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CONTRATO Nº 004/2017 

CARTA CONVITE Nº 002/2017 

PROCESSO DAP Nº 056/2017 

VIGENCIA: 16/02/2017 à 15/03/2017 

 
 

PREÂMBULO 
 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

SEGURANÇA PRIVADA PARA O EVENTO: 

BERNARDES FOLIA 2017. 

Pelo presente instrumento, nesta e na melhor forma de direito, de um lado o MUNICIPIO DE 

PRESIDENTE BERNARDES – SP - pessoa jurídica de direito público municipal, CNPJ 

55.251.185/0001-07, com sede Administrativa a Rua Cel. José Soares Marcondes, nº 330, no 

município de Presidente Bernardes-SP, neste ato representado por seu Prefeito Municipal SR. 

LUCCAS INAGUE RODRIGUES, doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado 

OPERACIONAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA ME, CNPJ Nº 13.353.695/0001-37, estabelecido 

à Rua Candida Rodrigues Cassulino, nº 220, Parque das Cerejeiras, no Municipio de Presidente 

Prudente-SP, neste ato representado pelo Sr. JOSÉ CARLOS CIPRIANO, portador do documento de 

identidade RG n.º 17.234.065-2 SSP/SP e do CPF nº 088.024,898-07, doravante denominada 

CONTRATADA, tem entre si, o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PRIVADA PARA O EVENTO: 

BERNARDES FOLIA 2017 que será realizado na Praça da Bandeira nos dias 24, 25, 26 e 27 de 

fevereiro de 2017, das 22H:00 às 04H:00 hrs e dia 26/02 matinê das 15H:00 às 18h:00, conforme 

especificação constante do anexo I deste edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA  

DA QUANTIDADE, PREÇOS E ENTREGAS 

ITEM QTDE DIÁRIAS VR. UNITÁRIO VR. TOTAL 

CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA 

PARA EVENTO BERNARDES 

FOLIA 2017. 

145 R$ 133,45 R$ 19.350,25 
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2.1 VALOR TOTAL DO CONTRATO: A Contratante pagará à Contratada a importância de R$ 

19.350,25 (dezenove mil trezentos e cinqüenta reais e vinte e cinco centavos). 

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO: O preço unitário permanecerá fixo e irreajustável, exceto 

nos casos que sobrevir fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de conseqüências incalculáveis 

retardadores ou impeditíveis da execução do ajuste, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou 

fato príncipe, configurando àlea econômica extraordinária e extracontratual, poderá ser restabelecido a 

relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a restituição da 

Administração para ajusta remuneração do fornecimento, bastando para isso que uma das partes, 

venha de ofício ao Processo Licitatório requerer o equilíbrio financeiro deste (Art. 65, II, d) e demonstre 

através de notas fiscais e publicações e outros, o aumento ou diminuição do preço do produto, desde 

que este processo seja aprovado por parecer jurídico e ratificado pelo Sr. Prefeito através de 

aditamento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

3.1 O pagamento será feito no prazo de até o 5º dia útil subsequente ao evento, acompanhada da 

respectiva Nota Fiscal e relatório do Diretor de Cultura. O pagamento poderá ser efetuado através de 

cheque nominal ou por transferência eletrônica, portanto a empresa vencedora deverá ter conta corrente 

de pessoa jurídica e informar o número e a agência para o Setor de Tesouraria desta Prefeitura.  

CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 Os serviços a serem realizados pela CONTRATADA deverão seguir rigorosamente todas as 

DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO para atender o objeto 

previsto neste contrato, conforme disposições contidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital, 

bem como, conforme as normas e regulamentos inerentes aos serviços a serem prestados. 

4.2 Os serviços deverão ser realizados e disponibilizados durante todo o evento, sendo que terá como 

principal função a ronda na área abrangente do evento, camarote, camarim, entre outros, além da 

equipe de revista pessoal, com prevenção de invasões, proteção ao patrimônio, furtos, roubos, 

desinteligências, podendo ainda prevenir que pessoas estranhas tenham acesso à locais proibidos ou 

restritos. 

4.3. A Contratada se compromete, sob sua exclusiva responsabilidade, a orientar os agentes 

previamente no decorrer do evento festivo referido, nunca fazendo uso de violência física ou 

agressões verbais; em caso de desavenças ou tumultos causados pelos referidos 
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freqüentadores, sob pena de, em caso contrário serem considerados os únicos responsáveis por 

eventuais danos causados por excessos cometidos pelos agentes. 

4.4. Caso a Contratada não respeite as diretrizes traçadas na alínea “a”, em danos causados contra 

terceiros, será a única responsável por suportará eventuais despesas por ressarcimento que forem 

pleiteadas em decorrências dos excessos, respondendo civil e criminalmente.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

5.1 Os serviços a serem executados pela CONTRATADA, para atender o objeto previsto neste 

contrato, deverão ser entregues conforme as disposições estabelecidas no Termo de Referência 

(Anexo I) do Edital. 

