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GoNTRATO N" 68 12022.

CARTA CONVITE N" 06 12022.

PROCESSO ADMIN ISTRATIVO N' 483512022.

Pelo presente instrumento o MUNrcíPlO DE IGARATA, pessoa jurídica de dir:eito
público interno, oom sede na Avenida Benedito Rodrigues de Freitas, no 330, Centro,
inscrito no CNPJ sob o no46.694.1 4710001-20, neste ato pelo Sr. Prefeito, ÊLZO ELIAS
DE OLIVEIRA SOUZA, inscrito no RG no 9.292.233-8 e CPF no 788.299.098-15,
residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa INTEGRI BRASIL - PROJETOS E SERVIçOS
INTEGRADOS LTDA! inscrita no CNPJ no05.963.139/0001-54, estabelecida na Rua

Dr. Graciano Geribello, N'308 - Bairo Alto, município de ltu/SP, CEP 13311-010, e-
mail: contatq@integribrasil.com.br, telefone (011)4022-7166, neste ato representada
pelo seu Sócio Procurador, Sr. Leonel Salvador, RG N' 11.770.865-3 e CPF N"
005.507.458-82, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, acordam
celebrar o presente contrato, com fundamento na Lei 8.666/93 e suas altera@es, e no

Convite n.o 0612022, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

1.1 - O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviço de assessoria técnica
para planejamento, organização e exêcução de processo seletivo simplificado para
provimento de vagas, por tempo determinado, para atender a secretaria de educação e

cultura, nos termos do Anexo I deste edital, para atender às necessidades da Prefeitura
Municipal de lgaratá/SP

CLAUSULA SEGUNDA _ DO PREçO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1 - Pelo fornecimento do objeto do presente contrato, o CONTRATANTE pagará a

CONTRATADA à importância estimada pela quantidade de efetivas inscrições no
processo seletivo, de acordo com os fornecimentos solicitados.

2.2 - O valor estimado das despesas deste contrato é de até R$ 16.450,00
(dezesseis mil e quatrocentos e cinquenta reais) estando nelas incluídos todos os
impostos, e demais encargos incidentes, compreendidos durante o período de vigência
do presente contrato.

2.3 - Para execução do pagamento de que tratia esta Cláusula, a CONTRATADA
deverá fazer constar na nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem
legível, em nome do CONTRATANTE.

efetuados mensalmente pela Tesou raria do Município, ho2,4 Os pagamentos
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pÍazo de até 30 (trinta) dias após o fechamento mensal, acompanhadas das notas
fiscais correspondentes, conforme disposto nos Arts. 67 e 73 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊruCN

3.1 - O pÍazo de vigência deste contrato dar-se-á a partir de sua assinatura pelo período
de 12 (doze) meses, podendo ser renovado, nos termos da lei.

CLAUSULAQUARTA- DAS OBRIGAçOES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir o estabelecimento no presente instrumento,
a Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993 em suas alterações posteriores, ao Edita! da
Carta Convite no 1212021, termo de referencia, demais anexos e também ao seguinte:

a) Além das obrigações resultantes da observância do disposto na Lei n.o 8.666/1993,
são obrigações da CONTRATADA:

b) Manter inalterados os preços e condições propostas

c) Prestar os serviços dentro dos prazos pactuados no edita!, informando, em tempo
hábil, qualquer motivo impeditivo ao cumprimento do mesmo.,

d) Não transferir a terceiros, total ou parcial, os serviços sem a prévia e expressa
anuência da Contratante;

e) Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas avençadas e

normas estabelecidas na Lein.o 8.666/1993 e suas altera@es e observância das leis,

decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, diretas e

indiretas e indiretamente aplicáveis.

:

fl,,.Prestar os serviços em observância ás normas legais e regulamentiares aplicáveis e

ás recomenda@es aceitas pela boa técnica;

g) Manter durante toda a execução do contrato, êffi compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas,na
licitação;

h. Organizar-se técnica e administrativamente, de modo a cumprir com eficiênçi3 o

objeto contratado;

i. Realizar os trabalhos de acordo com as normas técnicas, em estrita obgeruâneia,as
legislações f,ederal, estadual e municipal e

Poder Público;
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i, Refazer, às suas expensas, os seruiços executados

lr , Iprejuizo das multas contratuais;

absoluto sigilo quanto ao seu ôonteúdo, sob
, ,, ; ' l' ".,, .;'..

