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Processo Administrativo: 6.235/2020, na Prudenprev sob nº 241/2020 
Interessada: Prudenprev Sistema de Previdencia Municipal 
Assunto: Dispensa de licitação  
Objeto: Contratação de empresa especializada na fabricação de mobiliário apropriado e 

planejado de acordo com o espaço disponível (móveis planejados), para 
aquisição de 03 armários tipo estante e 09 armários de gavetas para pastas 
suspensas, sendo confeccionado no mesmo padrão dos móveis já existentes e 
distribuídos dentro da estrutura da Prudenprev. 

 
 
 
 
CONTRATO n. 006/2.020 
 
 
 
 
CONTRATO FIRMADO ENTRE A PRUDENPREV – 
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
PRESIDENTE PRUDENTE E A EMPRESA ELIANE 
COSTA DE OLIVEIRA – EPP. 
 
 
 
 

PRUDENPREV – Sistema de Previdência do Município, pessoa jurídica de direito público 
interno, criada pela lei complementar municipal n. 106/2001, inscrita no CNPJ n. 
04.794.805/000105, com sede na Avenida Washington Luiz, nº 1.345, Centro, Presidente 
Prudente, SP, CEP. 19.015-150 fone (18) 3222-7880, neste ato representado por seu 
Superintendente - Senhor João Donizete Veloso dos Santos, CPF 058.764.318-85, RG 
22.181.950-5 que pode ser encontrado no mesmo endereço supramencionado, a seguir 
denominado meramente CONTRATANTE, e a Empresa ELIANE COSTA DE OLIVEIRA - 
EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 05.674.563/0001-89, 
estabelecida na Rua Príncipe Pedro nº 249, Vila Nova, Rancharia/SP, CEP 19.600-000, 
pessoa qualificada no respectivo processo administrativo, por seu representante legal 
Senhora Eliane Costa de Oliveira, CPF nº 117.322.218-98, RG nº 24.428.280-8 SSP/SP, 
ao final assinado e nomeado, doravante denominada CONTRATADA, nos termos do 
Processo Administrativo nº 2.020/6.235 e da Lei n. 8.666/93, que rege a possibilidade de 
dispensa do procedimento licitatório - art. 24, inciso II, RESOLVEM avençar o que se 
segue: 
 

 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO: O objeto deste contrato consiste na contratação de 
empresa especializada na fabricação de mobiliário apropriado e planejado de acordo com o 
espaço disponível (móveis planejados), para aquisição de 03 armários tipo estante e 09 
armários de gavetas para pastas suspensas, descritas na requisição nº 234/2020, sendo 
confeccionado no mesmo padrão dos móveis já existentes e distribuídos dentro da estrutura 
da Prudenprev e será prestado pela CONTRATADA diretamente a CONTRATANTE. 
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Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA arcará com todo e qualquer dano que ocasionar a 
CONTRATANTE quando da instalação e montagem do objeto do contrato. 
 
 
CLÁUSULA 2ª – EXECUÇÃO DO PACTO: O presente contrato será acompanhado por 
servidor público designado, integrante da PRUDENPREV – SISTEMA DE PREVIDÊNCIA 
DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE, que descreverá todas as circunstâncias 
consideradas relevantes. 
 
 
CLÁUSULA 3ª – RECEBIMENTO DO OBJETO: O recebimento do objeto deste contrato 
será feito através de termo lavrado pelo servidor acima mencionado, que discriminará tudo 
que entender pertinente. 
 
 
CLÁUSULA 4ª – MODO DE REMUNERAÇÃO: A CONTRATADA será remunerada em até 
30 (trinta) dias após a entrega definitiva do objeto, mediante pagamento de boleto bancário 
e emissão de nota fiscal que será encaminhada a CONTRATANTE ou através de depósito 
bancário identificado.  
 
 
CLÁUSULA 5ª – PRAZO: O prazo de execução do presente contrato é de 40 (quarenta) 
dias, contados a partir da assinatura do presente contrato. 
 
