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CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICíPIO DE COTIA
CNPJ

no:

CONTRATADA:

46.523.04910001-20
INTERNACIONAL TRADE EXHIBITIONS EVENTOS BRASIL LTDA.
14.681.15710001-34

no:
TELEFONE: (11) 3042-7784
E-MAIL: Janete.batista@bettbrasileducar.com.br
CNPJ

OBJETO: Contratação de empresa para aquisiçáo de inscrições para

o

Congresso Bett

Educar 2019.

REGIME DE EXUçÃO: O curso será realizado nos dias 14, 15, 16 e 17 de maio, das 10 às
18:30 h.
PRAZO DE VIGENCIA: 02 (dois) meses.
VALOR GONTRATUAL: R$ 139.160,00 (cento e trinta e nove mil, cento e sessenta reais).
MUNICíP|O DE COTIA, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob no 46.523.049/0001-20, com sede na Av. Prof. Manoel José Pedroso, no 1347,
daqui por diante denominada CONTRATANTE, neste ato representada, nos termos da
delegação contida no Decreto l\rlunicipal no 8.26612017, com alterações posteriores, pelo
Secretário Municipal de Educação lnterino Sr. LUCIANO CORREA DOS SANTOS, portador da
cedula de identidade RG n' 18.024.600-8 e do CPF no 139.309.808-86, e, de outro lado, na
qualidade de CONTRATADA, a Empresa INTERNACIONAL TRADE EXHIBITIONS EVENTOS
BRASIL LTDA, estabelecida na cidade de Sáo Paulo, Estado SP, sito na Rua Pequetita, 111 2o andar - sala 02-101, no Bairro Vile Olímpia - CEP: 04533-013, com inscrição no Ministério da
Fazendâ CNPJ/MF n.' 14.681 .15710001-34, representada pela Sra. CLAUDIA APARECIOA
VALERIO, portadora da cédula de identidade RG no 21.274.225-5 e do CPF n'145.915.198-09,
resolvem firmar o presente contrato diretamente, com lnexigibilidade de licitação, com
fundamento no art.25 inciso ll da Lei n'8.655/1993, e em conformidade com os ditames da
Lei Fêderal n" 8.666/1993, com suas alterações posteriores, e das demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie, além das seguintes cláusulas e condições que
reciprocamente outorgam ê aceitam
:

1.

CLÁUSULA 1A. DO OBJETO

1 .1.
O presente contrato tem por objeto contratação de empresa para inscrições de
284 funcionários para pârticipar do Congresso Bett Educar 20'19, vinculando-se, integralmente
à proposta apresentada pela CONTRATADA e do termo que dispensou o procedimento
licitatório, independentemente de transcriÇão.
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CLÁUSULA

ra .?i.êa.§ryw!

orô{x,rvfu

2". DAVIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO

4-

PREFEI TURA
§GCâÊrÀnlÀ oã trcrÍÂÇÔEs E L()GÍsMA

O prazo de vigência do prêsênte contrato é de 02 (dois) meses, contados da data
de sua assinatura.
2.1.

2.2.

O curso será realizado nos dias 14, 15, 16 e 17 de maio, das 10 às 18:30 h.

3.

cLÁusuLA

3a -

Do vALoR GoNTRATUAL E Do REGTME DE ExEcuçÃo

3.1.
O valor total deste contrato e de R$ 139.160,00 (cento e trinta e nove mil, cento e
sessenta reais), conÍorme detalhamento contido na tabêla abaixo:

liu§tD,,{ Qu4§r,.r
01

284

lnscrições para o Congresso

un

R$ 490,00

1

39.160,00

Bett Educar

3.2.

O valor âjustado constitulrá, a qualquer título, a única e completa remuneração pelo
objeto deste contrato, estando nele inclusas todas as despesas relacionadas ao fornecimento
como incidências fiscais, tributárias, trabalhistas, previdenciárias e demais encargos, que
correrão porsua conta e responsabilidade para entrega do objeto deste contrato.

3.3.

O regime de execução deste instrumento será empreitada a preço unitário.

4.

CLÁUSULA 4a - DA DoTAçÃo oRçAMENTÁRIA

Os rêcursos financeiros destinados à execução deste contrato correráo a conta
das seguintes dotações orÇamentáriâs 05.05.00 3.3.90.39.99 12.361.2002 2020 - Empenho
2120t2019.
4.1.

cLÁusuLA

5.

5" - Do

LocAL DE REALtzAÇÃo Do EVENTo.

