
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

 PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 
CEP  19160-000  -  ÁLVARES  MACHADO-SP 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO E A 
EMPRESA GALHARDO & GALHARDO CONDICIONAMENTO FISICO LTDA  
  

CONTRATO Nº 105/2017 
 

1 – O MUNICÍPIO DE  ÁLVARES MACHADO, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ 43.206.424/0001-10, com sede na Praça da Bandeira s/n, 
representado por seu Prefeito JOSE CARLOS CABRERA PARRA,   brasileiro, maior, 
casado, residente e domiciliado nesta cidade de Álvares Machado, Estado de São 
Paulo, portador do RG. 18.235.415-5, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE e, de outro lado a empresa GALHARDO & GALHARDO 
CONDICIONAMENTO FISICO LTDA,  com sede na Rua de Virginio Ferruzzi, 145, jd. 
Santa Eugenia, nesta cidade de Alvares Machado, SP, inscrita no CNPJ sob n.º 
17.968.364/0001-68, neste ato representando por Silvia H. Galhardo Dias, RG. 
43033763-2, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, com fundamento 
na Constituição da República do Brasil, Lei Orgânica Municipal, e na Lei Federal n.º 
8.666, de 21/06/93, alterada pela de n.º 8.883, de 08/06/94, têm entre si justo e 
contratado, o presente contrato,  conforme segue: 
 

2 – DO OBJETO 
2.1 - O objeto do presente contrato compreende a contratação de empresa para 
ministrar  atividades esportivas a serem desenvolvidas junto aos educandos da rede 
municipal de ensino, conforme plano de trabalho em anexo.. 
Caberá a Diretoria Municipal de Educação, o acompanhamento da execução das 
atividades.   
 

3 – DO VALOR, DO VENCIMENTO E DA DOTAÇÃO 
3.1 – O valor do presente contrato será de R$. 6.400,00 ( seis mil e quatrocentos reais)  
divididos em 02 parcelas mensais no valor de R$. 3.200,00 cada,  os quais serão pagos 
em até 10 dias do mês subseqüente ao da realização dos serviços. O presente contrato 
iniciar-se-a nesta data, terminando em 15 DE MAIO DE 2017.     
3.2 - As despesas  correrão por conta da seguinte dotação: 
DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 

4 – DO REAJUSTE E DA EXECUÇÃO. 
4.1 – O preço ofertado é fixo, somente será reajustável caso comprovado através de 
planilhas e notas fiscais que comprovem o real desequilíbrio financeiro ou através de 
publicações que comprovem o desequilíbrio. 
 
5 – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
5.1 – São obrigações da CONTRATANTE: 



5.1.1 – Fiscalizar e acompanhar a realização dos serviços.  
5.1.2 – Providenciar o pagamento à vencedora, a vista da nota de fornecimento, 
devidamente atestada pelo Setor competente. 
 

6 – DAS RESPONSABILIDADES 
6.1 – A CONTRATADA obrigar-se-á: 
6.1.1 – Arcar com eventuais prejuízos causados à Municipalidade e/ou terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou 
prepostos envolvidos. 
6.1.2 – Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato 
6.1.3 – Correrão por conta da contratada, exclusivamente todos os impostos e taxas 
que forem devidos em decorrência da prestação dos serviços, objeto deste contrato.  
6.1.4 – As contribuições devidas a Seguridade Social. 
6.1.5 – Exclusivamente, todos os encargos trabalhistas, taxas, prêmios de seguros e de 
acidentes de trabalho, emolumentos e demais despesas necessárias.   
6.1.6 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente á Administração, 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
pelo órgão interessado. 
 

7 – DAS PENALIDADES 
7.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, 
sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar, nas  sanções previstas na legislação pertinente. 
 

8 – DA RESCISÃO 
8.1 – O presente contrato será rescindido de pleno direito em caso de: 

- Injustificável recusa em assinar, retirar ou aceitar o contrato, dentro do prazo  
estabelecido pela CONTRATANTE. 
- Nos casos de inexecução total do ajuste, após a assinatura do termo contratual. 
- Nos casos de inexecução parcial do CONTRATO.  
- Má execução do objeto contratado. 

       
9 – DAS ALTERAÇÕES: 
09.1 - O instrumento contratual poderá ser alterado nos seguintes casos, estabelecidos 
pela Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, em seu 
Artigo 65 e demais parágrafos: 
- Unilateralmente pela Administração: 
- Por acordo entre as partes: 
 

10 - DO FORO 
10.1 – Para dirimir controvérsias decorrentes do presente Edital será competente o 
Foro da Comarca de Presidente Prudente. 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 vias, 
juntamente com testemunhas. 
Álvares Machado – SP,   15 DE MARÇO DE 2017.   
 
 



JOSE CARLOS CABRERA PARRA.        
   Prefeito Municipal                                                                                      CONTRATADA 
     
TESTEMUNHAS: 

 

 


