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

CONTRATO Nº 141/2021 PARA FORNECIMENTO DE PARQUES INFANTIS
QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA KRENKE
BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA.
Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem as partes, de um lado o
MUNICÍPIO DE POMPEIA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o
nº 44.483.444/0001-09, com sede administrativa à Rua Dr. José de Moura Resende 572,
Centro, nesta cidade de Pompeia, Estado de São Paulo, neste ato representado pela
Prefeita Municipal, Senhora ISABEL CRISTINA ESCORCE, brasileira, portadora do
RG n° 18.536.796-3 e do CPF n° 220.255.538-95, residente e domiciliado nesta cidade de
Pompeia, Estado de São Paulo, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a
empresa KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
nº 80.125.305/0001-69, sediado(a) na Rua Rodolfo Tepasse, 250, Imigrantes, na cidade de
Guaramirim, estado de Santa Catarina doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) NELSON KREHNKE, portador(a) da Carteira de Identidade nº 19/1.002.479 SSP/SC, e CPF nº382.152.509-63, doravante denominada CONTRATADA, fica

justo e contratado o quesegue:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
Nos termos do Pregão Eletrônico nº 06/2021, o CONTRATANTE contrata com a
CONTRATADA o fornecimento de parques infantis, conforme especificado abaixo:
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Fornecedor: KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA
Item Descrição
2 PARQUE
INFANTIS
COLORIDOS
(PLAYGROUND)
2-M

Especificação

Un de
Marca
medida

Parque infantil colorido com
estrutura principal (colunas) de
Madeira Plástica medindo
110mmx110mm e parede de
20mm Revestida com acabamento
de Polipropileno e Polietileno
pigmentado cor itaúba contendo:

UN

2 Plataforma, tipo MP, com 4
colunas em plástico reciclado
medindo 110 mm x 110 mm; 1
patamar confeccionado com
estrutura em aço galvanizado e
assoalho em plástico reciclado,
medindo aproximado de 1050 mm
x 1050 mm; altura do patamar em
relação ao nível do solo 1400mm.
Telhado (Cobertura formato de
pirâmide quadrangular) dimensão
de 1300mm x 1300mm x 650mm
em polietileno rotomoldado parede
simples cor colorido
1 Plataforma, tipo MP, com 4
colunas em plástico reciclado
medindo 110 mm x 110 mm; 1
patamar confeccionado com
estrutura em aço galvanizado e
assoalho em plástico reciclado,
medindo aproximado de 1050 mm
x 1050 mm; altura do patamar em
relação ao nível do solo 1200mm.
Telhado (Cobertura formato de
pirâmide quadrangular) dimensão
de 1300mm x 1300mm x 650mm
em polietileno rotomoldado parede
simples cor colorido
1 Plataforma, tipo MP, com 4
colunas em plástico reciclado
medindo 110 mm x 110 mm; 1
patamar confeccionado com
estrutura em aço galvanizado e
assoalho em plástico reciclado,
medindo aproximado de 1050 mm
x 1050 mm; altura do patamar em
relação ao nível do solo 1200mm.
Sem cobertura
1 Balanço fixado a torre. Com 2
assentos aberto em polietileno,
suspenso por correntes
galvanizadas; Estrutura em aço
tubular com diâmetro de 42,4 mm,
sem ângulos reto; 2 Assentos com
dimensão de 460mm x 225mm de
polietileno rotomoldado parede
dupla cor colorido com encaixe de
fixação.
1 Rampa de cordas (com pega
mão de segurança) com dimensão
de 1260mm x 800mm estrutura em
aço tubular galvanizado, com

