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CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATADA através do presente contrato,

obriga-se a prestar serviços de REFORMA DO PISO DA CANCHA DE BOCHA,

DE ACORDO COM AS NORMAS DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE BOCHA E BOLÃO, NAS

situado na Rua Eduardo

Prado n. 201, Bairro Cerâmica, 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 juridica de direito público interno,

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

representado por sua Responsável pelo Expediente da Secretaria

Municipal de Esporte Lazer, e Juventude, MARCO AURÉLIO ASTOLFI,

brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n 9.887.039 e

inscrito no CPF/MF sob n 049.860.068-86, doravante denominada

simplesmente "CONTRATANTE", e, do outro lado, a empresa JOSÉ AIRTO

MARTINS DOS SANTOS 27088812053, com sede na Rua Jayme Marques, 40 -

São Paulo/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob o n
31.058.906/0001-90, neste ato representada por JOSÉ AIRTO MARTINS

DOS SANTOS, inscrita no CPF/MF sob o n 270.888.120-53 e RG n

37.876.277, doravante denominada simplesmente "CONTRATADA", as

quais na presença das testemunhas adiante nomeadas e assinadas, e

na melhor forma de direito, declaram firmar, como firmado tem, o

presente contrato para REFORMA DO PISO DA CANCHA DE BOCHA, DE

ACORDO COM AS NORMAS DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE BOCHA E BOLÃO, NAS 02
(DUAS) CANCHAS DE BOCHAS DO CENTRO ESPORTIVO E RECREATIVO BOCHÓFILO
(SÃO JOSÉ), conforme Termo de Referência (fls.04/06), Anexo I -

Normas Federação Paulista de Bocha e Bolão (fls.07/17),

manifestação da Comissão Municipal de Controle de Gastos (fls.40),

Nota de Empenho (fls.43), parecer jurídico (fls.45/47) e despacho

autorizatório (fls.48), mediante as cláusulas e condições que

mutuamente aceitam e a seguir estabelecidas:

DO OBJETO.

do ano de 2020

São Caetano do Sul,  no
Aos J S dias do mês de _

(dois mil e vinte), nesta cidade d

Departamento de Licitações e Contratos,

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA
DO PISO DA CANCHA DE BOCHA, DE ACORDO
COM AS NORMAS DA FEDERAÇÃO PAULISTA

DE BOCHA E BOLÃO, NAS 02 (DUAS)
CANCHAS DE BOCHAS DO CENTRO ESPORTIVO
E RECREATIVO BOCHÓFILO (SÃO JOSÉ).
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CLÁUSULA QUINTA: O prazo de vigência da presente contratação ser

de 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento da Ordem d

Serviço.1/

CLÁUSULA SEGUNDA: Os serviços prestados terão garantia de 12 (doze)

meses, a partir do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA: A CONTRATADA é responsável pela mão de obra,

produtos, materiais, equipamentos, transporte, ferramentas e

similares, para realização da Reforma das Canchas de Bochas.

DA EXECUÇÃO.
CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATADA deverá prestar os serviços nas 02

(duas) Canchas de Bochas do Centro Esportivo e Recreativo Bochófilo

(São José), sito a Rua Rio Grande do Sul, n 1.083, bairro Santo

Antônio, CEP: 09510-021, São Caetano do Sul/SP, de segunda à sexta

feira, das 08h00 às 16h00, a partir do recebimento da Ordem de

Serviço.

DO PRAZO.
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02  (DUAS)  CANCHAS  DE BOCHAS  DO CENTRO  ESPORTIVO  E RECREATIVO
BOCHÓFILO (SÃO JOSÉ), conforme especificações abaixo:

Io Remoção do excesso de cera, lixamento e remoçai da tinta do piso

das duas canchas;

2 Correção de buracos e rachaduras do piso;

3o Correção da zona morta das cabeceiras das duas canchas e revisão

das pranchas;

4o Uso de fundo nivelador;

5o Pintura e emborrachamento do piso;

6o Demarcação do piso;

7 Aplicação de resina;

8o Colocação das cordas laterais;

9o Colocação de carpete nas laterais e nas cabeceiras.

(prefeitura íMunicipaCde São Caetano do Sut
Estado de São Paulo



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: As despesas decorrentes do presente

contrato correrão por conta da verba n.

