
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA 
 
CONTRATADA: CATELANI & ROSA LTDA - ME 
 
CONTRATO N°: 81/2016 
 
Objeto: Aquisição de peças para diversos veículos da frota Municipal, conforme especificações 
constantes no Anexo I, referente a Carta Convite nº 23/2016, Processo nº 58/2016. 
 
 
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. 
 
 

Nova Aliança-SP, 21 de Julho de 2016. 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Nova Aliança 
Jurandir Barbosa de Morais 

Prefeito Municipal 
E-mail institucional: licitação.pmna@gmail.com 

 
 
 

Catelani & Rosa Ltda – Me 
João Edmilson Rosa 

Sócio 
E-mail institucional:ma_poty@yahoo.com.br 

 
 

 
 
 
 



CONTRATO Nº 81/2016 
CARTA CONVITE Nº 23/2016 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2016 
 
 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE PAULA DE NOVA 
ALIANÇA E DE OUTRO A EMPRESA CATELANI & ROSA LTDA – ME. 
 
 
Pelo presente instrumento de contrato de aquisição de bens, de um lado o PREFEITURA MUNICIPAL 
DE NOVA ALIANÇA, com sede à Praça Padre João Nolte, nº 22, Centro, CEP. 14.210-000, na cidade 
de Nova Aliança - SP, inscrita no CNPJ. sob o nº 45.094.232/0001-94, com sede na Praça Padre João 
Nolte, nº 22, Centro, CEP 15.210-000, na cidade de Nova Aliança-SP, neste ato representada pelo 
Prefeito Municipal, Sr.Jurandir Barbosa de Morais, portador RG. nº 10.612.183-2 e inscrito no CPF 
nº 824.747.618-53, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a 
empresa Catelani & Rosa Ltda - Me, com sede em  Rua do Comércio, 157- Centro, inscrita no 
CNPJ/MF n°. 56.234.131/0001-98, neste ato representada por seu sócio, senhor Joao Edmilson 
Rosa portador RG. nº 14.563.879 SSP/SP e inscrito no CPF nº 083.088.248-03,  doravante  
simplesmente denominada CONTRATADA, têm, entre si, justo e avençado o presente contrato, 
com inteira sujeição à Lei Federal nº. 8.666/93, em razão de licitação realizada na modalidade de 
Carta Convite sob nº. 23/2016, vinculada ao Edital, do Processo nº. 58/2016, mediante as cláusulas 
e condições a seguir enumeradas, que aceitam e se comprometem a cumprir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO: 
1.1 - Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de peças para diversos veículos da frota 
Municipal, conforme especificações constantes no Anexo I, que integra o presente Convite, bem 
como da proposta do processo nº. 58/2016, partes integrantes do objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO: 
2.1- Compete a CONTRATANTE, além das disposições contidas no Edital: 
2.1.1.- A CONTRATANTE obriga-se a empenhar, quando da contratação, os recursos orçamentários 
necessários ao pagamento, observadas as previsões estabelecidas, e pagar a(s) nota(s) fiscal(ais) 
emitida(s). 
 
2.2 - Compete a CONTRATADA, além das disposições contidas no Edital: 
2.2.1.- A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou 
indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, devendo entregar os 
objetos deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência à legislação 
vigente. 
2.2.2.- Fica a CONTRATADA responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos à entrega 
do bem objeto deste contrato, inclusive despesas com materiais, transportes, fretes, mão-de-obra, 
remunerações, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e 
tributários, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes, ou que venham a ser devidos em 
razão da avença. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: VIGÊNCIA CONTRATUAL E PRAZOS DE INÍCIO DE EXECUÇÃO E DE EXECUÇÃO:  
3.1.- O prazo de vigência do presente contrato é até 31 de Dezembro de 2016 a contar da 
assinatura do presente contrato. 