KRENKE

Qtde

Valor
unitário

Valor total

10

R$
25.000,00

R$
250.000,00
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diâmetro de 42,40mm e parede de
2,00mm de espessura, angulo de
inclinação 40º com pintura
eletrostática, cor colorido sem
ângulos retos. Corda de PET de
diâmetro 16,00mm com fixador em
polietileno injetado.
1 Tobogã 2 Curvas com ângulo de
90º diâmetro 750mm de polietileno
rotomoldado cor colorido; 1 Flange
(Painel) medida externa 940 x
1020mm com furo central de
750mm em polietileno rotomoldado
cor colorido; 1 Seção de saída
(ponteira) com diâmetro interno de
750mm parede dupla de polietileno
rotomoldado cor colorido.
1 Escorregador espiral (Caracol)
com seção de deslizamento de
3700mm de comprimento e largura
de 540mm, vista superior com
diâmetro externo de 1600mm x
1900mm altura em polietileno
rotomoldado com parede dupla cor
colorido. Tubo de sustentação em
aço galvanizado com diâmetro de 4
polegadas parede de 2mm
comprimento de 1900mm. 01
Patamar (deck auxiliar) em madeira
de plástica com medidas de
861mmx710mm cor itaúba; 2
Guarda corpo com dimensão
800mmx900mm em polietileno
rotomoldado com parede dupla cor
colorido, Barra de acesso tubo
metálico galvanizado com diâmetro
de 1.1/4 polegada x 1.5mm de
parede x 765 de comprimento
1 Escorregador ondulado com
dimensão de 2350mm x 540mm de
largura, seção de deslizamento
com largura de 460mm com
parede dupla em polietileno
rotomoldado, cor colorido. Portal
de segurança em polietileno
rotomoldado cor colorido.
1 Tubo reto 1600mm com diâmetro
interno de 750mm em polietileno
rotomoldado cor colorido; 2 Flange
(Painel) medida externa 940mm x
1020mm com furo central de
750mm em polietileno rotomoldado
cor colorido;
1 Rampa de tacos (com pega mão
de segurança), 7 tacos, dimensão
1750mm de comprimento X
790mm de largura, assoalho em
madeira plástica na cor itaúba;
Estrutura de metal aço galvanizado
perfil tubular quadrado
30mmx30mm e 2mm de espessura
1 Passarela curvada (côncava) com
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dimensão 1950mm x 820mm de
largura com assoalho de madeira
plástica cor itaúba; Guarda corpo
(Corrimão convexa) estrutura
tubular de aço galvanizado, com
tubos horizontais diâmetro de 1
polegada e parede de 1,95mm,
barras verticais de diâmetro 3/8 de
polegada pintura eletrostática cor
colorido
1 Escada com 5 degraus, dimensão
aproximada de 1650 mm de
comprimento x 600mm de largura
em polietileno rotomoldado parede
dupla cor colorido; Corrimão
(Guarda corpo) em aço tubular
galvanizado e com pintura
eletrostática com diâmetro de
25,40mm e espessura de 1,95mm;
1 Escada tipo curva; Confeccionada
em aço tubular galvanizado com
diâmetro de 1.1/4", e dimensão de
aproximadamente 2400 mm de
comprimento e largura de 560 mm;
contendo 7 degraus em formato
semi – circular côncavo e convexo
pintura eletroestática cor colorida;
2 Guarda corpo dimensão 870mm x
770mm em polietileno rotomoldado
parede dupla cor colorido
1 Kit jogo da velha com 9 cilindros
em polietileno rotomoldado
coloridos com desenhos internos de
X e O com diâmetro 165mm x
210mm de altura; Haste superior e
inferior em aço galvanizado pintura
eletrostática com dimensão de
820mm de comprimento.
3 PARQUE
INFANTIS
COLORIDOS
(PLAYGROUND)
3-G

Parque infantil colorido com
estrutura principal (colunas) de
Madeira Plástica medindo
110mmx110mm e parede de
20mm Revestida com acabamento
de Polipropileno e Polietileno
pigmentado cor itaúba contendo:
3 Plataforma, tipo MP, com 4
colunas em plástico reciclado
medindo 110 mm x 110 mm; 1
patamar confeccionado com
estrutura em aço galvanizado e
assoalho em plástico reciclado,
medindo aproximado de 1050 mm
x 1050 mm; altura do patamar em
relação ao nível do solo 1400mm.
Telhado (Cobertura formato de
pirâmide quadrangular) dimensão
de 1300mm x 1300mm x 650mm
em polietileno rotomoldado parede
simples cor colorido
1 Plataforma, tipo MP, com 4

