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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Taquaritinga, 06 de novembro de 2019. 

Ofício n° 623/2019 

Ref.: Requerimento n° 229/2019  
Vereador: Vatcir Conceição Zacarias 

Senhor Presidente: 

O expediente da referência, aprovado por essa E. Câmara Municipal na 
Sessão Ordinária do dia 21 de outubro de 2019 e transcrito no Ofício n1  505/2019, de 23 de 
outubro de 2019, dessa Digna Presidência, foi alvo da nossa atenção. 

Respondendo ao nobre Vereador, que solicita informações sobre a 
reforma realizada na Praça da Bíblia, informamos que por meio de procedimento Licitatório, o 
Município contratou a empresa WiLLian Ricardo da Silva Rosa, para prestação de serviço de 
reforma do local, sendo que a cópia dos documentos pertinentes, anexamos para análise do N. 
Edil. 

Sem mais para o momento e ao inteiro dispor de Vossa Excelência, 
finalizamos com renovadas expressões e cordiais cumprimentos. 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Girotto 
Presidente da Câmara Municipal de 
Taquaritinga  

Praça Dr. Horácio Ramalho, n° 160 1 Centro  1  CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP 
Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 wwwtaquaritinga.sp.gov.br  



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

TEI 	DE CONTRATO ADMINISTRATIVO OLE ENTRE SI PACTUAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 'FAOUARITLNCA E A EMPRESA WILLI:N RICARDO 
DA SILVA ROSA 38700202886.  

DISPENSA DE LICITAÇÃO W786/2018. 

PROCESSO 156/2018 

CONTRATO Y' 183/18. 

Pelo presente teimo e pela melhor forma de direito, de um lado a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 1'AQUARITINGA, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, 
situada à Praça Dr. Horácio Ramalho, 160, Centro, na cidade de Taquaritinga, Estado de São Paulo, 
inscrita no CNPJ sob a° 72.130.818/0001-30, neste ato representada pelo Secretário Municipal da 
Fazenda, CARLOS FERNANDO MONTANI-LOLI, brasileiro, casado, portador 'do RG O 

46.331.245-4 e CPI",' n° 358.999.408-83, domiciliado à Rua Miguel Anseln-Ío, n° 1160, Jardim 
Buscardi, na cidade de Taquaritinga, Estado de São Pauto, de outro lado, a empresa WILLIAN 
RICARDO DA SILVA ROSA 38700202886, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, situada à Rua Brasilina de Camargo, n° 12, Conjunto Residencial ipiran.a, na 
cidade de Taquaritinga, CEP: 15900-000, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob ii 
28.683.164/0001-80, neste ato representada pelo Sr. WILL1AN RICARDO DA SILVA ROSA, 
hrasikiro, solteiro, pedreiro, portador do RG n1  46.662.762-2 e CPF a° 387.002.028-86, domiciliado 
à Rua Anna Maria Mendes Beilato, 157. Jardim Sobral, na cidaue de ]aquamitinga, CEP: 1.5900-000. 
Estado de São Paulo. mutuamente tornam justo e pactuado Os direitos, obrigações, res.  ionsahiiidades 
e as penalidades deste termo contratual, mediante as seguintes cláusulas, a saber: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL 

Este contrato tem fundamento legal na Dispensa de Licitação n° 786/2018, regido pelas 
cláusulas contratuais abaixo discriminadas e pela Lei Federal n.° 8.666 de 21 de junho de 1.993, e 
suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA SECUNDA - DO OBJETO 

O objeto constitui-se ria prestação de serviço de reforma da Praça da Bíblia, situada ha 
Avenida Antônio Micalli, s/n, bairro Jardim Buscardi, na cidade de Taquaritinga - SP, com 
l'ornecinierito de er\'iços e materiais, sendo: 

Alvenaria; 
- lI iminaçào do revestimento; 
- Regularizaçào do piso de concreto cio coreto e ,arte interna; 
- Coloca: ço de piso P1-4; 
- Reparo no madeiramento do telhado e nas telhas do coi'cto; 
- Pintura do coreto, parte externa e interna. em látex; 
- P1 utura das ferragens, em esmalte; 
- Pintura dOS bancos da praça; 
- Pintura da escultura em (brma de bíblia-,  

i,LYJJ 
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO  

:1 tocar os vasos sanitários e mictórios cio banheiro; 
- Reparo era toda parte hidráulica; 

- Retorma geral da rede elétrica e iluminação geral da praça. 