02.23.01.27.812.0501.2.081.3.3.90.39.00, conforme nota de empenho.

3

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 0 valor total da presente contratação é

de R$ 17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais).

DOS RECURSOS.
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DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA: Manter-se em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições e qualificação exigidas no Termo de

Referência constante no Processo Administrativo n 2286/2020, bem

como com as Normas da Federação Paulista de Bocha e Balão.

CLÁUSULA SÉTIMA: Fornecer todos os materiais necessários e seus

complementos, de acordo com o dispositivo no Termo de Referência,

ficando responsável pela viabilização de todos os equipamentos,

maquinários, materiais, bem como funcionários para a execução dos

serviços.

CLÁUSULA OITAVA: Não ceder, transferir ou subcontratar a terceiros,

no todo ou em parte, o objeto contratual, sem a prévia e expressa

anuência da CONTRATANTE, por escrito

CLÁUSULA NONA: Custear as despesas decorrentes de transporte,

embalagem e seguro de transporte até o local da entrega, não

cabendo à CONTRATANTE qualquer ônus adicional.

CLÁUSULA DÉCIMA: Efetuar reparos, trocas e ou outros quaisquer

prolemas que ocorram dentro do prazo de garantia. A CONTRATADA se

responsabilidade em sanar o problema ocorrido imediatamente, sem

quaisquer custos adicionais (transporte, seguro, serviços de

entrega, etc.) para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA  DÉCIMA  PRIMEIRA:  Deverá  providenciar  aremoçãodos

entulhos gerados pela demolição concomitantemente aexecuçãodos

serviços, não sendo permitido depósito de entulhosno localdos

serviços.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Esclarecer, sempre que solicitado pela

CONTRATADA, todo e qualquer detalhe ou especificação relativo aos

serviços objeto deste cotrato.

DO VALOR.

(prefeitura MunicipaCde São Caetano do Suí
Estado de São Paulo



CLÁUSULA VIGÉSIMA: O gestor do presente contrato será a Sra.

ANTÔNIO CARLOS ADOLFO, responsável indicado pelo Secretário

Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, nos termos da Lei de

Licitações em seu artigo 67 e parágrafos, o qual será responsável

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: O presente contrato foi firmado em

decorrência da instrução do Processo Administrativo n 2286/2020 e,

ainda, da publicação da dispensa de licitação, prevista no artigo

24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, bem como no artigo 2,

inciso II, do Decreto n 11.092/2017.

DO GESTOR.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Correrão por conta da CONTRATADA todas as

despesas de embalagem, seguro, transporte, frete, combustível, mão

de  obra,  demais  obrigações  e  encargos  fiscais,  tributários,

trabalhistas, previdenciários, decorrentes da execução do objeto

contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A CONTRATANTE se reserva no direito de
fiscalizar, através da Unidade requisitante, a execução do serviço,

zelando pelo fiel cumprimento do presente contrato, promovendo seu

recebimento, conferindo a qualidade, especificação exigida dos

mesmos, assim como o valor apresentado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A parte que transgredir qualquer das

cláusulas ou condições do presente contrato ficará sujeita a todas

as sanções, multas e penalidades contidas no artigo 55 a 61 do

Regulamento do Processamento das Licitações e Contratos, aprovado

pelo decreto Municipal n. 7.350/95.

DO EMBASAMENTO LEGAL.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA N 1598

C/C N 7020-0

DO PAGAMENTO.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os pagamentos serão efetuados no prazo DE

21 dias corridos, a partir da apresentação da nota fiscal ou
fatura, sendo recusadas quando constar o vencimento do seu

pagamento com o prazo já expirado.
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JOS^^AIRTO MARTIOS
JOSÉ AIRTO MARTINS DOS SANTOS 27088812053

cretaria
entude

Responsá

Munici

E assim, por estarem de comum acordo, foi lavrado o

presente contrato, que lido e achado conforme vai devidamente

assinado pelas partes e por duas testemunhas a tudo presentes para

que o mesmo produza ee de Lei ^, de Direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Fica eleito o foro da Comarca de São

Caetano do Sul, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências

oriundas deste contrato.

pelo acompanhamento e fiscalização da execução do termo contratual

objeto do presente certame.

DO FORO.
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