5.1.
O evento sêrá realizado no Transamerica Expo Center, situado na Avenida Dr.
Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro - São Paulo/SP.

6'.

6.

CLAUSULA

6.1.

O pagamento será eÍetuado em ate 30 (trinta) dias, mediante apresentação

DO PAGAMENTO
e

atesto da nota Íiscal, através de depósito bancário.

6.2.

Em caso de irregularidade nos produtos entregues ou na documentaÇão fiscal, o
prazo para o pagamento será contado a partir da correspondente regularização.
CLÁUSULA

7.

7'-

DAS OBRIGAÇÕES

OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE:
7 .1 .1.
Promover a fiscalização e o acompanhamento, por meio do gestor designado,
durante toda execução do objeto do contrato;
7

.1.
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7.1.2.
7,1,3,

Comunicar à CONTRATADA quaisquer anormalidades veriflcadas no decorrer da

execuÇão contratual;

Proceder ao recebimento do objeto, rejêitando-o quando não executado na forma
prevista neste instrumento- No caso de rejeição, a CONTRATADA deverá substituir o objeto
no prazo estipulado pelo CONTRATANTE;
7,1.4. Efetuar os pagamentos nas condições e preÇos pactuados.

7.2.
OBRTGAÇÕES OA CONTRATADA
7.2.1. Cumprir fielmênte o contrato, de modo que o objeto seja executedo com esmero ê
perfeiçáo, sob sua inteira responsabilidade;
7.2,2. Providenciar a rmediata correÉo das deficiências apontadas pelo Representantê
da CONTRATANTE, quanto à execuÇão dos serviços contratados;
7.2.3, Manter, durante a vigência do conlrato, as condições de hâbilitaÇão exigidas na
contrataçâo, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da
manutenção dessas condições;
7.2.4. Assumir a responsabilidade por todos os encârgos e obrigações sociais previstos
na legislação social e trabalhista em vigor, vez que os seus empregados não mantêrão
nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
7.2.5, Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislaÇão específica de acidentes de trabalho, quando em ocorrênciâ da
espécie forem vítimas os seus empregados ou por eles causados a terceiros no desempenho
e nos horários da prestação dos serviços.

CLÁUSULA

8.
8.

í.

8..

DAS ALTERAçÔES CoNTRATUAIS

Os ajustes, acréscimos ou supressões que se fizerem necêssários no objeto do

presente contrato obêdecerão o disposto na Lei Federal no 8.666/93.

9.

CLÁUSULA 9A

-

DA FISCALIZAçÃO

A fiscalização e acompanhamento deste contrato ficará a cargo da Secretaria
Municipal de Educação, que, por ato formal, designará servidor para, em conformidade com a
Seçâo lV, dâ Lei no 8.666/1993, ser responsável pela gestão deste contrato.
9.í.

9.2.
Compete ao gestor designado, dentre outras atribuições que visem ao exercício
efetivo da ÍiscalizaÇão:
vigência dos documentos de habilitação da
VeriÍicar, rotineiramente,
CONTRATADA, exigindo a apresentação de novôs documentos, quando estes estivêrem
vencidos:
Atestar, através de relatório mensal ou outro documento equivalente, a execuÇão,
pela CONTRATADA, dos serviços, antes de qualquer pagâmento a ser efetuado;

â

9.2.1,
9.2.2.
9.2.3.

Fiscalizar e acompanhar os serviços, propondo as medidas urgentes e
necessárias à sua regular exêcução, em conÍormidade com as disposições previstas no
instrumento convocatório e seus anexos;

9.2.4.

Propor, de forma fundamentada e motivada, as sançôes a serem aplicadas à

CONTRATADA.
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9.3.

O não exercÍcio da fiscalização não isenta a contratada da responsabilidade pela

execuÇão do objeto do contrato.

10.

CLÁUSULA 10â - DO RECEBIMENTO

í0.1. Caso seja.aplicado, o objeto será recebido:
10.1.1. EM CARATER PROVISORIO: por meio de atesto formal do próprio gestor do
contrato, que se dará,imedietamente após a entrega do objeto.
10.1.2. EM CARATER DEFINITIVO: por meio de termo circunstanciado, assinado pelas
partes, no prazo de ate 03 (três) dias da data de recebimento provisório, desde que
constatado o cumprimento de todas as exigências e especiÍicações previstas neste
instrumento.
10.2.
Caso o objeto não atenda às especificações técnicas, o gestor designado poderá
rejeitá-lo, fixando prazo pâra que sejam efetuados os a.justes e correçôes necessárias.
10.3.
Todos os custos para nova exôcução, além de outros que incidam sobre o objeto,
correrão por conta única e exclusiva da contratada.
10.4.

