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– CONTRATO – 

 
TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 

TREMEMBÉ E A EMPRESA INSTITUTO EXCELÊNCIA LTDA - ME.  

 

CONTRATO N.º 121/2016 

DATA: 05/12/2016 

VALOR: R$ 30.900,00. 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº PG-143/2016 

PROCESSO INTERNO N°: 6.565/2016 

 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICAD DE TREMEMBÉ, com sede na Rua 

Sete de Setembro nº 701, centro, inscrito no CNPJ sob nº 46.638.714/0001-20, representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Marcelo Vaqueli, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n° 18.044.364-1 SSP/SP 

e inscrito no CPF sob nº 103.921.948-99, adiante designado simplesmente CONTRATANTE, e de outro, a empresa 

INSTITUTO EXCELÊNCIA LTDA - ME, com sede à Avenida Brasil, 884 – Sala 02 – Zona 08, na cidade de Maringá, 

inscrita no CNPJ sob o nº. 21.963.926/0001-52, Inscrição Municipal nº. 166046, representada por sua sócia-

proprietária, Sra. MARIA LÚCIA DE ANDRADE FERNANDES, empresária, portadora do CPF nº. 725.612.209-82 e 

do RG. nº. 1.160.135-0, residente e domiciliado à Avenida Brasil, 884 – Apto 01 – Sobreloja - na cidade de Maringá 

- PR, adiante designada simplesmente CONTRATADA, ajustam o que se segue:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – Constitui objeto deste termo a contratação de empresa CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA ÁREA DA EDUCAÇÃO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXCEPCIONAL, 

TRANSITÓRIO E A TÍTULO DE SUBSTITUIÇÃO, de acordo com especificações constantes no Anexo I do Edital do 

Pregão Presencial 143/2016, que rubricada pelas partes passam a fazer parte integrante deste contrato.  

1.2 - Consideram-se integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os documentos a 

seguir relacionados, os quais, neste ato, as partes declaram conhecer e aceitar: o instrumento convocatório do 

certame licitatório acima indicado, bem como a respectiva proposta, elaborada e apresentada pela 

CONTRATADA, datada de 10/11/2016. 

1.3 - A critério exclusivo da CONTRATANTE, o objeto do presente contrato poderá sofrer supressões ou 

acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades acima ajustadas, mantidas as condições 

comerciais pactuadas, mediante termo de aditamento. Reduções maiores do que 25% (vinte e cinco por cento) 

somente serão aceitas se decorrentes de acordo celebrado entre as partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA –  DO PRAZO 

2.1 – O prazo de vigência deste contrato, contado da assinatura do presente termo, será de 90 dias.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL 

3.1 – O presente instrumento tem o valor de R$ 30.900,00 (trinta mil e novecentos reais).  

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

4.1 – As despesas com a execução deste instrumento correrão por conta da seguinte dotação orçamentária nº. 

01.0008.0003.12.361.103.2103.33903900 – Ficha 540.  
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CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1 – O preço proposto será o apresentado na proposta da licitante vencedora.  

5.1.1 – Os valores poderão ser reajustados na forma expressa no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 

Federal nº 8666/93 e alterações.  

5.1.2 – Os pagamentos deverão ocorrer através de crédito em conta corrente em nome da Contratada 

no Banco do Brasil, que será precedido de pedido emitido pela Administração, cuja descrição deverá ser idêntica 

aos serviços prestados e faturados.  

5.1.3. – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da respectiva 

entrega dos serviços/materiais, por meio de depósito em conta corrente indicada pela empresa contratada. Para 

entrega do objeto deverá ser emitida a Nota fiscal eletrônica, que deverá ser encaminhada para o e-mail a ser 

indicado na respectiva Autorização de Fornecimento.  

5.1.4. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota fiscal eletrônica, será imediatamente 

solicitado ao contratado a pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta Prefeitura Municipal no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

5.1.4.1. Caso a contratada não apresente a regularização no prazo estipulado, o prazo para 

pagamento será recontado, a partir da data da sua efetiva apresentação.  

