
do ano de 2020, nesta

cidade de São Caetano do Sulno Departamento de Licitações e

Contratos, situado na Rua Eduardo Prado n 201, Bairro São José,

Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, compareceram as

partes entre si justas e pactuadas, a saber: de um lado a PREFEITURA

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, pessoa jurídica de direito público

interno, inscrita no CNPJ/MF sob n 59.307.595/0001-75, neste ato

representada pela Secretaria de Governo, Sra Marilia Marton Corrêa,

brasileira, solteira, portadora a cédula de identidade RG n

25.625.920-9, inscrita no CPF/MF sob o n 272.388.408-20, doravante

denominada simplesmente de "DONATÁRIO" e de outro lado, a empresa

ALIADOS GESTÃO DE PROJETOS EIRELI, pessoa jurídica de direito

privado, com sede na Avenida São João, 313, andar 11, Centro -

Cidade de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob n 32.683.407/0001-57,

neste ato representada pelo Sr MARCELO HAYDU, Diretor Executivo,

inscrito no CPF sob n 19222692802 e RG n 288302291, doravante

denominada simplesmente de "DOADORA", celebram o presente termo,

mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Constitui objeto do presente termo, a doação de bens/prodijtos, d

forma  a  viabilizar  a melhoria  no  desempenho  da  prestação  do

dias do mês deAos

TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL E
ALIADOS GESTÃO DE PROJETOS EIRELI,
OBJETIVANDO FOMENTAR A OFERTA DE
DOAÇÕES DE BENS/PRODUTOS PARA O FUNDO
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, DE FORMA A
DISPOR 10% DA ARRECADAÇÃO DE SHOWS,
EVENTOS ENTRE OUTROS, AO FUNDO SOCIAL
DE SOLIDARIEDADE, SENDO QUE O REFERIDO
PERCENTUAL DA ARRECADAÇÃO SERÁ
CONVERTIDO EM PRODUTOS DE INTERESSE DO
FUNDO SOCIAL (ANEXO I DO PRESENTE
CONTRATO).

CONTRATO N 003/2020Processo n 13.338/2019

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo



Processo n 13.338/2019CONTRATO N 003/2020

serviços ao cidadão e às Instituições do Terceiro Setor, de forma a

dispor 10% da arrecadação de shows, eventos entre outros,

realizados/dirigidos/administrados pela empresa DOADORA, ao Fundo

Social de Solidariedade, sendo que o referido percentual da

arrecadação será convertido em produtos de interesse do Fundo

Social, conforme Anexo I do presente Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA:

I- Autorizar a inserção do nome da empresa DOADORA em material de

divulgação, de forma a divulgar o evento nos meios de comunicação

acessíveis: intranets, murais, veículos de midia do município, etc;

II- Disponibilizar os logos do Fundo Social e da Prefeitura para

serem inseridos no material de divulgação, desde que obedecidas as

restrições legais aplicáveis ao caso concreto, em especial no que

diz respeito ao uso de bens públicos e à proteção da paisagem

urbana.

III- Publicar comunicado no D.O.E - Diário Oficial Eletrônico,

contendo, no minimo, número do processo, nome do DOADOR e objeto da

doação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA DOADORA:

I- Conceder 10% da arrecadação dos shows,  eventos entre outras

atividades, administradas, dirigidas e/ou organizadas pela empresa

DOADORA;

II- Converter o percentual da arrecadação em produtos de interesse

do Fundo Social, conforme previsto no Anexo I, do presente Termo;

III- Comprovar o totalda arrecadação dos respectivos shows,

eventos  e  ou atividades,ao  Fundo  Social  de  Solidariedade,  em

especial  à  Comissão  deProcessamento  de  Doações,  através  de

documentos pertinentes

IV- A referida doação deverá ser realizada em até 10 (dez) di

úteis, após a realização do evento, show etc;
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CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

I- A doação deverá ser acompanhada de Nota Fiscal do respectivo

produto ou documento equivalente;

II- Caso o DOADOR do bem/produto não possua o documento fiscal de

origem,  este poderá  ser  substituído por declaração devidamente

assinada pelo DOADOR, da qual conste ser ele o proprietário legitimo

do bem/produto a ser doado,  bem como a descrição detalhada do

bem/produto e seu valor estimado de mercado.

III- Os bens/produtos móveis doados, deverão ser entregues pelo

DOADOR no Fundo Social de Solidariedade, localizado na R. Antônio

Bento, n 140, Bairro Centro, São Caetano do Sul/SP, aos cuidados da

Comissão de Processamento das Doações.

CLÁUSULA QUINTA - DAS SANÇÕES E DAS RECISÕES

I - O não cumprimento das obrigações constantes no presente Termo e

do respectivo Edital, sujeitará a empresa DOADORA às penas previstas

na Lei Federal n 8.666/93, conforme segue:

a)Advertência;

b)Multa de 10% sobre o valor total da arrecadação do show, evento

etc;

c)Na hipótese de descumprimento reiterado das obrigações ora

assumidas, caberá a rescisão do presente contrato, com fulcro

no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93.

Parágrafo Único: A prestação de serviço em questão fica vinculada

aos termos do Edital de Chamamento Público FSS n 01/2020.

CLÁUSULA SEXTA - GESTOR CONTRATO

6.1 . O gestor da presente contratação será a Sra. Maria Aparecida Rós, e na

sua ausência, a pessoa indicada pela Secretaria Municipal de Governo,

nos termos do Decreto Municipal n 11.093/2017 e da Lei de Licitações em

seu artigo 67 e parágrafos, o qual será responsável pelo aco

e fiscalização da execução do termo contratual objeto d

certame, procedendo ao registro das ocorrências e ad

providências  necessárias  ao  fiel  cumprimento do  ajuste,
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MARIA/APARECIDA RÓS

GESTOR

2020.

E por assim estarem as partes, de inteiro e comum acordo, firmam o

presente contrato, em duas vias de igual teor, para que produzam os

seus jurid

responsabilizar-se á pela vigência, com o conseqüente controle dos

prazos de inicio e término contratual, aditamentos e instauração de novo

processo de licitação, caso seja deliberado pela continuidade dos

serviços ou fornecimento.

6.2. 0 Gestor responderá administrativamente, civil e penalmente pelo

cumprimento do contrato ou instrumento equivalente, quando verificado

a não observância dos requisitos acima causando prejuízo à

Administração ou comprometimento das atividades procedimentais.
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ANEXO I

RELAÇÃO DE BENS/PRODUTOS, DIREITOS E SERVIÇOS

ITENS DESCRIÇÃO

1.Cesta Básica;

2.Leite em pó;

3.Fralda geriátrica;

4.Fralda infantil;

5.Alimentos não perecíveis;

6.Produtos de higiene pessoal;

7.Produtos de limpeza; e

8.Outros  bens/produtos  de  interesse  do  Fundo  Social  de

Solidariedade.
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