UN

KRENKE

5 R$
37.000,00

R$
185.000,00
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colunas em polímero reciclado
medindo 110 mm x 110 mm x 2500
mm; 1 patamar confeccionado com
estrutura em aço galvanizado e
assoalho em polímero reciclado,
medindo 1050 mm x 1050 mm;
altura do patamar em relação ao
nível do solo 400 mm Telhado
(Cobertura formato de pirâmide
quadrangular) dimensão de
1300mm x 1300mm x 650mm em
polietileno rotomoldado parede
simples cor colorido
1 Plataforma, tipo MP, com 3
colunas em polímero reciclado
medindo 110 mm x 110 mm x 2800
mm; 1 colunas em polímero
reciclado medindo 110 mm x 110
mm x 3000 mm1 patamar
confeccionado com estrutura em
aço galvanizado e assoalho em
polímero reciclado, medindo 1050
mm x 1050 mm; altura do patamar
em relação ao nível do solo 1200
mm; sem cobertura
1 Plataforma auxiliar, tipo MP, com
2 colunas em polímero reciclado
medindo 110 mm x 110 mm x 2500
mm; 1 patamar confeccionado com
estrutura em aço galvanizado e
assoalho em polímero reciclado,
medindo 1050 mm x 1050 mm;
altura do patamar em relação ao
nível do solo 400 mm;
1 Rampa de cordas (com pega
mão de segurança) com dimensão
de 1570mm x 800mm estrutura em
aço tubular galvanizado, com
diâmetro de 42,40mm e parede de
2,00mm de espessura, ângulo de
inclinação 40º com pintura
eletrostática, cor colorido sem
ângulos retos. Corda de PET de
diâmetro 16,00mm com fixador em
polietileno injetado.
1 Rampa de escalada dimensão
1600mm x 690mm com 6 degraus
em polietileno rotomoldado com
parede dupla cor colorido; Portal
de segurança em polietileno
rotomoldado cor colorido
1 Tobogã 2 Curvas com ângulo
de 90º diâmetro 750mm de
polietileno rotomoldado cor
colorido; 1 Flange (Painel) medida
externa 940 x 1020mm com furo
central de 750mm em polietileno
rotomoldado cor colorido; 1 Seção
de saída (ponteira) com diâmetro
interno de 750mm parede dupla de
polietileno rotomoldado cor
colorido.
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1 Escorregador espiral (Caracol)
com seção de deslizamento de
3700mm de comprimento e largura
de 540mm, vista superior com
diâmetro externo de 1600mm x
1900mm altura em polietileno
rotomoldado com parede dupla cor
colorido. Tubo de sustentação em
aço galvanizado com diâmetro de 4
polegadas parede de 2mm
comprimento de 1900mm. 01
Patamar (deck auxiliar) em madeira
de plástica com medidas de
861mmx710mm cor itaúba; 2
Guarda corpo com dimensão
800mmx900mm em polietileno
rotomoldado com parede dupla cor
colorido, Barra de acesso tubo
metálico galvanizado com diâmetro
de 1.1/4 polegada x 1.5mm de
parede x 765 de comprimento
1 Escada, tipo horizontal,
confeccionada em aço tubular
galvanizado com diâmetro 1.1/4", e
dimensão aproximado de 2000mm
de comprimento e largura de
550mm com 10 degraus,
galvanizado pintura eletrostática,
cor colorido.
1 Escorregador duplo com
dimensão de 2600mm de
comprimento x 900mm de largura
com cada seção de deslizamento
de 390mm e de largura em
polietileno rotomoldado cor
colorido; Barra transversal de
segurança em polietileno
rotomoldado cor colorido.
1 Circuito de discos, com estrutura
em tubo com diâmetro de 42,4 mm
em metal galvanizado com
dimensão 960mm de largura x
2000 mm de comprimento, com 4
tubos como haste verticais, e 4
discos de 35cm de diâmetro em
polietileno rotomoldado parede
dupla cor colorido, na parte inferior
para fixação ao solo, com correntes
galvanizadas a quente
1 Tubo reto 1600mm com
diâmetro interno de 750mm em
polietileno rotomoldado cor
colorido; 2 Flange (Painel) medida
externa 940mm x 1020mm com
furo central de 750mm em
polietileno rotomoldado cor
colorido;
1 Tubo curvo 90º com diâmetro
interno de 750mm em polietileno
rotomoldado cor colorido; 2 Flange
(Painel) medida externa 940 x
1020mm com furo central de
750mm em polietileno rotomoldado
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cor colorido
1 Rampa de tacos (com pega
mão de segurança), 7 tacos,
dimensão 1750mm de
comprimento X 790mm de largura,
assoalho em madeira plástica na
cor itaúba; Estrutura de metal aço
galvanizado perfil tubular quadrado
30mmx30mm e 2mm de espessura
1 Passarela curvada (côncava)
com dimensão 1950mm x 820mm
de largura com assoalho de
madeira plástica cor itaúba; Guarda
corpo (Corrimão convexa) estrutura
tubular de aço galvanizado, com
tubos horizontais diâmetro de 1
polegada e parede de 1,95mm,
barras verticais de diâmetro 3/8 de
polegada pintura eletrostática cor
colorido
1 Ábaco em polietileno
rotomoldado parede dupla
contendo números de 0 a 5 nas
duas extremidades e no centro, 5
hastes de metal horizontal com
bolinhas injetadas.
1 Balanço fixado a torre. Com 2
assentos aberto em polietileno,
suspenso por correntes
galvanizadas; Estrutura em aço
tubular com diâmetro de 42,4 mm,
sem ângulos reto; Correntes
galvanizadas; 1600mm de
comprimento; 2 Assentos com
dimensão de 460mm x 225mm de
polietileno rotomoldado parede
dupla cor colorido com encaixe de
fixação
2 Par de pega mão confeccionado
em aço tubular diâmetro de 1”,
galvanizado. Cor colorido
1 Escada, tipo marinheiro, em
aço galvanizado pintura
eletrostática 3 degraus, com
comprimento aproximado de 425
mm e largura de 400 mm,
4
Guarda corpo dimensão
870mm x 770mm em polietileno
rotomoldado parede dupla cor
colorido
1 Kit jogo da velha com 9 cilindros
em polietileno rotomoldado
coloridos com desenhos internos de
X e O com diâmetro 165mm x
210mm de altura; Haste superior e
inferior em aço galvanizado pintura
eletrostática com dimensão de
820mm de comprimento
1 Coqueiro decorativo com 8(oito)
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folhas diâmetro de 1300mm em
polietileno rotomoldado cor
colorido;5 Acabamento de colunas
em polietileno rotomoldado cor
colorido.
R$
435.000,00

1. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
1.1. O prazo de vigência deste Contrato é de 12 meses a contas de sua assinatura.
2. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
2.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 435.000,00 (quatrocentos e trinta e
cinco mil reais).
2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. As despesas decorrentes desta contratação onerarão a seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 02 - Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 0209 – Divisão de Serviços Municipais
Unidade Executora: 020903 – Setor de Serviços de Utilidade Pública
Funcional Programática: 15.452.0020.2.044 – Manutenção de Serviços de Utilidade
Pública
Despesa – - 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
4. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1 O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias após o recebimento efetivo de todos
os produtos empenhados.
5. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE E ALTERAÇÕES
5.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.
5.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993.
5.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
5.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DO PRODUTO
6.1. A garantia do equipamento (brinquedo) é de 05 anos, a contar da data de entrega.
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7. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de
Referência.
8. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante
designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.
9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA
9.1. São obrigações da Contratante:
9.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
10.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;
10.4 Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
10.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
10.6 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
10.7 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
11.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo
e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
11.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
11.4 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
11.5 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com
a devida comprovação;
11.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
11.7 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
11.8 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos
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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.
11.9 Substituir, sem quaisquer ônus para a PREFEITURA os brinquedos ou partes destes
que apresentarem problemas de fábrica, pelo prazo de 05 (cinco) anos.
11.10 Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequências
de:
11.10.1 Sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão.
11.10.2 Ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir ao
objeto deste Contrato.
11.10.3 Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus
ou de terceiros, na obra ou em decorrência dela.
11.11 À CONTRATADA caberá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato, bem como pelos serviços executados por terceiros sob sua administração.
11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art.
78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei,
sem prejuízo das sanções aplicáveis.
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº
10.520, de 2002, a Contratada que:
12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.1.3. Fraudar na execução do contrato;
12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
12.1.5. Cometer fraude fiscal;
12.1.6. Não mantiver a proposta.
12.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
12.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
12.2.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
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12.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto;
12.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
12.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;
12.2.6. Impedimento de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos;
12.2.7. 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;
12.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993,
as empresas e os profissionais que:
12.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
12.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
12.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observandose o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784,
de 1999.
12.5. 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.
13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS.
13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de
licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e
princípios gerais dos contratos.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de
1993.
15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
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15.1. É eleito o Foro da Comarca de Pompeia/SP para dirimir os litígios que decorrerem
da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação,
conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.
Pompéia, 05 de novembro de 2021.

Contratante: MUNICÍPIO DE POMPEIA
ISABEL CRISTINA ESCORCE

Contratada: KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS
NELSON KREHNKE

TESTEMUNHAS:

1)_____________________________
RG:

2)___________________________
RG:
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(Contratos)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE POMPÉIA
CONTRATADA: KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 141/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS.
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 o direito de
defesa,
interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA: Pompeia, 05 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: NELSON KREHNKE
Cargo: SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 382.152.509-63SC RG: 19/-1.002.479 SSP/SC
Data de Nascimento: 14/11/1959
Endereço residencial completo: Rua Rodolfo Tepasse, 117, Imigrantes, Guaramirim-SC
E-mail institucional: comercial@krenke.com.br
E-mail pessoal: comercial@krenke.com.br
Telefone(s): 047- 98846-3276
Assinatura: _______________________________________________

