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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIÜNA E A EMPRESA TRANSAMÉRICA FIT JAGUARIUNA, PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E
LAVANDERIA PARA A 51' COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR.

Procedimento LicitatÓrio Do 336/2019
Dispensa n' 037/2019
Contrato n' 001/2020.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, pessoajurídica de direito público
com sede na Rua A]fredo Bueno, n' 1235, Centro, CEP ]3.910-027, no município de
Jaguariúna, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71, neste ato representada pela
Ilustríssima Secretária de Gabinete, Senhora Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva.
brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 SSP/SP e inscrita

no CPF/MF sob n' 120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua Custódio, n' 127, Jardim
Zeni, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa TRANSAMERICA FIT
JAGUARIUNA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n'
32.652.597/0001 -45, com sede na Avenida dos lpês, n' 1 800, Bairro: Estância das Flores. CEP:
1 3.91 7-1 90, no Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, representada neste ato por seu
Procurador Senhor Márcio Luiz da Salva, Brasileiro, Turismólogo, portador da Cédula de
Identidade RG n'. 442.889.08-2 e inscrito no CPF/MF sob n' 325.825.318-80. residente e
domiciliado na Avenida dos lpês, n' 1800, Bairro: Estância das Flores, CEP: 13.917-190. no
Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada CONTRATADA. têm
entre si justo e contratado o que segue:

1.0.0BJETO
1 . 1 . Prestação de serviços de hospedagem, alimentação e lavanderia para até 837 diárias visando
a realização da 5 1' Copa São Paulo de Futebol Junior, conforme Memorial Descritivo. constante
ein ANEXOI.

2.0. DOCUMENTOS INTEGRANTES:
2. 1 . Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da prestação de serviços, bem como
para definir procedimentos e nomias decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este
Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes
documentos:

a-) Dispensa n' 037/201 9;
b-) Procedimento Licitatório n' 336/201 9;
c-) Metnorial Descritivo

2.2. Os documentos referidos no item anterior são considerados suHlcientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger o fornecimento do
objeto contratado. 7

3.0. PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO/RECEBIMENTO DO OBJETO
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3.1 . Será de responsabilidade da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer passar
informações com a quantidade de pessoas e dias de hospedagem.

todas as

3.1 .2. A partir da assinatura deste instrumento, a CONTRATADA deverá entrar em contato
com a Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer através dos telefones (19) 3867-1 077 ou (1 9)
3867- 4240 (Marcelo).

3.2. Demais informações/determinações para a perfeita prestação dos serviços encontram-se no
ANEXO l deste documento.

3.3. O Contrato terá vigência de até 30 (trinta) dias, a contar da assinatura deste Contrato

3.4 0 contrato poderá ter sua vigência renovada por iguais e sucessivos períodos, observado o
previsto na Lei n' 8.666/93, a critério exclusivo da Prefeitura.

4.0.DOVALOR
4.1. O valor global estimado para a execução do objeto constante em Cláusula 1.1 é de RS
RS 238.545,00 (duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais),
apresentado pela CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE, sendo
valor unitário por diária de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais).

4.2. O valor retro referido é final e irreajustável, não se admitindo qualquer acréscimo, estando
incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da
CONTRATADA.

4.3. As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:
N" 02.10.01 .27.812.0023.2023.339039/2020 -- Tesouro próprio.

5.0. CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
5.1 . Após o término da primeira e segunda fases da Copa São Paulo de Futebol Junior (que
compreenderão os períodos de 02/01/2020 a 09/01/2020 e l0/01/2020 a 12/01/2020
respectivamente), a CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal Eletrânica (NF-e) ao seguinte
endereço eletrõnico: , a qual será encaminhada ao
Secretário de Juventude, Esportes e Lazer para conhecimento, atento e rubrica, bem como pelo
fiscal correspondente.

5.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e) o número da Dispensa, bem como
o número do Contrato.

5.3. O pagamento será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da
Nota Fiscal Eletrõnica(NF-e).

5.3.1 . O pagamento somente será realizado em face dos serviços efetivamente prestados

5.4. Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e):
Agência e o número da conta bancária na qual serão efetivados os pagamentos.

número da

Página 2 de 9

/



Prefeitura do Município delaguariún4
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1 235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 1 3910-027
Fine:(19) 3867 9801/ 9780/ 9707/ 9757/ 9792/ 9786

www.licitacoes.iaçl uariu na.sp.gov.br

5.4.1. A conta bancária onde será efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ da
CONTRATADA.

5.4.2. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações
contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária
sobre o valor devido com base no IPCA-E, bem como juros calculados de acordo com a taxa
de remuneração da caderneta de poupança, consoante artigo I'F da Lei 9.494/97, calculados
pró-rata tempore" em relação ao atraso verificado.