!. Providenciar a lista de presença para assinatura dos candidatos, :rn.:f.r",Talfabética, com o respectivo número do documento de identidade; ' ' i"

m. Acompanhar as atividades .dos fiscais, através de coordenadores, os quais
assumirão responsabilidade pela aplicação das provas;

n. Orientrar a PREFEITUFIA sobre as publicações a serem efetuadas;

o.,Fofneçer à PREFEITURA relação, dos candidatos aprovados, em ordern alfabétiçg,
ng, primeira e, demais fases, pâ1a' publicaçãq nA imprensa qscritA. do Município;
contendo o núrnero de inscrição e nome do candidato, bem como a nota final para a
publicação;

p. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, bem como pelos

impostos e taxas devidos aos órgãos federal, estadual e municipal, não assumindo a
PREFEITURA sob nenhuma hipótese as despesas aqui relacionadas;

q. Fornecer à PREFEITUFIA relação por caryo, contendo nome do candidato,
classificação e endereço (Rua, Na.casa,.Bairo, Cidade, CEP e telefone).

r. Responsabilizar-se pela guarda de toda a documentação do processo seletivo pelo
prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias da homologação

s) A CONTRATADA deveÉ assumir a responsabilidade por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho quândo,
em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados, no desempenho de
suas funções ou em conexão com eles.

t) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ás suas expensas, no todo em
parte o objeto em que verifiquem vícios, defeitos ou inconeções resultantes da

execução ou aquisições de bens/equipamentos.

u) Manter durante toda vigência do contrato a sua regularidade fiscal e trabalhista

v) A Contratada será responsável pelas eventuais despesas decorrentes do uso dos
tais como: manutenção corretiva e , substituição,

sem

equipamentos e
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renovação do parque de equipamentos, deslocamento, transporte e seguro, dentre
outras necessárias à perfeita execução contratual dos processos arquivados e já
existentes.

CLAUSULA QUINTA_ DAS OBRIGAçOES DO CONTRATANTE

5.1 - São obrigações do CONTRATANTE

5.1.1 - Fiscalizar a fiel observância das disposições do Contrato, por meio de servidor
designado para o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, registrando em
relatório as deficiências porventura existentes no fornecimento do objeto, notÍficando à

CONTRATADA sobre falhas ou defeitos e determinando prazo para a regularização
das falhas, faltas e defeitos observados.

5.1.2 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o objeto entregue em
desacordo com o Contrato.

5.1.3 - Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA durante o pÍazo de vigência deste Contrato.

5.1 .4 - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

GLAUSULA SEXTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTARIA

6.1 - As despesas decorrentes da contratiação, objeto deste Termo deReferência,
correrão à contia da seguinte dotação orçamentária:

CLAUSULASÉTIMA- DOS ACRÉSGIMOS E SUPRESSÕCS

7.1 - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condi@es contratuais, e
mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no

e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,

02.05.01 .12.361 .050 1.2009

02.05.01 . 12.365.050 1 .2061

02.05 .02.12.36 1 .050 2.2009
02.05. 06 .12.365.0503 .2067

02.05.06 .12.36 1 .050 3.2013
02.04.01 .10.301 .0401 .2005

02.04.01 . 1 0. 344.04.0 1 .2006

02.04.01 . 1 0304.040 1 .141 1

3.1 .90 .11 3.1 .90.1 3; 3.1 .90 .94

02.04.01 .10.122.040 1 .2057

montante de até 25%
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de acordo com os §1o e §2o do art.65 da Lei n.o 8.666/93.

GLAUSULA OITAVA- DAS SANçÕES

8.í. Aplicam-se a presente licitação as sanções previstias na Lei Federal no 8:666/93;
Lei Feder:al no 10.52012002 e no Decreto Municipal no 16t2021.

clÁusulA NoNA- Do AcoMeANHAMENTo E DA FtscAl-lzlçÃo

9.1 - A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por representante
designado pelo'Müniêiiiiô déiÍbàratajr,iió§,teimo OôrRrt'e7dà[eI n.o 8.666/93.

ctÁu§lrlA DEz- DA lNExEcuçÃo E DA REsc§Ão

10.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejaÉ sua rescisão, com as

çonSeqüências contratuais, de acordo com o disposto nos Arts. 77 a 80 da Lei n.o

8.666/93 e alterações posteriores.

10.2 - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo,
qsqqguraÇoocoçtraditórioea,amplqdefesa. ;,,i ,:i ,,,i ,:i.

i,.,1

CLAUSULA ONZE - DOS RECURSOS ADMINTSTRATIVOS

11.1. Da penalidade aplicada caberá recurso administrativo, o pruzo de 05 (cinco) dias
da notificação, a Secretaria Municipal de Administraçáo, A qualficará sobrgstada até,o
julgamento do pleito nos:termos do Art. 109 da Lei n.o 8.666/93.

çLAU§ UrA DOZE :, DA f-E§r§ljAçÃO APL|çÁVEL.E DOS CASOS OMTSSOS

12.1. A execuçãe deste,Contrate,,e.os casos,omissos sÇ,r,ãa rggulados.Fela;bei n.?

ei68,6ê3 9," ques alterações pgeteriores,, pe,la LÇ,n?,.,í?3l2006,,FehLC;ne 1*71201{;
pelas ,cláusulas contratuais,,g pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhe,
supletivamente, a Lei n.o 8,078/90, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Pr,ivado, na forma do Art. 54 clc inciso Xll, do Art. §5, ambos da
Lei n.o 8.666/93.

