recebidos pela Fiscalização 
designada pela CONTRATANTE. 

4.1.1. Somente serão expedidos os termos de recebimento se o objeto estiver 
plenamente de acordo com as disposições constantes no Termo de Referência 
e na proposta comercial apresentada pela CONTRATADA. 

4.1.2. 0(s) Termos de Recebimento Provisório e Definitivo serão expedidos com 
base nos serviços efetivamente executados e recebidos. 

4.2. Correrão por conta da CONTRATADA, as despesas para efetivo 
atendimento ao objeto contratado, tais como materiais, equipamentos, 
acessórios, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 
decorrentes de sua execução. 
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4.3. Após o término de cada período mensal, a CONTRATADA enviará o 
relatório dos serviços prestados, o qual será conferido pela fiscalização da 
CONTRATANTE para aceite ou não dos serviços 

4.4. Constatadas irregularidades no objeto, a Fiscalização, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis poderá rejeitá-lo no todo ou em parte se não 
corresponder às especificações do Termo de Referência, determinando sua 
substituição/correção; 

4.4.1. As irregularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo 
máximo de cinco dias úteis ou conforme definido pela FISCALIZAÇÃO, mantido 
o preço inicialmente ofertado; 

4.4.2. Eventuais pedidos para prorrogação de prazo de execução ou para 
saneamento de irregularidades, desde que devidamente justificados, deverão 
ser apresentados por escrito à Fiscalização e serão apreciados, que os 
decidirá. 

4.5. Os serviços a serem realizados e os materiais e peças a serem fornecidos, 
caso haja, deverão obedecer às Normas reconhecidas, em suas últimas 
revisões, bem como a legislação vigente. 

4.6. Não será permitida a subcontratação. 

CLÁUSULA QUINTA 
DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será 
acompanhada e fiscalizada por servidor da CONTRATANTE, devidamente 
designado. 

5.2. A atestação de conformidade da prestação dos serviços cabe ao titular 
do setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor 
designado para esse fim. 

CLÁUSULA SEXTA 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das obrigações e disposições constantes no Termo de Referência, a 
CONTRATADA obriga-se a: 

6.1. Manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições que 
culminaram em sua habilitação na fase de contrafação. 

6.2. Fornecer mão de obra, maquinário, equipamentos, materiais, acessórios e 
Rido mais que for necessário ao pleno desenvolvimento do objeto contratado, 
em volume, qualidade e quantidades compatíveis para sua conclusão dentro 
do prazo estabelecido. 

6.3. Observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, 
quando da realização dos serviços que são de inteira responsabilidade da 
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CONTRATADA, que responderá em seu próprio nome perante os órgãos 
fiscalizadores. 

6.4. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais 
resultantes da execução deste contrato. 

6.5. Sujeitar - se a ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, no 
acompanhamento de execução do serviço, prestando todos os 
esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo às reclamações 
formuladas. 

6.6. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 
decorrentes da execução dos serviços, tais como: salários, seguros de 
acidente, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale-refeição, vales-
transportes e outras que eventualmente venham a ser criadas e exigidas pelo 
Governo. 

6,7. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, qualquer um de seus 
empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou comportamento 
forem julgados prejudiciais, inconvenientes ou insalisfatorios a execução dos 
serviços. 

6.8. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Além das obrigações e disposições constantes no Termo de Referência, o 
CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados. 

7.2. Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato. 

7.3. Notificar por escrito a ocorrência de irregularidades durante a execução 
dos serviços. 

CLÁUSULA OITAVA 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será efetuado mensalmente, em até 20 (vinte) dias 
contados da data de recebimento da nota fiscal/fatura e recebimento dos 
serviços, diretamente na conta bancaria informada pela Contratada, no 
Banco do Brasil S/A, agência 451-0, c/c 14.258-1; 

8.2. Não será iniciada a contagem de prazo caso os documentos fiscais 
apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções. 
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8.3. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser apresentada por período mensal e, ainda, 
deverá ser encaminhada uma cópia e/ou via da nota no seguinte e-mail da 
Administração: compras@nhandeara.sp.gov.br. 

8.4. A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá 
inicio e encerramento em dias de expediente neste Município. 

8.5. Para efeito de pagamento, a Contratada encaminhará os documentos de 
cobrança para a Administração / Contratante. 

8.6. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será 
imediatamente solicitada à Contratada, carta de correção, quando couber, 
ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada à 
Administração no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

8.6.1. Caso a Contratada não apresente carta de correção no prazo 
estipulado, o prazo para pagamento será recordado, a partir da data do sua 
apresentação. 

CLÁUSULA NONA 
DAS ALTERAÇÕES DE VALOR 

9.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, ficando assegurado á Contratante e 
à Contratada, na forma do art. 65, inciso II da Lei n°8.666/93, a manutenção 
do equilíbrio econômico - financeiro do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
RESCISÃO E SANÇÕES 

10.1. O não cumprimento das obrigações assumidas no contrato ou a 
ocorrência da hipótese prevista nos arligos 77 e 78, da Lei Federal n°. 8.666, de 
21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal n°. 8.883, de 8 de junho de 
1994, autoriza, desde já, o CONTRATANTE a rescindir unilateralmente o contrato, 
independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o 
disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de 
inadimplência. 

10.1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, 
a CONTRATANTE poderá reter, coutelarmente, os créditos decorrentes do 
contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

10.2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução 
inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e 
produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, 
motivadamente, providências acauteladoras. 

10.3. Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a 
CONTRATADA que: 
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10.3.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas 
em decorrência da contratação; 

10.3.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

10.3.3. Fraudar na execução do contrato; 

10.3.4. Comportar-se de modo iniclôneo; 

10.3.5. Cometer fraude fiscal; 

10.3.6. Não mantivera proposta. 

10.4. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no 
subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, 
às seguintes sanções: 

10.4.1. Advertência; 

10.4.2. Multa moratória de 1% por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

10.4.3. Multa compensatória de 30% sobre o valor total do contrato, no caso 
de inexecução total do objeto; 

10.4.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à 
obrigação inadimplida; 

10.4.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, 
pelo prazo de até dois anos; 

10.4.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 

10.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n°8.666, 
de 1993, a CONTRATADA que: 

10.5.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer Iributos; 

10.5.2. Tenha praticado atos ilícitos visando ci frustrar os objetivos da licitação; 

10.5.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração 
em virtude de atos ilícitos pra licados. 

10.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n°8.666, de 1993. 

10.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
FUNDAMENTO LEGAL 

11.1. O presente contrato regular-se-á pelas suas cláusulas e condições, 
disposições da Lei Federal n ° 8.666/93 e demais preceitos de direito público 
aplicáveis à matéria, aplicando se supletivamente os princípios da teoria geral 
dos contratos e as disposições do direito privado. 

11.2. O presente contrato é realizado por dispensa de licitação, conforme 
disposição contida no artigo 24, li da Lei Federal n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
FORO 

12.1. As partes elegem o foro da comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, 
para dirimir as dúvidas suscitadas em decorrência da execução do presente 
contrato, não resolvido pelas vias administrativas próprias. 

E, por estarem assim justas e combinadas, as partes contratantes firmam o 
presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e para um só 
efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

Nhandeara-SP, 04 de fevereiro de 2020. 

LAA' 
NICIPIO DE NHANDEARA 	 PELLARIN & CIA LTDA 
JOSÉ ADALTO BORINI 	 MONICA MOSCHETTA PELLARIN ALVES 
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