6.0.PENALIDADES
6.1. Por descumprilnento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial do
Contrato, a CONTRATADA poderá, garantida a defesa prévia no respectivo processo, sofrer
as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta, nos termos dos ans. 86 e 87 da
Lei Federal n' 8.666/93 e al't. 7' da Lei Federal n' l0.520/02:

6. 1 . 1 . advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as
quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente;

6. 1 .2. multa, nas seguintes situações

6. 1 .2. 1 . Moratória de 1 % do valor do Contrato, por dia de atraso na execução, até o 1 0' (décimo)
dia corrido do atraso, após o que, será aplicada a multa por inexecução total e rescisão unilateral
do Contrato, sem prejuízo da contratação do objeto junto a terceiros às expensas da
CONTRATADA;

6.1 .2.2. Remuneratória de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, em caso de inexecução
total da prestação ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que será
efetivada a rescisão unilateral do Contrato.

6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratam com o
Município de Jaguariúna, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

6.1 .4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na
hipótese de praticar fitos fraudulentos na execução do Contrato, comportar-se de modo inidõneo
ou cometer fraude fiscal ou apresentar documento falso.

6.2. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, decorrido o prazo
de 05 (cinco) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir o Município pelos prejuízos
resultantes e desde que cessados os motivos determinantes da punição.

6.3. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou
judicialmente, ou descontadas dos créditos da CONTRATADA.

6.4. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração
inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem 6.1 .2.

de
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6.5. A penalidade prevista na cláusula 6.1 .2.2. funciona como piso compensatório e não impede
a cobrança de indenização suplementar pelos prejuízos que vierem a ser apurados em
decorrência da conduta da CONTRATADA.

6.6. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes
correspondatn, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de
caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou
de força maior, verifica-se no fato necessário, Guio efeito não era possível evitar, ou impedir,
nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

7.0. RESCISÃO
7. 1 . A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades
anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos
motivos enumerados no art. 77 e 78, da Lei n' 8.666/93.

7.2. A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei
n' 8.666/93.

7.3. Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. l a XI, do art. 78,
da Lei n' 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente
a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

8.0.DISPOSIÇOESGERAIS
8.1. A CONTRATADA será a única responsável para com os seus empregados e auxiliares,
no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de
acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz
respeito às normas do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n' 3214, de 08-07-
1 978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação
de multas por parte da CONTRATANTE ou rescisão contratual com a aplicação das sanções
cabiveis

8.2. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução
do objeto contratado, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa
surgir en] decorrência dos mesmos.

8.3. A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações assumidas
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.4. Aplica-se a este Contrato as disposições da Lei n' 8.666/93
e contratações promovidas pela Administração Pública.

que regulamenta as licitações

9.0.DA ANTICORRUPÇAO
9. 1 . Pala a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer
a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto
por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, conapensação,
vantagens ílnanceiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto
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ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado,
ainda, pelos gestores e fiscais, sob as penas da Lei Federal n' 12.846/2013, regulamentada no
Município de Jaguariúna pelo Decreto n' 3.655/2017

IO.O.TOLERÂNCIA
1 0. 1 . Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões,
a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de
seus anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prqudicar
esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma
tolerância houvesse ocorrido.

ll.O.VALORDOCONTRATO
1 1 .1 . Dá-se ao presente Contrato o valor global estimado de RS 238.545,00 (duzentos e trinta
e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), para todos os efeitos legais.

12.0.VIGENCIA:
]2.1. Este contrato vigorará por 30 (trinta) dias, contados de sua assinatura, podendo ser
prorrogado a critério da CONTRATANTE, observados os requisitos da Lei 8.666/93.

13.0. TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO
13.1 . Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de Ciência e
Notificação, conforme ANEXO 11, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo perante
o Tribtulal de Contas do Estado de São Paulo.

14.0.FORO
14.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo,
onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato, renunciando
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o
presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante
as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Jaguariúna, 02 dejaneiro de 2020

Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Secretária de Gabinete

Salva

Assistente de Gestão Públia

PrefeRura do Wunidpio de Jatüiriúni

Ludano S. C. de Arauld'ágina 5 de 9
Assistente de Gestão Pública
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013.FETO: (:ontratação de empresa para a piu;ração de serviços de hospedagem, aliilcntação e

la\.ai dctia para li 5 1' Co})a São PEtula e Futebol .Itirlior

O l olel dc\:crá fer ):l(liãi} (03} [rüs esticlas, possuir ieslnlilantc ou espaço Filia R)Inccimenin clc
llimelltação teiceirizada. para acomodar as telLlções: coill capacidade mínillla pala 76 (setenta c seis)