CLÁUSUL- TERCEIRA - PRAZOS, PREÇOS E PAGAMENTOS 

O valor total do contrato conforme proposta financeira apresentada pela Contratada é de RS 
8.610,00 (Oito mil, seiscentos e dez reais). 

Condições de pagamento é de até 30 dias após término da prestação dos serviços, emissão e 
entrega de nota fiscal. 

As despesas decorrentes deste pacto correrão pelos recursos da Prefeitura Municipal. 
ficha: 647 - categoria econômica: 33903900 funcional prormtiática: 12.365.000-1.2002: 

O prazo de viõnca do contrato é de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA - IMSPOSIÇÔES OPERACIONAIS 

- A CONTRATADA, por este instrumento de Contrato Administrativo, se obriga a executar 
o objeto comratade com zelo e eficiência. d;lièteuciaimdv para a eficaz resolução del.i problemas 
suscitados. 

II - As despesas oriundas com a execução do objeto contratado, necessárias ao cumprimento 
do pacto serão de inteira responsabilidade da contratante. 

III - Ficam expressamente reservados à CONTRATANTE, as prerrogativas que lhe são 
conferidas pelos artigos 58 e 59 da Lei 8.666/93 e suas alterações. no que tange ás alterações 
contratuais rescisão nas hipóteses elencadas no inciso E do art. 79, fiscalização da execução e 
aplicação (IaS sanções previstas. 

IV 	A CON...RATAI)A é responsável pelos danos causados diretamente a CONE RAT ANTE 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento exercitado pela 
CONTRATANTE. 

V - Este contrato reg.-se pelas normas da Lei 8.666'93 e suas alterações, e pelos preceitos do 
Direito Público, aplicando-se-Lhe. supletivantente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de Direito Privado. 

VI - O descumprimento de quaisquer das cláusulas deste contrato ensejará sua imediata 
rescisão, sujeitando a CONTRATADA às multas constantes do Decreto n°3.917 de 12/04/12 (Anexo 
1), que passa a fazer parte integrante deste contrato, independentemente da apuração da 
responsabilidade civil e criminal, se for o caso. 

1,z/ ,X-'t' c'/-  
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Prfèitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

1 - Nenhum pagamento será efetuado sem a exibição cios documentos fiscais, sendo que as 
notas tiscais decorrentes deste pacto deverão ter o visto do Sr. Luiz Carlos Loureiçano - Secretário 
Municipal de Obras que acompanhará toda a execução deste contrato, direta ou indiretamente por 
meio de seus subordinados. 

VIII - !'ka fixado o Foro da Comarca de Tacjuaritinga. para a resolução de litígios decorrentes 
da execução Jete contrato. 

IX E, por estarem assim justos e contratados. assinam o presente intrumemo Je contrato 
administrativo, em duas vias de igual teor, prometendo cumpri-lu e respeitá-lo, por si e por seus 
sucessores. 

O extrato deste contrato será publicado, na forma da legislação pertinente. 

Taquaritinga, 28 de dezembro de 2018. 

Secretário Mihiiipal da Fazenda 

5" 
- 

\\IIiait  Riurdo da Silva Ros:t 
\VU!iau Ricardo da Silva Rosa 38700202886 

n 	1; 

TESTEMUNHAS: 0. Turres 
RG 44.560.830-4 
CPP 375.354.758-17 

Caro1111ITeite Faria 
RG 46.953.966-5 
CPF 355430.808-08 

Praça Dr. Horário Ramalho no 160 1 Centro 1 CEP 15990-000 1 Taquaritinga / SP 
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Prefeitura Municipal de Taquaritio nga 
ESTADO DE SÃO I'AULO 

ANEXO 1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N( 786118 

DECRETO MUNICIPAl. N° 3.917, DE 12 DE ABRIL DE 2012 

Decreto n° 3.917, de 12 de abril de 2012. 

Dispõe sobre a aplicação das multas Previstas na Lei Federal n° 
8.666/93 e das outras providências. 

José Paulo Delgado .Júnior. F'ietèito Municipal de Taquaritinga, E'tado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do art. 77, inciso \'Ill. da Lei Urâniea do Municípi.. 
Decreta: 

Art. V. A aplicação de multas a que se retrem os art. 86 e 87, inciso II, da Lei Federal n 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e o art. 7" da Li Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, obedecerá ao 
disposto neste Decreto e deve ser realizada com observância das demais disposições contidas na 
legislação citada. 

