
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 
PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX  3273-9300 - CEP 19160-000 - CNPJ 43.206.424/0001-10 - ÁLVARES 

MACHADO-SP 

CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE  
ATIVIDADES ESPORTIVAS.  
 

CONTRATO Nº    162/2017   -   PROCESSO 1089/17  
 
Pelo presente contrato de prestação de serviços para o transporte de alunos, que 
entre si fazem de um lado como CONTRATANTE – O MUNICÍPIO DE ÁLVARES 
MACHADO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa na 
Praça da Bandeira s/n° – centro – neste ato representado pelo Prefeito Municipal,  
Senhor JOSE CARLOS CABRERA PARRA,  brasileiro, maior,  portador do RG. 
18.235.415-5 e de outro lado como CONTRATADO a Empresa CASSIANO G. 
CONSTANTINO 281102538-30, com sede na cidade de Alfredo Marcondes, SP,  a rua 
das Américas, 486, Centro, CNPJ 23.552.682/0001-40, neste ato representada pelo 
senhor Cassiano G. Constantino,  portador  do R.G n° 27.762.534-8,  pactuam o 
presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pela Lei 10.520/02, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis 
à espécie, atendendo as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços de ministrar aulas de ATIVIDADES 
ESPORTIVAS em especial o vôlei adaptado junto ao grupo da Terceira Idade – CCI 
inclusive com a preparação para o JORI. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 
A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços em conformidade com os dias e 
horários a seguir: Segunda, quarta e sextas feiras das 16:00 as 19;00 horas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
A CONTRATADA, se por motivo de força maior não puder efetuar alguma aula nos dias 
estipulados, deverá em tempo hábil, informar designando novo dia. 

 
CLÁUSULA QUARTA 
Fica estipulado o valor mensal de R$ 1.620,00 (UM MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS)  
totalizando até o seu vencimento, o valor de R$. 6.480,00 (seis mil quatrocentos e 
oitenta reais).  
CLÁUSULA QUINTA 
O prazo de vigência do contrato da presente licitação será de 04 (quatro ) meses, 
iniciando em 27 de abril e encerrando em 27 de agosto de 2017. 

 

 



CLÁUSULA SEXTA 
Fica terminantemente proibida, a capacitação por outro profissional que não seja o 
Contratado. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 
A despesa decorrente deste contrato onerará a seguinte dotação orçamentária: 
02 Poder Executivo 
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
082440007 Assistência Social 
Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica 
01 – Tesouro 
 
CLÁUSULA OITAVA 
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações 
vinculadas a legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária e 
decorrentes da execução deste contrato, cujo cumprimento e responsabilidade 
caberão, exclusivamente, a CONTRATADA. 
Ainda, a CONTRATANTE não se responsabiliza civil ou criminalmente por todo e 
qualquer acidente que eventualmente possa ocorrer, ou dano aos estudantes ou a 
terceiros na execução dos serviços contratados, inclusive pagamento de indenização 
devida. 
    
CLÁUSULA NONA 
O Municipio de Álvares Machado poderá rescindir de pleno direito o contrato, 
independentemente de aviso, notificação, ou interpelação judicial ou extrajudicial, 
sem que assista à contratada qualquer direito à indenização nos casos previstos da 
legislação pertinente.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA 
Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública local pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a 
pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei 
federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
As partes elegem o Fórum da Comarca de Presidente Prudente – Estado de São Paulo – 
para dirimirem quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato e que porventura 
surgirem. 
E, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, firmam o presente em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
PM-Álvares Machado, 26 de ABRIL DE 2017. 
 
 
 
MUNICIPIO DE  ALVARES MACHADO                          Cassiano G. 
Constantino 



Contratante                                                                                                            
 Contratado 

 
Testemunhas:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