3.2.– O prazo de vigência, de início de execução e de execução constantes dos subitens anteriores 
poderão ser prorrogados, desde que solicitado pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE, 
nos termos do art. 57, § 2º. da Lei Federal nº. 8.666/93. 
3.3.- A entrega do objeto licitado, ocorrerá conforme prevê o Anexo I. 
 
CLÁUSULA QUARTA: VALOR DO CONTRATO: 
4.1 - O preço total do presente contrato é de R$ 10.848,00 (dez mil oitocentos e quarenta e oito 
reais), no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução do contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA: CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO: 
5.1 - O pagamento será efetuado mensalmente até o quinto dia útil, acompanhado da respectiva 
nota fiscal, certidão negativa de débitos junto ao INSS e regularidade junto ao FGTS. 
5.2.- Em caso de irregularidade(s) no(s) item(ns) do(s) objeto(s) entregue(s) e/ou na documentação 
fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões). 
 
CLÁUSULA SEXTA: CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO DE PAGAMENTO: 
6.1 - A correção monetária por eventual atraso de pagamento fica condicionada a legislação 
governamental autorizadora e celebração de aditamento contratual. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: RECURSOS: 
7.1 - Os recursos orçamentários serão atendidos pelas seguintes verbas, constantes do orçamento 
vigente assim codificada: 02.09.01/12.361.0011.2037.0000/3.3.90.30.00 

02.09.01/10.301.0010.2033.0000/3.3.90.30.00 

02.04.00/17.512.0005.2017.0000/3.3.90.30.00 

 

CLÁUSULA OITAVA: PENALIDADES: 
8.1 - A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes multas, sem prejuízo do ressarcimento de 
eventuais danos causados à CONTRATANTE ou terceiros: 
a) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) sobre o preço total contratado, por dia de atraso 
injustificado na entrega dos objetos, até o limite de 10% quando será declarada a rescisão 
unilateral do contrato por culpa da CONTRATADA. 
b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o preço total do contrato por qualquer causa de 
rescisão em que o motivo pode ser atribuído à contratada, hipóteses previstas no artigo 78, incisos 
I a VIII, da Lei nº 8.666/93, garantido a ampla defesa e o contraditório. 
c) Ocorrendo a rescisão por culpa da Contratada, sem prejuízo da multa prevista neste contrato 
e concomitante com esta, serão aplicadas, as seguintes sanções, conforme o caso, igualmente 
garantida a ampla defesa e o contraditório: 
 
1) Advindo e demonstrado prejuízo à Contratante, impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Nova Aliança, por 02 (dois) anos; 
2) Comprovada a ocorrência de infrações contra os princípios da Administração Pública, dolo, 
fraude ou qualquer outro comportamento criminoso, declaração de inidoneidade para contratar 
com a Administração Pública, por tempo indeterminado, devendo da decisão constar as condições 
de reabilitação. 
 
CLÁUSULA NONA: RESCISÃO: 



9.1 - O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e 78, da Lei 
Federal nº. 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e nº 9.648/98. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DIREITOS DA CONTRATANTE: 
10.1 - Ficam reconhecidos os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa 
prevista no artigo 77, da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS ANEXOS: 
11.1 - Fazem partes integrantes deste contrato, a proposta da CONTRATADA, assim como edital e 
anexos da Carta Convite n°. 23/2016. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: FORO: 
12.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Potirendaba, para dirimir quaisquer pendências oriundas 
deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem justas e avançadas, as partes contratantes assinam instrumento em 04 (quatro) vias 
de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas, para os devidos fins de direito. 
 

Prefeitura Municipal de Nova Aliança, 22 de Julho de 2016. 
 
 

 
Prefeitura Municipal de Nova Aliança 

Jurandir Barbosa de Morais 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 
 
 

Catelani & Rosa Ltda – Me 
João Edmilson Rosa 

Sócio 
Contratada 

 
 
Testemunhas: 
 
 
1.Andréa Boraschi Vicente 

Rg: 42.822.540-8 
 
 
2.Suzane Cristina Ballo 
Rg: 44.774.543-8 

 
 

 