Ari. 2°. A recusa injustilicada do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou o 
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração caracteriza o descumprimento 
total da obrigação assumida, sujeitando-o A aplicação de multa, na forma estabelecida no art. 5° deste 
Decreto. 

Ar(. 3°. Pelo at -aso injustificado na execução do objeto dú ajuste, serão aplicadas as muitas de 
mora tia svguinic inbmidade: 

1 - Em se tratando de compras ou de prestação de serviços não contínuos: 
a) Atrasos de até 30 (trinta) dias: multa de 0,2 % (dois décimo por cento), por dia, calculados 

sobre o valor global do ajuste. 

b) Atrasos superiores a 30 (trinta) dias: multa de 0,4% (quatro décimo por cento) por (lia, 
calculados sobre o valor global do ajuste. 

II - Em se tratando de execução de obras ou de serviços de engenharia: 
a) Com valor de até R$ 100.000,00: multa de 0.2 %(dois décimo por cento) por dia de atraso 

calculados sobre o valor da parcela da obrigação contratual não cumprida. 
b) Cow vakr de R 100.000,01 até 1(5 500.000,00: muita de 0.3% (três décimo por cento) por dia 

atraso, calculados sobre o valor da parcela da obrigação contratual não cumprida, e 

c) Com valor de R$ 500.000.01 ou superior a isso: muita de 0,4% (quatro décimo por cento) por 
dia de atraso, calculados sobre o valor da parcela da obrigação contratual não cumprida. 

III - Em se tratando de serviços contínuos, multa de 30% (trinta por cento) por dia de inexecução, 
calculados sobre O valor diário do contrato. 

§ V. O valor estabelecido para a multa de que trata este uiiie,u não poderá excedera25-1,irne e 

cinco por cento do saldo tirtancei ro ainda 1z'v realizado do contia.. 
1 

/1 	 4 
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Prefeitura Municipal de Taquari tinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

U 
 A inului pelo atraso injustiricado na execução do objeto doaiuste será ealcuhtda a partir do 

primeiro dia útil seguinte aquele em que a obrigação avençada deveria ter sido cumprida. 

A inecuçiu pahiai do :ijuw ensejará a :tpliaçio dc iiilUt tia seguinte oiiirmidade: 
1 - Em : tratando de compras ou pret:içio de ser ,,iço,  ik Contínuos, multa de 10 % (dez por 

cento) !1cvJcRe suDre o Valorda parcela rito eu:I:prida do ajuste. 

11 - Lw se tratando de execução de obras ou serviços de en.teiiharia ou serviços contínuos: 
a) Com valor de até R$ 100.0(10,00: multa de 30% (trinta por cento) incidente sobre o valor da 

parcela n3.0 cumprida do ajuste. 

b) Com valor de R 100.000,01 até R 500.000,00: multa de 20% (vinte por cento) incidente 
sobre o valor da parcela no cumprida do ajuste. e 

e) Com valor de R$ 500.000,01 ou superior a isso: multa de 10% (dez por cento) incidente sobre 
O valor dapacea flO uitiprtda do ajuste. 

LII - lin se tratando de serviços contínuos multa de 20'/o vinte por cento) por dia de inexecução. 
calculados sobre o valor diário do contrato. 

Ari. 5. Pela inexecução total do ajuste, será aplicada multa, na seguinte coniormidade: 

1 - Em se tratando tie compras ou prestação de serviços, corittmos ou não: mt:Ita d 20% (vime 

por cento) incidente sobre o valor global do ajuste. 

11 - Em se ULu1Jo de exeeuço de obras ou serviços de engenharia ou de ser içus contínuos: 

a) Uoi aior de ate R$ 100.000,00: tuuha de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor global 

do ajusc. 

b) Com valor de Et$ 100.000,01 até R$ 500.000,00: multa de 15%(quinze por cento) incidente 

sobre o valor global do ajuste. e 

e) Com valor de R 500.000,01 ou superior a isso: multa de 10% (dez por cento) incidente sobre 

o valor global do ajuste. 

Art. Art. o Coniguraua u ocorrência de qualquer uma das hipóteses ensejadoras de aplicação de 

multa, prv iamente sua imposição. efetuar-se-á a notificação do adjudicatário ou do contratado para. 

cluelendo, apresentar delèsa no prazo de cinco dias úteis, a contar do primeiro dia subseqüente à data da 

sua notificação. 
§ I. Recebida a detsa, a autoridade competente deverá se manifestar motivadamente sobre o 

acolhimento ou rejeição das razões apresentadas. COflClu!IKlu pela aplicação ou não da penalidade 

pecu niaria. 