 
CLÁUSULA 6ª – DO VALOR: O valor total do contrato é de R$ 17.000,00 (dezessete mil 
reais). 
 
 
CLÁUSULA 7ª – REAJUSTE DE PREÇOS: O presente contrato não se sujeita a qualquer 
tipo de reajuste de preços. Fica garantida, a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro, na forma da lei.  
 
 
CLÁUSULA 8ª – CESSÃO DE DIREITOS: É vedada a cessão de direitos relativos à 
presente avença. 
 
 
CLÁUSULA 9ª – RESCISÃO: O presente contrato rescindir-se-á pelo descumprimento de 
qualquer de suas cláusulas, bem como se houver falência, concordata, insolvência ou 
ausência da CONTRATADA.  
 
 
CLÁUSULA 10ª – CONDIÇÕES ECONÔMICAS: A CONTRATADA obriga-se a manter 
suas condições de qualificação durante o decorrer da execução contratual, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas.  
 
 
CLÁUSULA 11ª – REGIME DE EXECUÇÃO: O regime de execução do presente pacto é o 
de preço global. 
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CLÁUSULA 12ª – DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO: A CONTRATADA reconhece em 
favor da CONTRATANTE os direitos desta em virtude de rescisão, nos termos do art. 77 da 
Lei Federal nº 8.666/93.  
 
 
CLÁUSULA 13ª – PENALIDADES: O descumprimento de qualquer cláusula deste contrato 
sujeita a CONTRATADA as seguintes penalidades, observado o contraditório, aplicáveis 
gradualmente, conforme a gravidade da infração: 
 

a) Advertência escrita; 
 

b) Multa administrativa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato; 
 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração Municipal, por prazo não superior a dois anos; 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação na forma da LEI, perante a própria autoridade que imputou 
a penalidade. 

 
e) Rescisão.  

 
 
CLÁUSULA 14ª – CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: As despesas oriundas do presente 
contrato correrão por conta da seguinte classificação funcional programática e categoria 
econômica: 04.122.0114.2.122 
 
 
CLÁUSULA 15ª – EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: O presente contrato vincula-se ao 
processo administrativo de dispensa de licitação registrado sob n.º 2.020/6.235, e todos os 
documentos que compõem (RMS, ofício, proposta de trabalho, etc) consideram-se parte 
integrante do ajuste, bem como eventuais anexos, independentemente de transcrição, que 
nortearão a execução contratual. 
 
 
CLÁUSULA 16ª – LEGISLAÇÃO: Aplicam-se a este contrato os termos da Lei Federal n. 
8.666/93 e 4.320/64, assim como outras normas referentes à matéria. 
 
 
CLÁUSULA 17ª DO FUNDAMENTO LEGAL: O certame prescinde a realização de 
processo de licitação, conforme autorização prescrita no artigo 24, inciso II, da Lei Federal n. 
8.666/93, mas formalmente justificado e motivado por meio do Processo Administrativo de 
dispensa de Licitação n. 2.020/6.235. 
 
 
CLÁUSULA 18ª DO FORO: O Foro do presente contrato, eleito para dirimir eventuais lides 
judiciais decorrentes da execução ou inexecução deste contrato, é do da Comarca de 
Presidente Prudente/SP. 
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Assim, estando ambas as partes concordes com as cláusulas acima, firmam o presente 
instrumento, compromissando-se em cumpri-lo integralmente. 
 
 
Presidente Prudente, 03 de Junho de 2020. 
 
 

 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
PRUDENPREV 

Contratante 
João Donizete Veloso dos Santos  

Superintendente 
CPF 058.764.318-85 

RG 22.181.950-2 SSP/SP 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
ELIANE COSTA DE OLIVEIRA - EPP  

Contratada 
Eliane Costa de Oliveira 

CPF 117.322.218-98 
RG 24.428.280-8 SSP/SP

 
 
 

Testemunhas: 
 
 
 

 
 
 
 
 

01-Cleberson Aparecido de Morais Silva  02-Jefferson José Chaves Junior 
RG 48.928.711-6     RG 52.251.597-6 