Náo será aceito objeto fora das especificações previstas neste instrumento.

11,

CLÁUSULA 11â- DAS PENALIDADES

O não cumprimento das obrigações assumidas ensejará a aplicaÇão das
seguintes penalidades à CONTRATADA:
11.1.1 .
Advertência escrita'
11.1.2. Multa, que será graduada de acordo com a gravidade da infraçáo, da §eguinte
forma:
'11.1.2.1. 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso injustificado, sobre o valor da
parcela inadimplida. Após í0 (dez) dias corridos de atraso, será considerada inexecuÇão
parcial, ocasião na qual será aplicada multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor do contrato;
11.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total
da obrigação assumida pela CONTRATADA, podendo ser rescindido o contrato, a critério dâ
CONTRATANTE; e
11.1.2.3. 11o/o (dez por cento) sobre o valor da parte do fornecimento e/ou serviço realizado
em desacordo com as especiÍicações do objeto ou pela infringência dê outras obrigações
contratuais.
1í .1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração Municipal, nos termos do art. 87, da Lei Federal n'8.666/1993.
11 .1.

11,2.

As penalidades previstas no subitem anterior são independentês entre si, podendo
ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis

11.3.

Os erros de execugão dos serviços que, comprovadamente, causarem danos
materiais à CONTRATANTE ou a terceiros serão penalizados com multa de 10% do valor
total do contrato, sem prejuízo do ressarcimento dos danos causadôs.

As multas seráo descontadas dos pagamentos a que a CONTRATADA fizer jus,
ou recolhidas diretamente em favor da CONTRATANTE, em conta bancária a ser por este
informada, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da data de sua
ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicial ou extrajudicialmenie.
't1.4.
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í 1.5.
Em qualquer caso, fica a CONTRATADA, ainda, responsável pelas perdas e
danos consequentes, valêndo os percentuais de multa ora estabelecidos tão somente como
mínimo legal, nos termos do artigo 416, parágrafo único do Código Civí|, sem qualquer
prejuízo do cumprimento da obrigação principal.

11.6.

Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA será notificada
para apresentação de defesa, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da notificaÇão.

12.
CLÁUSULAl2A.DARESCISÃO
12.1. O presente Contrato poderá sêr rescindido de pleno direito nas seguintes
condições:
12.1 .1.
A CONTRATADA não cumprir as obrigaÇões constantes neste ajuste;
12.'1.2.
'12,1.3.
12.'1.4.

A CONTRATADA der causa à rescisão administrativa;
Em qualquer das hipóteses de inexecuÇão total ou parcial do Contrato;
Por razôes de interesse público, devidamente justificado pela Administração.
12.2.
A comunicação da rescisão do contrato será feita pessoalmente ou por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovanle aos autos que deram
origem ao instrumento.
12,2.1. Nos casos de ser ignorado, incerto ou Ínacessível o endereço da CONTRATADA, a
comunicaÇão será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se rescindido o
contrato a partir da publicaçáo.
Nas hipóteses legalmente admitidas, a solicitaÇão da CONTRATADA para rescisão
antecedência dê 30 (trinta) dias, facultada à
Administração a aplicação das penalidades previstas nêste instrumento, caso não aceitas as
razões do pedido.
12.3.

do contrato deverá ser formulada com

12.4.
Constituem, ainda, causas de rescisáo as hipóteses determinadas nos artigos 77 a
80 da Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações.
13.

CLÁUSULA í3a . DA ANTICoRRUPçÃO

13.1.

As partes concordam que êxecutarão as obrigaçóes contidas neste contrato

de

forma ética e de acordo com os princípios aplicáveis às Licitaçóes e Contratos públicos.
13.2.
A CONTRATADA assume que é expressamente contrária
atentem contra o patrimônio e a imagem da CONTRATANTE.

à prática de atos que

13.3.
Nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer
que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que sejâ, tanto por conta própria
quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens Íinânceiras
ou não Íinanceiras ou benefÍcios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de
corrupção sob as leis nacionais, seja de forma direta ou indireta quanto ao objêto deste contrato,
ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajâm da mesma forma.
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As partes se comprometem a estabelecer, dê forma clara e precisa, os deveres ê as
obrigaÇões de seus agentes e/ou emprêgados em questóes comerciais, para que esteiam
sempre em conformidade com as leis, as normas vigentes e as determinaçóes deste contrato.
13.4.