5.1.5. – Fica, em qualquer hipótese, ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratadas 

em face de superveniência de leis e/ou normas federais disciplinando a matéria.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

6.1 – Para a realização do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a executar os serviços de acordo 

com o termo de referência (Anexo I), atender a todas a premissas e considerações constantes no objeto do Edital 

do Pregão Presencial 143/2016.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

7.1 – Pela realização do objeto da presente avença, obriga-se a PREFEITURA a pagar à CONTRATADA os valores 

ajustados, na forma e condições avençadas.  

 

CLÁUSULA OITAVA –DAS PENALIDADES  

8.1 – Pela inexecução total ou parcial deste contrato, além das penalidades previstas na Lei Federal 8.666/93 e 

suas alterações, ao prudente arbítrio da PREFEITURA, fica reservado o direito de aplicar as seguintes penalidades:  

a) multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em relação ao 

descumprimento dos prazos fixados, por dia de atraso injustificado.  

b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua inexecução parcial.  

c) multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua inexecução total.  

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 05 (cinco) anos.  

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

9.1 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as conseqüências previstas tanto no 

presente contrato, quanto na Lei.  

9.1.1 – a PREFEITURA poderá declarar rescindido o presente contrato, independentemente de 

interpelação judicial;  

9.1.2 – a rescisão também poderá ser concretizada em caso de cometimento reiterado de faltas em sua 

execução;  

9.1.3 – os casos de rescisão contratual serão motivados, assegurados o contraditório e a ampla defesa.  
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CLÁUSULA DÉCIMA –  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 – A licitante vencedora do certame será notificada para assinatura do Contrato, na presença de 2 (duas) 

testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de decair do direito ao ajuste, sem prejuízo das sanções 

previstas na legislação em vigor.  

10.2 – É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não atender à convocação para assinar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, convocar remanescentes, na ordem de 

classificação, nos termos do art. 4º, inciso XVI da Lei Federal nº 10.520/2002 ou revogar a licitação.  

10.3 – Será vedado à licitante vencedora ceder, sub-rogar, subcontratar ou transferir o contrato sem autorização 

prévia, expressa e por escrito, desta Prefeitura.  

10.3.1 – Em caso de subcontratação expressamente autorizada, a licitante vencedora permanecerá 

solidariamente responsável pelo fornecimento do objeto licitado, tanto em relação à esta Prefeitura quanto 

perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições contratuais.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO  

11.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Tremembé, Estado de São Paulo para dirimir as eventuais dúvidas surgidas 

na execução deste contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

11.2 - E, por estarem assim justos e contratados, firmam as partes este instrumento em 03 (três) vias, de igual 

teor, na presença das duas testemunhas adiante identificadas.  

 

Estância Turística de Tremembé, 05 de dezembro de 2016. 

 

 

Marcelo Vaqueli  MARIA LÚCIA ANDRADE FERNANDES 

Prefeito Municipal  INSTITUTO EXCELÊNCIA LTDA - ME 

(Contratante) 

 

 

 

 (Contratada) 

Testemunha:  Testemunha: 

   

CPF: ______________________________  CPF: ______________________________ 
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ANEXO VIII 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ 

 

CONTRATADA:  INSTITUTO EXCELÊNCIA LTDA - ME 

 

CONTRATO N°: 121/2016 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA ÁREA 

DA EDUCAÇÃO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXCEPCIONAL, TRANSITÓRIO E A TÍTULO DE SUBSTITUIÇÃO, DE 

ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. 

 

ADVOGADO(S): MARCO ANTONIO QUEIROZ MOREIRA 
                           MEIRE XAVIER SIMÃO 
 
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: Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2016. 
 
CONTRATANTE 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ                                                                                                           
NOME E CARGO: MARCELO VAQUELI – PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                                      
E-MAIL INSTITUCIONAL: gabinete@tremembe.sp.gov.br                                                                                                                             
E-MAIL PESSOAL: marcelo@vaqueli.com.br 

ASSINATURA:__________________________________________________________________ 
 
 
CONTRATADA 
 
INSTITUTO EXCELÊNCIA LTDA - ME 
NOME E CARGO: MARIA LÚCIA ANDRADE FERNANDES 

E-MAIL INSTITUCIONAL: marialucia@institutoexcelenciapr.com.br 
E-MAIL PESSOAL: marialucia@institutoexcelenciapr.com.br 
 
ASSINATURA:__________________________________________________________________ 
 
(*) FACULTATIVO. INDICAR QUANDO JÁ CONSTITUÍDO 


