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Processo Administrativo: 9.219/2021, na Prudenprev sob nº 238/2021 
Interessada: Prudenprev Sistema de Previdencia Municipal 
Assunto: Licitação - Contrato 
Objeto:  Contratação de empresa para prestação de serviços manutenção preventiva e 

corretiva em aparelhos de ar condicionado. 
 

 

 

CONTRATO n. 007/2021 
 
 
CONTRATO FIRMADO ENTRE A PRUDENPREV – 
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
PRESIDENTE PRUDENTE E A EMPRESA ELVIO 
ZAINA JUNIOR 32571092880. 
 

 

PRUDENPREV – Sistema de Previdência do Município, pessoa jurídica de direito 

público interno, criada pela lei complementar municipal n. 106/2001, inscrita no 

CNPJ n. 04.794.805/0001-05, 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, Sr. Alexandre de Barros Marini, CPF 

245.460.078-17, RG 23.022.654-1, que pode ser encontrado no mesmo endereço 

supramencionado, adiante denominado meramente CONTRATANTE, e a empresa 

ELVIO ZAINA JUNIOR 32571092880, CNPJ N° 24.862.588/0001-50, estabelecida 

na cidade de Regente Feijó/SP, no endereço Rua Ivo Siqueira , nº 70, Jardim 

Regina, CEP 19.570-000, por seu representante legal ao final assinado e nomeado, 

doravante denominada CONTRATADA, nos termos do Processo Administrativo nº 

9.219/2021 e da Lei nº 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 da 
empresa ELVIO ZAINA JUNIOR 32571092880, CNPJ N° 24.862.588/0001-50, para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ares-condicionados 
da sede da Prudenprev, conforme anexo I que faz parte do presente contrato. Os 
serviços serão prestados pela CONTRATADA diretamente a CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA 2ª – MODO DE FORNECIMENTO: O fornecimento dos serviços será 
contínuo ou conforme necessidade e solicitação da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA 3ª – 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 
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todas as circunstâncias consideradas relevantes, conforme artigo 67 da Lei nº 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA 4ª – 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 5ª – MODO DE REMUNERAÇÃO: A CONTRATADA será remunerada 
a prazo, mensalmente, mediante pagamento de boleto bancário e emissão de nota 
fiscal que será encaminhada a CONTRATANTE ou através de depósito bancário 
identificado. O valor mensal a ser adimplido é de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos 
reais). 
 
CLÁUSULA 6ª – PRAZO: O prazo de execução do presente contrato é de 12 
(doze) meses, a contar da assinatura do contrato. 
 
CLÁUSULA 7ª – DO VALOR: O valor total do contrato é de R$ 14.400,00 (quatorze 
mil e quatrocentos reais). 
 
CLÁUSULA 8ª – DO 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 9ª – CESSÃO DE DIREITOS: É vedada a cessão de direitos relativos à 
presente avença. 
 
CLÁUSULA 10ª – RESCISÃO: o CONTRATO poderá ser rescindido na forma do 
art. 79 da Lei nº 8.666/93, mediante ato unilateral da Contratante, e, ainda nos 
seguintes casos: 
 
a) Inadimplemento de qualquer cláusula deste contrato; 
b) Falência ou recuperação judicial, insolvência ou dissolução judicial ou 

extrajudicial; 
c) Subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do presente contrato; 
d) Quando as multas aplicadas atingirem 20% (vinte por cento) do valor estimado 

do contrato devidamente ajustado; 
e) Recusa em entregar o objeto ou na prestação do serviço; 
f) Nas demais hipóteses legalmente admitidas; 
g) A ocorrência de quaisquer hipóteses previstas no art. 78, da Lei nº 8.666/93, 

ensejará a rescisão do presente contrato; 
h) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, 

assegurados o contraditório e ampla defesa; 
i) A rescisão administrativa ou amigável será precedida da autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente; 
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j) Conforme disposto no inciso IX do art. 55 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA 
reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 do referido Diploma Legal; 

k) A rescisão determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, acarreta as 
conseqüências previstas no art. 87 do mesmo Diploma Legal, sem prejuízo das 
demais sanções previstas. 

 
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 11ª – 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 12ª – REGIME DE EXECUÇÃO: O regime de execução do presente 
pacto é o de preço global. 
 
CLÁUSULA 13ª – 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 14ª – 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 15ª – DA PRORROGAÇÃO: Deverá ser observado o artigo 57 da Lei 
nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA 16ª – CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: As despesas oriundas do 
presente contrato correrão por conta da seguinte classificação funcional 
programática 04.122.0114.2.122.00 e categoria econômica 3390.39.99. 
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CLÁUSULA 17ª – EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: O presente contrato vincula-
se ao processo administrativo de dispensa de licitação registrado sob nº 9.219/2021, 
e todos os documentos que compõem (RMS, ofício, proposta de trabalha, etc.) 
consideram-se parte integrante do ajuste, bem como eventuais anexos, 
independentemente de transcrição, que nortearão a execução contratual. 
 
CLÁUSULA 18ª – LEGISLAÇÃO: Aplicam-se a este contrato os termos da Lei 
Federal nº 8.666/93 e 4.32/64, assim como outras normas referentes à matéria. 
 
CLÁUSULA 19ª – DO FUNDAMENTO LEGAL: O certame prescinde a realização 
de processo de licitação, conforme autorização prescrita no artigo 24, inciso II, da 
Lei Federal nº 8.666/93, mas formalmente justificado e motivado por meio do 
Processo Administrativo de dispensa de Licitação nº 9.219/2021. 
 
CLÁUSULA 20ª – DO FORO: O Foro do presente contrato eleito para dirimir 
eventuais lides judiciais decorrentes da execução ou inexecução deste contrato, é o 
da Comarca de Presidente Prudente/SP. 
 
Assim, estando ambas as partes concordes com as cláusulas acima, firmam o 
presente instrumento, compromissando-se em cumpri-lo integralmente. 
 
Presidente Prudente/SP, 22 de setembro de 2021. 
 

 
 
_______________________________________ 

PRUDENPREV – Sistema de Previdência 
Contratante 

Alexandre de Barros Marini 
CPF 245.460.078-17, RG 23.022.654-1 

 
 
 
           ________________________________ 

ELVIO ZAINA JUNIOR 32571092880 
Contratada 

Elvio Zaina Junior 
CPF 325.710.928-80, RG 41.953.306 

 
 
Testemunhas: 
 
 
__________________________   ________________________________ 
01-Pamela Cristina de Sá Barreto   02-Alessandra Michelle Chagas Garcia 
RG: 44.090.367-1     RG: 41.125.054-1 