§ 2. A decisão - acolhentk. as razões da defesa ou dctenruuaudo a aplicação de multa deverei ter 

seu extrato publicado na Imprensa Oficial do Mucpio. 

§ 3u, A decisão de aplicação da multa de 	estabelecer o seu valor, zi prazo para seu pagamento, 

data a partir da qual o valor da multa soherú correção monetaria, e será encaminhada ao adudicatario ou 

ao contratado para ciência, facultada a apresentação de recurso, no prazo de cinco dias úteis a contar da 

data de sua nolilicaço pela Imprensa Oficial do Municipiu. 

§ 4°. A decisão do recurso interposto será publicada na himprensa Oficial do Mtmnicipio e 

encaminhada ao recorrente para ciência. 

Ari. 7'. Au tcrmiumu do reuLu procesu administrativo, garantidos o contraditório e a ampla 

defesa, a multa aplicada será descontada da garantia do respectivo contrato. 

§ V. Se a multa aplicada For superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, o 

contratado responderá por sua complementação. através de descontos de pagamentos eventuainiente 

de idos pela Administração. 

II - 

/ 
/ 
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Pretèit uva Municipal de rraqjaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

o• 
Decorrido o prazo estabelecido sem o piamento da multa aplicada, haverá a inscrição do 

débito em aberto junto aos registros da Divida Ativa da Municipalidade e serão adotadas as providências 
pertinentes voltadas à sua execução judiciaL 

W'. -\ 	flultaS de LUC traia este Deretu eiio 11)111.aJa.; sem prejiuZo da 	iririaçito das 
demais .sar1çesadministrativas previstas na Lei Federal W 8.666/' 	ia Lei Federal n 1 ü.520'02. 

Ari. 9". Os editais de Iictaçào de'erio consignai-  mneuç10 expressa às normas estabelecidas neste 

Decreto, cujo texto devert integrar os respectivos editais e contratos. mia Forma de anexo. 

Art. 10. As disposições deste Decreto aplicam-se também às contratações resultantes de 

procedimentos de dispensa ou inexigibi lidade de licitação. 

Ari. li. Ete Deeretu entra eta vi.ur na data de sua publicaço, revogadas as disposições em 

contrario. 

Prefeitura MuRiCipai de 1'auaritinga. 12 de abril de 2012. 

José Pa o lo Delgado J i aio r 
Prefeito Municipal 

Registrado e publicado no Departamento de Secretaria e Expediente, na data supra. 

Agaaklo Aparecido Rodrigues Garcia 

Diretor do Dei  irtaumelito 

/7 
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Prefeitura Municipal de Taquai'itinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

- 	
TER.\l() ui: CI ÊNCIA E DE NOTI FÍCAÇÃ() 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de laq miriti liga 
CONTRATADO: Willian Ricardo da Sik'a Rosa 38700202586 
CONTRATO N' (DE ORIGEM,: 183 Is 
OBJE1 O: O uNcioconstitui-se na p estaçl. d seriço de reti: da Praça da Bíblia, situada na 
Avenida AuLaiio M icaili, Sífl, b1uTO Jardim Rtiscardi. na CRiade de Taquaritinga - SI', com 
fornecimentoJe Serviços O materiais. 

Pelo presente TER-MO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

- 	a) o ajuste acima relèrido estará sujeito a análise e juLaiiieuto pelo Tribunal de Conub k Estado de 
SAo Paulo. cujo trámite ptocCssuaI ocorrerá pelo sistema eletrônico: 
b) poderemos ler acesso ao processo, tendo ista e extraindo copias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastrameiito no Sistema de Processo Eletrônico, conforme 
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n°01/2011 do TCESP; 
e) além de disponíveis no processo etetr3neo. todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados. rekítivalnente ao aludido processo, seráo t)LIbtiCtL1OS no Diário Oficia! do Estado. Caderno 
do Puder . iativo, parte do Tribw:aI de Cutas do LuJo de Siu Paulo, em conr'onwdade com o 
artigo 90 da lei Com nIenLeu.ar n 7U. de II de jaiieiru de 9'3, iniciando-se. a partL ee entio, a 
contagem dos prazos processuais, conLriue regras do Código de Processo Civil: 
d) Qualquer alt ...açio de endereço -- residencial ou eletrônico - ou telefones de contato dever ser 
comunicada pelo interessado, peticionauJu no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do pr()cCSSo ut seu julgamento tnal e consequente publieaç: 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prai.os e nas fon'nas legais e regimentais, exercer o direito 
de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

LOCAL e DATA: Taquaritinga, 28 de dezembro de 2018. 