)escoas (PR/VE/R,4 /;HSID. (lue coilapleendertl de 02/:0 1 /2020 à 09./01/20]0 e "/z/é" 5 1
(cinqucína e

{lln) pessoas (SEGA.;.V1),4 F:4.SE), que coinplccnderá de lO.''01./2020 à 12/0t/'2020. scr\indo cinctl
relbições diárias(café da matthã, almoço, lanclle da t:arde. jantnt e cela) canil)rime segue at)ai\o

g' Café da lrlallltã: pães- sucos. leite. frios diversos, bolos. nulas, iogurte. manteiga. ctc;
.'' /\lmoço: arroz: fbi.jão, dois tipos (tc carne (uma brarlca c uma vcrmelila). massa. guainiçõcs c

saladas (ao el os (}.3 três tipos):
v'' l.,ailcllc dn tarde: pães, sucos. leite. t'rios c í'lutas:
." .lantal: arroz. !eijão. dois tipos (!c cUiDe (umt\ branca e ui \a vermelha)- ]llassa- guatnlçõcs c

saladas(ao n eras 03 trêslipos);
#' Ceia: pães, sucos, leite, filas c frutas.

O lcstauiante ou local resclvítdo para as íctbições, dev;erá sel loctllizado no próp:io hotel

.'\ acoit]odação deverá se] {lispoilibilizada elll quartos siírlples, duplos ou trio)los

\(. C)NTRA1.41)A deverá hospedar, alinlentai e fblncccr scrxiço de lavtlnderia coilt'ornie scgtlc
:} t)í] ixo

/

/

tlospedageln (caiu alimentação): I'ara 76 (vinte c seis) pessoas/dia "l'TilNIEIR.4 F.ASE" e "até:
5 1 {cln(lucnta e um) })escoas "SflGUNt)A l:ASll
La\ ailcleiia: Permitindo à cada })escoa a quantidade de 04 (qtlatro) peças cot\fnnne segue ztl)Hino

02 (duas) illcias;

0 1 (um) ci1lção:
01 (villa) can\iseta.

DATAS DAlilCAI,IZAÇAo

Os objetos acima citados irão atender 03 (três) ccluipes com 25 (vinte c cinco) })escoas cada. c o
f)elevado dí\ Sede" lltl padrão deRlr\ido pela f'edei'anão I'í\ulãsta ({e F'utct)ol. ccl:n um total ({e 76 (setenta

e seis) di:irias. que coillpreenclerão "íz/d" C)9 {nove) dias da 'Prof ie/I'iz/ase ". tleill como 2 (duas) ecluipcs

com 25(vinte e cinco) })escoas cada, além do "[)elegido da Sede". com um total ({e "///é" 5 1(cinquenta

c urn) diárias, quc co npleendeião 03 (três) ditas da ".segzí/zr/a./}l.fe". O primeiro ingresso no hotel dcvcíá
lcoilteccr [lo dia 02/0 1./2020 e "provar el" saída no dia 1 2./0 1/2020. onde se llntlliza a "sega/rl(/íí./}i.çe

do campeonítto supracitado. íotalizanclcl assim "í2/é" 12(c]ilts) de hospe(vagem e "íz/d" 837(oiloccí tos c
tiiliííl e sebe) diárias
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T[.:RN]o 1)i: (:]EN(:IA ]: NO'1'1 1*'iC/\ÇAO

l)ispcnsa n"(}37/2Q9
I't'occdimcnío l.icitatól'io n" 33{)/0 1 {)
(.:antro fe} Bo {}81/282{}.

Objeto: T>restação de ser\aços dc hospedagclu. :tJimenlttção c lavandaria para até 837 diárias
visa1ldn a iea]izüçào da 5 ];' (:o!)a São ])aula de f:utcbol .luniar, co lbrme i-rleinorial clcscliti\;o
co s ante el ÂNEXC) ].
(:oNTiiAT/XNTU: i'liltifEITlJRA í)O X'i liN l(.'j1'10 i)E .IA(;t.PARI [.}XA
CONTRATA\[)A: ']'RANSA]\] ]i: R]C:A t:IT .J.4(; Li .A }{ l tj N.4.