§ 1º - Os serviços serão considerados aceitos quando forem realizados dentro dos parâmetros 

estabelecidos em especificações do termo de referência ou quando executados em 

conformidade com o que será pedido em ordem de serviço. 

§ 2º - Competirá ao gestor ou ao fiscal do contrato apresentar relatório final avaliando a 

qualidade do serviço prestado, pontuando de maneira clara e objetiva os serviços prestados e a 

sua qualidade. 

CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

6.1 O objeto deste Contrato será executado indiretamente, sob o regime de empreitada por preço 

global. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

7.1 O prazo de vigência deste Contrato, relativo à contratação dos serviços, objeto deste instrumento, 

terá início na data de sua assinatura e término no dia 15/03/2017 (30 dias). 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES 

8.1 São obrigações da CONTRATADA: 

a) Executar os serviços de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e 

seus respectivos anexos; 

b) Assumir e cumprir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações sociais, previstos na 

legislação social e trabalhista vigente, bem como os previdenciários, fiscais e comerciais vez que os 

seus funcionários não manterão nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de 

Presidente Bernardes, no período em que viger o contrato; 

c) Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações que se fizerem necessárias, constantes 

na legislação específica de acidente de trabalho, quando em ocorrência da espécie forem vítimas os 

seus contratados, empregados ou por eles causados a terceiros no desempenho e nos horários da 

prestação dos serviços; 
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d) Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá responsabilizar a CONTRATANTE pelos acidentes 

que venham a ocorrer com os seus funcionários durante a execução dos serviços objeto do contrato; 

e) Indicar um preposto a quem a fiscalização se reportará de forma ágil, bem como coordenar os 

serviços sob responsabilidade da CONTRATADA; 

f) Comunicar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada na execução dos 

serviços; 

g) Responsabilizar-se por eventuais prejuízos decorrentes da não prestação total ou parcial dos 

serviços especificados neste Contrato, bem como qualquer dano material ou pessoal causado por seus 

empregados ou contratados; 

h) Responsabilizar-se por todos os equipamentos disponibilizados para a realização do evento; 

i) Quando em serviço, diligenciar os seus funcionários no sentido de mantê-los devidamente 

uniformizados e identificados; 

j) Providenciar o alinho imediato das deficiências assinaladas pelo gestor do contrato, quanto à 

execução dos serviços a serem contratados; 

l) Sustentar, durante toda a vigência, o satisfatório e fiel cumprimento do contrato a ser assinado, 

respeitando todas as condições de habilitação e qualificação exigidas e em compatibilidade com as 

obrigações assumidas; 

m) Os funcionários da contratada serão, ainda, instruídos quanto à necessidade de acatar orientações 

da pessoa designada pela CONTRATANTE relativas à execução do serviço, atendendo de imediato as 

solicitações quanto às substituições da mão-de-obra considerada inadequada ou inapta para a 

prestação dos serviços; 

n) A CONTRATADA tem a obrigação de fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos de 

proteção que se fizerem necessários para o fiel cumprimento da tarefa, em quantidades suficiente e de 

acordo com as normas de segurança do trabalho, em especial, qualquer Equipamento de Proteção 

Especial - EPI, necessário para o bom desempenho do serviço; 

o) A contratada responderá civil e criminalmente pela atuação de seus profissionais; 

p) O Município rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento e/ou serviço executado em desacordo 

com as normas neste edital.  

q) Disponibilizar para o serviço objeto deste contrato apenas profissionais habilitados em curso 

específico, apresentando a Carteira Nacional de Vigilantes de no mínimo 35 (trinta e cinco) vigilantes e 

cópia autenticada do curso de extensão para grandes eventos, conforme portaria 387/2006- DG/DPF. 

 

XI - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

a) Comunicar formal e informalmente à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a 

execução do serviço; 

b) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, na forma convencionada neste Termo de Referência; 

c) Proporcionar todas as facilidades legais para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

serviços dentro das normas estabelecidas neste termo; 
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d) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, por meio dos servidores designados nos termos 

do Art. 67 da Lei 8.666/93; 

e) Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

f) Adimplir todos os compromissos financeiros assumidos formalmente com a CONTRATADA, 

efetuando o pagamento das faturas apresentadas pela mesma, dentro dos prazos preestabelecidos em 

contrato; 

g) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, toda e qualquer orientação acerca dos serviços, executados 

os entendimentos orais determinados pela urgência, que deverão ser confirmados, por escrito, no 

prazo de 24 horas (vinte e quatro horas) úteis; 

h) Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações legais que se 

fizerem necessários à execução dos serviços; 

i) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre reclamações, advertências, multas, 

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

 

CLÁUSULA NONA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

9.1 Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com o 

CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva do primeiro todas as obrigações decorrentes da 

legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, os quais a CONTRATADA se obriga a saldar 

na época devida. 