-

14.
CLÁUSULA í4á DA VINCULAÇÃo
DIRETA E OA PROPOSTA DA CONTRATADA

Aos TERMoS DA coNTRATAçÃo

14.'1. A CONTRATADA deve ter pleno conhecimento das dispostções constantes deste
Contrato, bem como de todas as condições dispostas no Edital do certame e dos ânexos que
o originou, e das demais informações constantes de sua Proposta, não podendo invocar
nenhum desconhecimento, como elemento impeditivo ao perfeito cumprimento do ajuste, bem
como deverá manter, durante toda exêcução do contrato, em compatibilidade com as
obrigaÇões assumidas as mesmas condições de habilitãÇão e qualificaÇão exigidas na
contratação.
,I5.

CLÁUSULA í5A. DO FORO

15.1.
Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas do presente
Contrato, fica eleito o Foro do MunicÍpio de Cotia, com êxclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Cotia-SP, em 13 de maio de 2019.

(conforme delegação de

DOS SANTOS
de Educação lnterino
- Decreto Municipal no 8.26612017)

APARECIDA
INTERNACIONAL

BRASIL LTOA

EXHIBITIO

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

Lüc€lo Sitltirr d! C.rv.lào Íilho
ITE-Gíouo

CPfr t30.423.ie7.I q
aG: 24.567.t4J-o DtcrR,

Nome:'-wri
RG:

§d

c-
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TERMO DE CIENCIA E OE NOTIFICAÇAO

CONTRATANTE:
CNPJ

no:

CONTRATADA:

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE COTIA

46.523.049/0001-20
INTERNACIONAL TRADE EXHIBITIONS EVENTOS BRASIL LTDA.

'14.681.15710001-34
no:
TELEFONE: (11') 3042-7784
E-MAIL: Janete.batista@bettbrasileducar.com,br

CNPJ

OBJETO: Contratação de empresa parâ aquisição de insffiçóes para o congresso Bett Educar 2019.
REGIME DE ExUÇÃo: O curso será realizado nos dias 14, 15, 16 e 17 dê maio, das 10 às 18:30 h.
PRAZO DE VIGENCIA: 02 (dois) meses.
VALOR CONTRATUAL: R$ 139.160,00 (cento e trinta e nove mil, cento e sessenta reais),
PROCESSO '18.785/2019 - tNEX|GIBtLtOADE DE LtC|TAÇÃO 009/2019 - CONTRATO 055/19.
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes

do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para flns de instruçáo

e

julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos dâ tramitaçáo
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 recuísos e o mais que
couber.

Oulrossim, estâmos CIENTES, dôravante, de que todos os despachos e decisóes que vie[em a ser
tomados, relativâmente ao aludido processo, seráo publicados no Diário OÍicial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de contas do Estado de Sáo Paulo, de conformidade com o arligo
90 da Lei Complementar Estadual n" 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem
êletrônica aos intêressados.
Cotia-sP, em 13 de maio de2019.
CONTRATANÍE
Nome e cargo: LUCIANO C]RRÊA DOS

E-maf Luciano@lucianocorrea. com
BÉNEFICIÁRIA
Nome e cargo: Claudia Aparecia Valério

-

-

Secretárb Municipal de Educação lnterino

Díretora de Eventos

E-mail:

Secretário
(conÍorme delegação de

CLAU
INTERNACIONAL

DOS SANTOS
de Educação lnterino
no 8.26612017)
- Decreto

APARECIDA V
EXHIBITIONS EVENTOS BRASIL LTDA
CONTRATADA
Página 7 dê 10

§, 'É§$r,.*s*&

ai' ôMi,s&úe

PRTTEIÍURA D§ CC}? I A
§E(:ÍiÊIÁnrÂ

t*

LtârÍÀÇÔÊs

CONTRATANTE:

PREFEITURA DO IVIUNICíPIO DE COTIA

CNPJ no:

46 .s23 .04910001 -20

CONTRATADA:

Ê

LoGlsTícA

INTERNACIONAL TRADE EXHIBITIONS EVENTOS BRASIL LTDA.

n':
14.681 .1571O0O'l -34
(11)
TELEFONE:
3042-7784
E-MAIL:
Janete.batista@bettbrasileducar.com.br
CNPJ