}'cio presente TliRN{O. nós. abaixtl identillcLldos

1 . Estamos (:ll:N'l'l:S dc que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e .ju]ganaento peia ]'ribunal de (-'antas do
listado cic São Patllcl, cuja trâmite processual ocorrera pelo sistcmti eletrânico:
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 111í\llifestações dc
il tetcsse: Despachos c Decisões: nlcdiante lcgular cadastramcnto no Sistema dc Processo
E[etté)ilico. confbr! e (lados abaixo incjícz\tios, cm consonância com o cstabcleciclo na

Resolução n' 01/201 1 do T(:ESI'
c) além de disponíveis no processo eles:Tónico, todos os Despachos e [)ecisões quc vierem a scr
tomados, relatix.ameníc ao aludicto processo, seixo publicados no l)bário Oficial do Estacjo.
Caderno clo Poder l.egislativo. flarLe clo tribunal de C.orlas tio Estado de São T'atllo, em
cotlfalmidade colll o antigo 90 da Lei Complementar n' 709. cle 14 dc .janeiro cJc 1993
iniciando-se. a parir de então, a çoiltagem dos prazos processuais. co11forme regnls clo (.I'(bdigo
({e !)locesso C* n-'il:
d) Qualquer alteração dc endereço ' residencial ou c]etrõnico -- ou te Clones (]e c{)hiato ttcx;etíi
sel' col ltiilicada pelo interessado, pctícionancjo nc] !)rocesso

2. 1)amo-nos por NOTIFICAR)OS para:
a) O acompanhalncnto caos alas do processo até scu julgaillento fina! e consequente publicação);
b) Se ík)r o caso e de nosso interesse. lias pittzos e nas fbiinas !egtlis c rcgimelltais. cxciccr a
clircito de deíbsa. interpor recursos c o quc mitos paul)cr

.laguariúna. 02 dc .janeiro 2(}20

(;F:S'l'OR l)O ORG.AO/ENI'lD.AI)E:
Nome: Rahc] da Sirva ]3}a11co

Cargo: Secretário b'íuilicipal dc .luvcntude. Espone e Lazer
C'l)F': 327.256.288-57
R(}: 55844550-Q
Dattt (]e Nascímctlto: 07/07/1 984
Encjereço residencial colllpleto: Av. Pacífico N'loncda. rl': 2035, Bloco 14 -- Ap.44
Vargcão, cidade .laguariúna/S}'
I'- ma il i nsl i tuc lona 1 : ra t'acl . blancQ itêlBxuêli!!11a:$p.üç!.x:b.!:

E-mai l flcssoal : t!!!k!!:U!!Blilç11Ígê!!sl!!!ulLç91u
Te[e['onc(s): ( ] 9) 9 9217 - 0298
A.ssínatura

}3airro



Prefeitura do Município de Jaguariúna
Depaúame1lto de Licitações e Contratos

Rua Alfredo 8ueno, 1235 - Centro - Jaguariüna-SP - CEP 13910-027
Fode:(l$} 3867 98Q1/ 9780 / 97a7/ 9757 / 9792/ 9786

www. }} cl 11qçQgg;:ia©.l:!ã{.i.y [l.ê:.$ p . qQ v . b f

licsi)oitsavcis blue 21sslntlran} o ajuste

i)eia (=0N'l'iiA'l'AN'rE:
Nome: Mana Emília Peçail1la de Olivcila Silvo
Caiba: Secretária dc(leal)Inclc
}tG fl':; 22.ss2.439-ca ssp/s})
(.:1)1; t'!" ] 2{).339.598-} 3
[)atíl dc Nasci mento; ] 4/05/}966

lltldereço: Rua Clustódío. n' 1 27. .latdim Zeni. C'EP. 13.91 2-464, .1aguariÚJla
1:-mail institucional: :$p.:.ggv,.bç

E-r)]ai l pessoal : 111gU;!Ê]D.i l i anenei]Éll Email: ccD.!].!

]'elefk)ne(s):( 19) 3867-9724

SP

/\ ssinat tira

Pela (liONTitÂT.A.l)A;
Non e: N4á}.cio {.,uiz da Seiva

C:algo: Tuiisj-nólogo
RG n'. 442.889.08-2
CPF/Mí; sob {l' 325.825.3 1 8-80
Data dc Nasciincnto: a.b /' (oq / tq$q
[!ndcreço J'esldencia] conlp]eto: /\\ eni(]a dos ]pês. llo 1 8{]0. 13airro
13.91 7-] 90, no N'ltiiticípio de .}tlguaJiúna. Estado dc São Pauta.
E-!r\ail instiíucioi]al: adn].jaguariulla'rlltransztmcrica.coi-n .br

li-mail pessoal: adm.jaguariunttííjjtlansilmcrica.com.br
Telefone(s):(11) 5693-4910

Estância das Flores. Ci:})

A.sstnatura: r''ç\l\0\f-.'(iKI)

Márclo Salva
GerenteGeral

lláe.ina í) {lc 9


