PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Rua Dr. José de Moura Resende 572 - Caixa Postal nº 1
CEP 17580-000 - Fone/Fax (14) 3405-1500

CONTRATO – AQUISIÇÃO DE ENFEINTES NATALINOS, FIRMADO ENTRE O
MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA A. A.
DISTRIBUIÇÃO E
IMPORTAÇAO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA.
CONTRATO Nº

130/2021 – PREGÃO Nº 36/2021 – PROC: 1101/2021

O MUNICÍPIO DE POMPEIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
C.N.P.J. sob o nº. 44.483.444/0001-09 com sede na Rua Dr. José de Moura Resende 572,
Centro, nesta cidade de Pompeia, Estado de São Paulo., neste ato representada pela Prefeita
Municipal Senhora ISABEL CRISTINA ESCORCE, brasileira, portadora do RG nº
18.536.796-3 e do CPF nº 200.255.538-95, residente e domiciliado nesta cidade de Pompéia,
Estado de São Paulo, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro
lado a empresa A. A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE
DECORAÇÃO LTDA., estabelecida a Rua Rio Grande do Norte, nº 445, Centro,, na cidade
de Londrina, Estado do Parana, CEP-86026-490. Inscrita no CNPJ nº. 17.063.632/0001-05,
por seu representante legal pela Senhora PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA,
portadora do RG nº 4.182.015-2 IIP/PR e do CPF 841.117.809-97, pactuam o presente
Contrato, cuja celebração foi autorizada em razão de determinação de despacho e nos autos
do Processo Licitatório – Pregão Presencial n° 36/2021 – que é regida pela Lei 10.520/02,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº. 8.666, de
21 de junho de 1993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis
à espécie, atendendo as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O presente contrato tem por objeto a aquisição de enfeites natalinos com instalação e
desinstalação, em conformidade ao Termo de Referência.
Fornecedor : A A DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE
DECORAÇÃO LTDA
Item