§ ÚNICO - É assegurado à CONTRATADA a faculdade de exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, 

documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, 

trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

10.1 A CONTRATADA responderá por quaisquer danos ou prejuízos pessoais ou materiais que seus 

empregados ou prepostos, em razão de omissão, venham a causar aos bens da CONTRATANTE em 

decorrência da prestação dos serviços objeto deste Contrato, incluindo-se, também, os danos materiais 

ou pessoais a terceiros, a que título for. 

§ ÚNICO - A CONTRATANTE estipulará prazo à CONTRATADA para reparação de danos porventura 

causados durante a execução do Objeto deste Contrato.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO 

11.1 A fiscalização dos serviços será exercida pela Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes, 

através do Diretor de Cultura ADEMIR APARECIDO DE FÁCIO TÁVORA, que terão poderes, entre 

outros, para notificar a futura CONTRATADA sobre irregularidades ou falhas que porventura venham a 

ser encontradas na execução do contrato, nos termos do art. 67, Parágrafo § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

§ 1º -  A Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes fiscalizará a execução dos serviços contratados 

e verificará o cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, no todo ou em parte, 

quando não corresponderem ao desejado ou especificado; 
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§ 2º - A fiscalização da Prefeitura Municipal em nada restringe a responsabilidade, única, integral e 

exclusiva, da futura CONTRATADA pela perfeita execução dos serviços; 

§ 3º - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente 

atendidas pela futura CONTRATADA, sem ônus para a Prefeitura Municipal; 

§ 4º - A CONTRATADA somente poderá executar qualquer tipo de serviço após a aprovação formal da 

Prefeitura Municipal e nos termos da Lei nº 8.666/93, constituirá documento de autorização para a 

execução dos serviços o Contrato assinado, acompanhado do respectivo Pedido de Empenho; 

§ 5º - A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará a dilação do prazo de 

entrega, salvo expressa concordância da Prefeitura Municipal;  

§ 6º - A aprovação dos serviços executados pela futura CONTRATADA não a desobrigará de sua 

responsabilidade quanto à perfeita execução dos serviços contratados; 

§ 7º - A ausência de comunicação por parte da Prefeitura Municipal, referente a irregularidade ou 

falhas, não exime a futura CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste Contrato; 

§ 8º - A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização e 

gestão, durante a vigência deste contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à 

documentação pertinente e aos serviços em execução e atendendo às observações e exigências 

apresentadas pela fiscalização; 

 

§ 9º - A CONTRATADA se obriga a permitir que a Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal e/ou 

Assessoria Contratada por ela tenham acesso a todos os documentos que digam respeito aos serviços 

prestados a Prefeitura Municipal; 

§ 10º - A Prefeitura Municipal é facultado o acompanhamento de todos os serviços objeto deste 

contrato, junto a representante credenciado pela futura CONTRATADA; 

§ 11º - Da mesma forma, a CONTRATADA deverá indicar um preposto para, se aceito pela Prefeitura 

Municipal, representá-la na execução do contrato, que deverá fiscalizar e acompanhar a execução dos 

serviços por seus funcionários e outras obrigações pertinentes à contratação, sem qualquer custo 

adicional a Prefeitura Municipal; 

§ 12º - A Prefeitura Municipal se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 

prestados, se em desacordo com o contrato; 

§ 13º - Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente 

atendidas pela CONTRATADA; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ÔNUS E ENCARGOS 

12.1 Todos os ônus ou encargos referentes à execução deste Contrato, inclusive os materiais, 

máquinas e aparelhos que se destinem à realização dos serviços, a locomoção de pessoal, seguros de 

acidente, impostos, taxas, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e outros que forem 

devidos em razão dos serviços ficarão totalmente a cargo da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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13.1 As seguintes sanções poderão ser aplicadas à CONTRATADA, conforme o caso, sem prejuízo da 

reparação dos danos causados a Prefeitura Municipal pelo infrator, na forma da legislação: 

a) advertência; 

b) multa de 10% do valor do contrato; 

c) suspensão temporária do direito e contratar com a Prefeitura Municipal, por período não superior a 2 

(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 perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 

prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista 

ao processo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer: 

a) descumprimento das obrigações editalícias ou contratuais que não acarretam prejuízos para a 

Prefeitura Municipal; 

b) execução insatisfatória, ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços desde que sua 

gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Especificamente para efeito de aplicação de multas, devido as infrações 

abaixo: 

a) suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por 

dia e por unidade de atendimento; 

b) manter empregado sem a qualificação exigida para executar os serviços contratados, por 

empregado e por dia; 

c) recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; 