GESTOR DO ÕRGÃO/ENI'lt)Al)E: 
Nome: Carlos Fernando Moutanhol i 
Cargo: Secretário N.Iiinicipal da Fazenda 
CPF: 358.999.408-83 	 1W: 46.331.245-4 
Data de Nascimento: 03/06/1989 
lindcreço residencial completo: Rua Miguel Anselmo, ri0  1160, Jardim l3uscardi -- Taquàritinga-SP 
CEP: 15900-000 
E-mail iutitaciomtt : carlOS.fa7.efldataquriIinga.Sp..?.uv.br 

E-mail pessoal: carlos.faz.pclataquariuriga.sp.gov.br  
3253910(09)•. 	1 

à' Xr 

- 	•- 	C/t 
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

ResPoust% eiS que ;IsSizt: i: in o :ljuste: 

Pelo C'()N'f1LTANTE: 
Nome (..IIOs; FerflaIld() v1ontanhoI i 
Cargo: Seeürio 'vIunieipai cia Faziida 
CI'F: 358.999.40S83 	 RG: 46.331.245-4 
Data de Nasc imento: 03/06/1989 
Endereço residencial completo: Rua Miguel Anselmo, n 1160, Jardim Buscardi - Taquarii.inga-SP 
CEP: 15900—000 
E-ntail institieion:it: caiios. faze ,1cia a:taat i i i nga.s:;.gov.br 

E-inai 1 De):u: cr1os.1azenciactaaíuiriga.sp.gov.br  
le1eJncts; (i' 325)U0 
Assinatura: 

Peta CONTRA'l'Al)A: 
Nome: \\ itaan  Ricardo da Silva 
Cargo: l'edfei!o 
CPI: 387.002.028-86 	 RG: -6u62.762-2 
Dutade Nasei;ïtnlu: 03i0711990 
Etieteço re:klcneid Completo: K'ii Ann; Mariza Nliities Ik!iaro (8) 111 157 - Jardim Sobral 

Tacuariting 	SP Cep: 15900-000 
E-mail insttucional: arvoredavidaministeriogmai 1 .com 

Assinatura: 	 ~21C111,, 

E-mail pessoa!: Walter negrihotntai(.coin 

d 1 
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

L)i.(: 1 Al(ÇÂO DE DULI. .lL\ lOS x DlSPOSlÇO DO -ICE-SI' 

CON1(AFA NT I Pretit ur:t 	0 de Taquiritii 

CNPJ N: 72.! 3L5 8/000 1 -30 

CONTl.VFA[): \ ;.:rdo da Silva Rosa 3870U20236 

CNPJ N°: 28.683. 1 	-O 

CO4TUAT() N° (DE ORIGEM): !83l8 

DA'IA DA ASSIN.\1'URA: 23 de dezembro de 2018 

'1C1NCI: 12 (doze) mesas. 

OBJETO: C) effi: :I1SUtLli-5 na pres(aço de seivio de ieIrtna da Praça cia [iba, situada na Avenida Anaiik, Mi.a!Ii, s/ii, 
bairro Jardim ueaàji. na  eidaJ de Ta! IriLina -. SP. com  t I1e.iInejIo de serviços e materiais. 

VALOR (R$): PI 8.C- 

DecIaio(arno). az. qualicuje de isp.nsável(is) pela entidade supra epiratda, sb as penas da Lei. que os demais bumentos 
originais. alui ne. : ei 	oiideíite licitação. e cllti,m-e 11U respee0vo proceu administrativo irqui ,,ado mia urieui 5 
disposição do Tib.it! de Contas do Estado de Silo Paulo. e se5i remetidos quando requisitados. 

Taqimaiiti.a. 25 de Lzermbro de 201 S. 

RESPONS.VEt.:  
Vanderiei José '%L!sIco PreIito Municipal 
E-mail instiucionaI: vanderleirnarsicotaquaritina.sp.gov.br  
i-mai1 pessoal: inarsicointercanaI.eom.hr  
Assi nuuii: 	

1 
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