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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 

002/PIRAPREV/2021, que entre si celebram o 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 

do Município De Piracaia - Piraprev e a Gabriela 

Nascimento Breda com Processo Nº 07/2021 e 

Dispensa de Licitação Nº 07/2021. 

 

 

Pelo presente instrumento de contrato que entre si fazem, de um lado o INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA - 
PIRAPREV, CNPJ n.º 10.543.660/0001-72, sito na Av. Dona Elza Peçanha de Godoy, n.º 
170, Vila Elza – Piracaia – São Paulo, representado por seu Superintendente, Osmar 
Giudice, brasileiro, casado, CPF n.º 029.919.458-26, R.G. n.º 12.644.656-8 SSP/SP, 
residente e domiciliado na Rua Benedito Vieira Silva, n.º 655, Vila Elza, Piracaia - SP, 
doravante designada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado GABRIELA 
NASCIMENTO BREDA 39029173858, com sede em Rua Cel. Thomaz Cunha, 21, Centro-
Piracaia – São Paulo, CEP: 12970-000, CNPJ 19.748.038/0001-75, doravante designada 
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por Gabriela Nascimento Breda, 
portadora da Cédula de Identidade 45.036.806-3, Estado Civil: solteira, CPF/MF: 
390.291.738-58, têm, entre si, justos e acertado o presente Contrato de Prestação de 
Serviços, que se regerá condições previstas no Processo de Dispensa de Licitação nº 
07/2021 e pelas cláusulas seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de serviços de reformulação 

do Site www.piraprev.sp.gov.br, migração de conteúdo e criação de nova interface pela 

CONTRADADA, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do 

Processo de Dispensa de Licitação 07/2021. 

 

CLAUSULA SEGUNDA – DOS DEVERES DA CONTRATADA 

  

1.1 Constituem obrigações do CONTRANTE além das demais previstas neste Contrato: 

 

I - Entregar os serviços, referentes ao item em que forem vencedora, no prazo estabelecido 

e de acordo com as características, especificações técnicas e condições constantes no 

Termo de Referência; 

 

II- Atender as solicitações do CONTRATANTE, em caso de envio de serviços, pela 

CONTRATADA, que estejam em desacordo com as especificações expressas no Termo, 

visto que o Instituto não os receberá, devolvendo-os ao fornecedor imediatamente depois de 

constatada a irregularidade; 
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III - Assumir todas as despesas decorrentes da substituição de quaisquer objetos/serviços 

recusados pelo CONTRATANTE, por exemplo, transporte e demais pagamentos de 

impostos, quando necessário; 

 

IV - Não divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a 

serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do 

objeto, sem autorização, por escrito, do CONTRATANTE, sob pena de aplicação das 

sanções cabíveis, além do pagamento de indenização por perdas e danos no valor 

correspondente ao do Contrato; 

 

V - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE 

quanto à execução da entrega dos serviços; 

 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

1.1 Constituem obrigações do CONTRANTE além das demais previstas neste Contrato: 

 

I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, efetuando 

os pagamentos de acordo com a cláusula de pagamento; 

 

II - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações 

que se fizerem necessários à execução da contratação; 

 

III - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento da contratação; 

 

IV - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

 

V - Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da 

CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do 

fornecimento; 

 

VI - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o 

artigo 70 da Lei da Lei Federal Nº 8.666/93. 

 

CLAUSULA QUARTA - DOS VALORES 

O valor deste contrato é de R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais), a ser pago na forma 

especificada na cláusula sexta deste instrumento. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO 

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta da dotação 

consignada no orçamento vigente da CONTRATANTE. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA  - DO PAGAMENTO 

 

1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, após a entrega dos serviços e 

apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela requisitante. 

 

1.1 Em caso de atraso no pagamento por prazo superior a 30 (trinta) dias, incidirá correção 

monetária, bem como juros moratórios à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados 

proporcionalmente ao tempo em relação ao atrasado verificado. 

 

2.  As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá em 20 (vinte) dias após a data de sua 

apresentação válida. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE ENTREGA E GARANTIA 

 

1. Os serviços deverão ser fornecidos no prazo de até 15 (quinze) dias a contar do 

recebimento do pedido de compra/autorização de fornecimento. 