GLAUSULA TREZE - DA PUBLICAçAO

13.1. O CONTRANTE providenciará a publicação deste Contrato, até o quinto dia:útil
flo,mêg.seguinterao,de-,sua assinatura, parq o@rrer no prazo de vinte diasl.dêquela

data, na lmprensa Oficial ou-no site da Prefeitura Municipal de lgarata, @nforme
determina o parágrafo único do art. 61 da Lei n.o 8.666/93.

cNP.!. 46.694. r47lBüO r -20
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CLAUSULA QUATORZE - DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro da Çomglca de Santa lsabel, Estado de São Paulo, para

dirimir quaisquer dúvidas relativas ao,cumprimento deste instrumento. 
' l

E, por estiarem assim justas g.acertadas, celebram o presente Contrato em 03:(três)
vias de igual teor, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qua!, vai assinado
pelas partes, as quais se obrigam.a.cumpri-lo.

de junho de 2022

A
DE OLIVEIRA SOUZA
NTRATANTE

INTEGRI
LEONEL SALVADOR

CONTRATADA

TESTEMUN
Giovana Maria Santos Eleuterio

RG: 54.377.586-0

Setor de Licitações e Contratos

Setor

Mirian

tu
V
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TERMO DE CrÊNcn E DE NOTTFTCAçÃO - (CONTRATOS)

CONTRATANTE: MUNICíPIO DE IGARATA
CONTRATADO: INTEGRI BRASIL PROJETOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
EPP.
CONTRATO No (DE ORIGEM): 6812022.
oBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORTA TÉCNICA PARA
PLANEJAMENTO, ORGANTZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETTVO
SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE VAGAS, POR TEMPO DETERMINADO.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das

ryqlifestaçoes de interessg,,Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento
no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estiabelecido na Resolução

ç),;algm de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões qup

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário
Oficial do Estado, Cademo do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementiar no 709,
de;,14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão
cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP",
nos termos previstos no Artigo 20 das lnstruções no0.1lZ0Z0, cpnformg

l'Declaração(ões) de AtualizaçQo Cadastral" anexa (s); : , , ,. :1

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
ptualizados. . ...:

... ,,l ,_..

a) O.acompanhamento dos atos do prooesso até seu julgamento,final.e conçggqeple
publicação; : : .,.,:::.
p) Sq foi: o,caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimeltais,
exercer o direito de defesa, i

.'. t,1-r , "

P rr:i;
,t'\ Í4r+,1,

t'
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E

788.299.098-15
Assinatura:

E
Cargo: PREFEITO
CPF: 788.299.098-15
Assinatura:

RESPONSAVEIS
Pelo contrata
Nome: ELZO ELIAS DE
Cargo: PREFEITO
CPF: 788 .299.098-15
Assinatura:

Pela contratada:
Nome:
Cargo:

O a.l

SERVICOS
INTEGRADOS

BRASIL PROJETOS

RFB, OU=RFB e-CNPJ 41,
BRASIL PROJETOS E SERV]COS

LTD:059631 390001 54
aprovando este documento
r Dr. Graciano Geribelo, 308 CEP

Alto ITU SP
15:29:54-03'00'

11.2.2

or
CPF: 005.507,458-82
Assinatura

ORDENADOR DE DESPESAS DA C
Nome:ÉLZO ELIAS DE
Cargo: PREFEITO
CPF: 788.299.098-15
Assinatura

GESTOR(ES)
Nome:ÉLZA EL
Cargo: PREFEITO
CPF: 788.299.098-
Assinatura

DEMAIS R
Tipo de ato sob responsabilidade:
Norne: ÉLZO ELIAS DE OL
Cargo: PREFEITO
CPF: 788.299.098-1
Assinatura

(*)-or e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as
pessoas físicas que para a prática do ato jurídico, na condição de
ordenador da de partes contratantes; de responsáveis por ações de
acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de
responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos
legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste
Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja

._,_ s
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distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele
objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução n" 11/2021)

DECLARAçÃO Oe DOCUMENTOS À DISPOSIçÃO OO TCE-SP

CONTRATANTE: MUNICíPIO DE IGARATA
CNPJ No: 46.694 .1 47 10001 -20
CONTRATADA: INTEGRI BRASIL - PROJETOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA.

CNPJ N": 05.963. I 39/0001 -54.
CONTRATO N'(DE ORIGEM): 6812022

DATA DA ASSINATURA: 2410612022

vtGÊNcA : 12 (DOZE) MESES.
oBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERV|ÇO DE ASSESSORIA TECNICA PARA
PLANEJAMENTO, ORGANTZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE VAGAS, POR TEMPO DETERMINADO.
VALOR (R$): R$ 't6.450,00 (dezesseis mil e quatrocentos e cinquentia reais).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob

as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente
licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à
disposição do Tribunalde Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos
quando requisitados.

24 dejunho de 2022

OLIVEIRA
P

__§
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