Descrição

UN

Qtde

1

600

2

CORDA
DE
LED UN
BLINDADO 220V
ESTRELA DE LED 40 CM UN

3

ASTRO DE LUZ

UN

153

4

ARVORE PINHEIRO

UN

1

5

ELEMENTO TRAVESSA UN
PORTAL DE ESTRELAS

40

18

Valor
unitário
R$
80,95
R$
135,26
R$
1.414,95
R$
30.966,63
R$
4.642,71

Valor
R$
48.567,00
R$
5.410,52
R$
216.487,04
R$
30.966,63
R$
83.568,81
R$
385.000,00
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO E VIGÊNCIA:
Dar-se-á ao presente contrato o valor de R$ 385.000,00. (Trezentos e oitenta e cinco mil
reais).
O prazo de vigência do contrato da presente licitação é de 90 dias, a contar de sua assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS:
As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta dos recursos
disponíveis, constantes das dotações orçamentárias abaixo:
02 - Executivo
02 – 09 – Divisão de Serviços Municipais
02.09.03 – Setor de Serviços de Vias Públicas
15.452.0020.2044 – Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública
Fonte de Recursos – 01 – Tesouraria
3.3.90.00 – Materiais de Consumo - Recurso Tesouro
CLÁUSULA QUARTA – PERÍODO EM QUE FICARÃO INSTALADOS OS
ENFEITES NATALINOS:
A empresa contratada deverá instalar e deixar funcionando todos os enfeites natalinos até o
dia 30 de novembro de 2021. A mesma deverá desinstalar a partir do dia 05 de janeiro de
2022 até no máximo 15 de janeiro de 2022, devendo ter zelo na retirada e guarda-los em
local indicado pela Contratante.
Qualquer dano no momento da instalação ou desinstalação é de responsabilidade da
Contratada, devendo serem substituídos a cargo da mesma.
A Contratada é responsável por eventuais manutenções do decorrer do período instalado.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO:
O pagamento será em duas vezes, sendo 80% do valor do contrato em até 30 dias após a
instalação e funcionamento, e 20% em até 30 dias após a retirada/desinstalação dos enfeites.
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES e MULTAS:
Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a saber:
Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou
jurídica, que praticarem quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de
17 de julho de 2.002.
A sanção de que trata o subitem anterior poderão ser aplicadas subsidiariamente as
disposições da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e
registrada no Cadastro de Fornecedores.
Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento
equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do
valor do contrato, não se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não
aceitação da primeira convocada.
Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela
Administração, e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará
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sujeito, a critério da Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto
não entregue.
Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um
por cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO:
A Prefeitura Municipal poderá rescindir de pleno direito o contrato, independentemente de
aviso, notificação, ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à contratada
qualquer direito à indenização nos seguintes casos:
a). liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, concurso de credores, cisões
ou fusões;
b). caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como
transferência, cauções ou outras, sem autorização prévia da Prefeitura Municipal de
Pompeia;
c). paralisação ou atraso na instalação dos enfeites e na desinstalação;
d). imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas de
segurança quanto ao fornecimento dos produtos.
A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, relativamente ao objeto da licitação, até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, conforme estabelece o artigo
65, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
Se a Prefeitura Municipal tiver que ingressar em juízo em conseqüência deste contrato, a
contratada, sem prejuízo de indenização e das sanções cabíveis, pagará a primeira, a título
de honorários advocatícios, a importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor da
causa.
Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos o Edital e
seus anexos.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:
a) As despesas com encargos, indenizações de funcionários, impostos, tributos de qualquer
natureza, despesas com deslocamento, instalação e desinstalação, transporte de funcionários,
hospedagens, alimentação e todas as despesas, diretas ou indiretas são de responsabilidade
da CONTRATADA;
b) A Contratada assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste
Contrato, diretamente por seu preposto e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, à fiscalização ou acompanhamento feito pela PREFEITURA ou por seu
preposto;
c) Os prestadores dos serviços deverão utilizar todo equipamento de segurança necessário
(EPIs), em conformidade a legislação vigente.
d) Refazer, sem quaisquer ônus para a PREFEITURA, qualquer parte dos serviços
decorrentes de erros constatados de responsabilidade da Contratada;
e) Correrão por conta, responsabilidade e risco da Contratada as consequências de:
- Sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão.
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- Ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir ao objeto deste
Contrato.
- Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de
terceiros, na execução dos serviços ou em decorrência dela.
f) À Contratada caberá a responsabilidade total pela execução do objeto deste Contrato, bem
como pelos serviços executados por terceiros sob sua administração
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a) Executar os serviços através de pessoas idôneas;
b) Assumir total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que venham a causar os seus
empregados no desempenho de suas funções;
c) Executar os serviços com todo rigor necessário e com elevado padrão de qualidade,
indispensável a trabalhos dessa natureza;
d) Prestar, quando solicitado, informações e esclarecimentos ao Fiscal de Contrato;
e) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os insumos referente à uniforme,
ferramentas, equipamentos de proteção individual a todos os funcionários, recipientes
necessários para transporte dos equipamentos e ferramentas necessárias para execução do
serviço, bem como impostos, taxas, encargos sociais, tributos, transportes, e outras despesas
que direta ou indiretamente tenham relação com o objeto do contrato, ficando a contratante,
imediatamente, dispensada de compromissos, solidariedade ou eventuais autuações;
f) Manter, durante toda execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações
assumidas, em especial as condições de cadastramento e qualificações exigidas no edital de
licitação;
h) Respeitar, durante toda execução do contrato a legislação trabalhista, fiscal,
providenciaria e comercial, assim como, as normas de higiene e segurança, por cujos
encargos responderá unilateralmente;
i) Substituir, sempre que exigido pela PREFEITURA, e independentemente da apresentação
de motivos por parte desta, qualquer empregado, cuja atuação, permanência ou
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatório à disciplina ou
ao interesse do Serviço Público;
j) Indenizar o Município por quaisquer danos causados às suas instalações, móveis ou
equipamentos, pela execução inadequada dos serviços, por parte dos seus empregados,
ficando este Órgão, desde já autorizado a descontar dos pagamentos devidos à Contratada,
o valor correspondente, podendo, entretanto, a seu critério, optar pela reparação dos danos
ou reposição dos bens;
k) Mobilizar e disponibilizar todos os recursos, ferramentas, e profissionais necessários à
prestação dos serviços;
l) Efetuar a devida limpeza após a realização dos serviços, sendo que eventuais entulhos e
restos de materiais resultantes do trabalho deverão ser descartados por conta da contratada e
em locais apropriados;
m) Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por qualquer acidente, inclusive perante
terceiros, envolvendo serviços relacionados à execução dos serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO:
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A fiscalização da contratação será exercida por Fiscal de Contratos (Secretaria Municipal de
Obras e Serviços), pois os mesmos têm competência para avaliar tais serviços, aos quais
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará
ciência à Secretário Municipal de Obras e Serviços.
O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado mediante parecer técnico favorável
emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO FORO:
Fica eleito o Foro da Comarca de Pompeia, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer
outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato,
cabendo a parte vencida arcar com os pagamentos das custas processuais e demais
cominações legais.
Pompéia, 03 de novembro de 2021.
____________________________________
Contratante: MUNICÍPIO DE POMPEIA
ISABEL CRISTINA ESCORCE

_______________________________________
Contratada: PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA
A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA

TESTEMUNHAS:
1)_____________________________

2)_____________________________
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (Contratos)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE POMPEIA
CONTRATADA: A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 130/2021
OBJETO:. AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos
e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo
indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada
pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer odireito de defesa,
interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA: Pompéia, 03 de novembro de 2021.
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE
E RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO AJUSTE PELO CONTRATANTE:
Nome: ISABEL CRISTINA ESCORCE
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 200.255.538-95 - RG: 18.536.796-3
Data de Nascimento: 11 de Abril de 1968
Endereço residencial completo: Rua das Acácias n. 147, Jd. Flamboyant
E-mail institucional: gabinete@pompeia.sp.gov.br
E-mail pessoal: tinavinho@hotmail.com
Telefone(s): (14) 99686 1667

Assinatura: ________________________________________________
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO AJUSTE PELA CONTRATADA:
Nome: PAULA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA
Cargo: Proprietária
CPF: 841.117.809-97
RG: 4.182.015-2
Data de Nascimento: 24/01/1969
Endereço residencial completo: Rua Luiz Natal Bonin, nº 580, casa 25, Jardim Grenvile, Londrina/PR
E-mail institucional: adm1@ativaatacado.com.br
E-mail pessoal: adm1@ativaatacado.com.br
Telefone(s): 43 3374 8003 43 3374 8004
Assinatura: ________________________________________________