OBJETO: Contratação de empresa para aquisiçáo de inscriçóês parâ o Congresso Bett Educar 2019.
REGIME DE EXUÇÃO: O curso será realizado nos dias 14, '15, 16 e 17 dê maio, das 10 às 18:30 h.
PRAZO DE VIGENCIA: 02 (dois) meses.
VALOR CONTRATUAL: R$ '139.160,00 (cento e trinta e nove mil, cento e sessenta reais).
PROCESSO 18.785/2019 - tNEXtGtBtLIDADE DE LrCtrAçÃO OO9/20í9 - CONTRATO 055/í9.
CONTMTANTE
NOrr]E: LTJCIANO CORRÊA DOS SANTOS
RG

ne. 78.024-600-8 e

Catgo:

Se

CPF

ne 139.309.808-86

cretá río M u nic i po I de

Ed

Endereço: Estrodo do Capuovd,

ucdção I nte ri no

2451-

coso 33

- lordim

Belizátío

TeleÍone: 77-4703-2047 E-mor'l. Luciano.correa(acotia.sp.eov.br

-

Cotío/SP

//

Luciano@lucianocorrea.com.br

CONTMTADA
Nome: INTERNACIONAL TRADE EXHIBITIONES EVENÍOS BRASIL LTDA.
CNPJ: 14.681. 157/OOO1-34

Endereço: Ruo Pequetíta, 171

-

2e ondo r

- solo 02-107 -

Vila Olímpid

-

São Poulo/SP

-

cEP: 04533-01-3.

Íelefone: (11) 3042-7784- Emoil: ianete.batisto@bettbrosileducor.com.br
Reprcsentonte: Cloudio Aporecido volério
Endereço Residencial Ruo DiosÍoledo,402

- são Poulo/sP.

F-mori Janete.batisla@bettbrasileducar.com.br

cotia-SP, em 13 de maio de2019,
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DECLARACÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSICÃO DO TRIBUNAL

CONTRATANTE:

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE COTIA

CNPJ no:

46 s23.049/0001-20

CONTRATADA:

INTERNACIONAL TRADE EXHIBITIONS EVENTOS BRASIL LTDA.

CNPJ no:
14.681.'15710001-34
TELEFONE: (11) 3042-7784
E.MAIL: Janete.batista@bettbrasileducar.com.br

OBJETO: Contratação de empresa para aquisiçáo dê inscriçóes para o Congresso Bett Educar 2019.
REGIME DE EXUÇÃO: O curso será realizado nos dias 14, 15, í6 e 17 de maio, das 10 às í8:30 h.
PRAZO DE VIGENCIA: 02 (dois) meses.
VALOR CONTRATUAL: R$ 139.í60,00 (cento e trinta e nove mil, cento e sessenta reais).
PROCESSO í8.785/20,t9 - tNEXtGtBtLtDADE DE LtC|TAçÃO OO9/20í9 - CONTRATO 055/í9.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigraÍada, sob as penas da Lei, que os

demais documentos originais, atinentes

à

mrrespondenle licilação, êm especial, os

a seguir relacionados,

encontrâm-se no respectivo processo administrativo arquivâdo na origem à disposição do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

NOrnE: LIJCIANO CORRÊA DOS SANTOS

RG ne. 78.024.600-8 e CPF ne
Corg o : Sec retá

rio

M

u

1i9.309.808-86

nici pol de Ed ucaçdo I nte ri no

Endereço: Estrodo do Copuovo, 2457

-

cosq 33

- )ordim

Belizório

TeleÍone: 11-4703-2047 E-moilj Luciano.correa@cotia.so.qov.br

-

Cotio/SP

//

Luciano@lucianocorrea.com.br

Cotia-sP, em 13 de maio de2019.

(conforme delegação de

DOS SANTOS
de Educação lnterino
- Decreto Municipal no 8.26612017)
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3;CRÊlAnrÀ §§ tlCrrAçO§S Ê r"ô{3l§TrCÂ
TERMO DE DESIGNAÇÃO

CoNTRATO N. 05s/2019

-

lnexigibilidade de Lícitação 009/2019

Processo n" 18.78512019

fnscriÇÕes para o Congresso Bett Educar 2019
Através do presente fica designado

o

servidor abaixo relacionado,

responsável pela gestáo do contrato em referência:

Nome

cPE

do Servldor:

ADALBERTO BASTOS NETO

n" 340.400.168-07 -

RG

n"

33.104.-72'7-3

Cargo: Diretor de Departamento EducacionalDepto

. Departamento Pedagógicô

Cotia-SP, em 13 de maio de2019.

co
DOS SANTOS
nicipal de Educação lnterino

-

(conforme

Decreto Municipal no 8.26612017)
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