 

2. O presente contrato terá vigência e garantia de 02 (dois) meses, a contar da data de 

assinatura. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

 

1 - O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para 

efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com as especificações do 

Termo de Referência. 

  

2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE poderá:  

 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

 

b) na hipótese de substituição, A CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com 

a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

 

c) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
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d) na hipótese de complementação, A CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 

contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  

 

3.  O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, após a verificação da qualidade e 

quantidade do material e consequente aceitação.  

 

4. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, 

tributos e encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.  

 

5. O recebimento do serviço ficará a cargo do CONTRATANTE, que anotara falhas que 

observarem e as providências necessárias para saná-Ias, ou ainda, a recusa da 

CONTRATADA em saná-Ias; 

 

6. Constatada a regularidade do serviço, emitirá a autarquia termo de recebimento provisório 

que acompanhará a documentação fiscal, para empenho contábil. 

 

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

 

1. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e 

comprovada, o não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas, 

ou a infringência de preceitos legais pertinentes, será aplicado, segundo a gravidade da 

falta, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal 8.666/93, e suas atualizações, as 

seguintes penalidades: 

a) - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de 

descumprimento de qualquer cláusula contratual.  

b)  Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato em caso de 

descumprimento total do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  - DA RESCISÃO 

 

1.  A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo e sem ônus ou responsabilidade, rescindir 

este contrato independentemente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extra, 

quando a CONTRATADA: 

a) Deixar de cumprir quaisquer das cláusulas ou condições deste contrato; 

b) Suspender o serviço, sem justa causa ou força maior; 

c)Transferir, no todo ou em parte, o presente contrato, sem a prévia anuência da    

CONTRATANTE; 

d) Não dar ao serviço andamento capaz de atender o prazo estabelecido; 

 

2. Em caso de rescisão administrativa, a CONTRATADA reconhece os direitos da 

CONTRATANTE, previstos no artigo 77 da Lei Federal n.° 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

I - O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previstas na Lei Federal n.° 8.666/93 

e demais atualizações, pelas Medidas Provisórias e pela legislação específica, cujos efeitos 

atinjam este instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1. O presente instrumento passa a valer a partir da assinatura pelas partes. 
 
1.2. Fica eleito o foro da comarca da cidade de Piracaia para dirimir qualquer controvérsia 
oriunda do presente contrato. 
 

1.3. Faz parte integrante deste Contrato o Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, a 

proposta apresentada pela CONTRATADA e demais elementos dela constantes. 

 

Por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima ajustadas, assinam o presente 
instrumento em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas). 

 

 

Piracaia, 17 de Fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________  

Osmar Giudice  -  Superintendente 

IPSPMP - PIRAPREV 

 

 

 

     _________________________________ 

   Gabriela Nascimento Breda 

Contratada 

Testemunhas:  

 

 

 

_______________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

_________________________________ 

Nome: 

CPF: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia- 

PIRAPREV 

CONTRATADO: Gabriela Nascimento Breda  

CONTRATO Nº: 002/PIRAPREV/2021 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 

reformulação do Site www.piraprev.sp.gov.br, migração de conteúdo e criação de nova 

interface. 

 

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 à 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 manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, 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, 

em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar 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 estão cadastradas no 

módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no 

Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração de Atualização Cadastral” anexa; 

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

 

 

Piracaia – SP, .... de ................. de 2021. 
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Osmar Giudice  
Cargo: Superintendente 
CPF: 029.919.458-26  
 
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
Nome: Osmar Giudice  
Cargo: Superintendente 
CPF: 029.919.458-26  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
 
Pelo contratante: 
Nome: Osmar Giudice  
Cargo: Superintendente 
CPF: 029.919.458-26  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Pela contratada: 
Nome: Gabriela Nascimento Breda  
Cargo: Designer 
Endereço:  Rua Cel Thomaz Cunha, 21 centro, Piracaia, SP 
CPF: 390.291.738-58 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome: Osmar Giudice 
Cargo: Superintendente 
CPF: 029.919.458-26 
Assinatura: ______________________________________________________ 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
 
 