PARÁGRAFO QUARTO - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a 

contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Contratante; 

PARÁGRAFO QUINTO - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não 

terá caráter compensatório, e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA da obrigação de indenizar 

eventuais perdas e danos; 

PARÁGRAFO SEXTO - A multa aplicada à CONTRATADA os prejuízos por ela causados a Prefeitura 

Municipal serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer: 

a) apresentação de documentos falsos ou falsificados; 

b) retirada da proposta, após a fase de habilitação, sem que a Comissão de Licitação tenha aceito as 

justificativas apresentadas; 

c) recusa injustificada em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal; 

d) reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados; 
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e) atraso, injustificado, na execução execução/conclusão dos serviços, contrariando o disposto no 

contrato; 

f) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 

g) irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual; 

h) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

i) prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou prejudicar a execução do 

contrato; 

j) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a CONTRATADA idoneidade para contratar com 

a Prefeitura Municipal. 

 

PARÁGRAFO OITAVO - A sanção de Declaração de Inidoneidade é de competência exclusiva do 

senhor Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 

(dez) dias de abertura de vistas, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 

aplicação; 

PARÁGRAFO NONO - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF,e no caso de 

suspensão de licitar, a Contratada deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das 

multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais; 

PARÁGRAFO DÉCIMO - Além da multa correspondente a 10% do valor do contrato, haverá a rescisão 

unilateral deste, além da aplicação das demais sanções previstas em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 

14.1 A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, ensejará a 

rescisão do presente Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 

do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão administrativa ou amigável será procedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos 

casos enumerados nos incisos I a XI do art. 78, da Lei nº 8.666/93, acarreta as consequências 

previstas nos Incisos II e IV do art. 87 do mesmo diploma legal, sem prejuízo das demais sanções 

previstas. 

PARÁGRAFO QUARTO - Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá o 

CONTRATANTE  contratar os serviços dos licitantes classificados em colocação subsequente, 

observadas as disposições do inciso XI do art. 24, da Lei nº 8.666/93, ou efetuar nova licitação. 

PARÁGRAFO QUINTO - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES 
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15.1 Este contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo, com as devidas justificativas, nos 

casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

16.1 A CONTRATANTE poderá acrescentar ou suprimir até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do Contrato, mantidas as mesmas condições estipuladas, sem que caiba a 

CONTRATADA qualquer recusa ou reclamação, conforme previsto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NOS CASOS OMISSOS 

17.1 A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da 

Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei nº 

8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal, com observância ao 

disposto nos artigos 66 a 76 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 

18.1 Incumbirá a CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento de Contrato, por 

extrato, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS   

19.1 A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

legislação. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 

 

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária:- 

 

020701.13.392.0017.2.026 – Manutenção dos Serviços da Cultura 

3.3.90.39.00 – Outros Servs. De Terceiros – P.J. – 970 – R$ 128.367,76 – desd. 984 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO   

20.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Bernardes, estado de São Paulo, para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas da execução deste instrumento contratual, com renúncia expressa de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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20.2 E, por estarem assim ajustadas e contratadas, firmam as partes o presente Instrumento, em 03 

(três) vias, de igual teor e forma, para que produzam os necessários efeitos legais, perante 02 (duas) 

testemunhas abaixo identificadas, que também o subscrevem. 

 

 

 

 

 

Presidente Bernardes-SP, 16 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

                

PREFEITURA MUNICIPAL                       OPERACIONAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA ME 

LUCCAS INAGUE RODRIGUES               JOSÉ CARLOS CIPRIANO 

CONTRATANTE        CONTRATADA 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS:  

 

 

 

1ª______________________              2ª_________________________ 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  

ESTADO DE SÃO PAULO  

Órgão ou Entidade: Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes 

CONTRATO Nº 004/2017 

CARTA CONVITE Nº 002/2017 

PROCESSO DAP Nº 056/2017 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PRIVADA PARA O 

EVENTO: BERNARDES FOLIA 2017 que será realizado na Praça da Bandeira nos dias 24, 25, 26 e 

27 de fevereiro de 2017, das 22H:00 às 04H:00 hrs e dia 26/02 matinê das 15H:00 às 18h:00 

 

CONTRATADA: OPERACIONAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA ME, CNPJ Nº 

13.353.695/0001-37 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES-SP, CNPJ nº 55.251,185/0001-07 

 

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, declaramos estar 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 n°. 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais. 

 

 

Presidente Bernardes-SP, 16 de fevereiro de 2017.    

 

 

LUCCAS INAGUE RODRIGUES  

Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes 

 
 
 
 
OPERACIONAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA ME 

 

mailto:administracao@presidentebernardes.sp.gov.br

