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TERMO DO CONTRATO Nº 039/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
TABAPUÃ E A EMPRESA MILTON ROBERTO KRAUNISKI- TABAPUÃ. 

 
 
Pelo presente instrumento, as partes no final assinadas, de um lado, o 

MUNICÍPIO DE TABAPUÃ, pessoa jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob o nº 
45.128.816/0001-33, com sede à Av. Rodolfo Baldi nº 817, Centro, na cidade de 
Tabapuã, representado pela Prefeita Municipal, Sra. MARIA FELICIDADE PERES 
CAMPOS ARROYO, brasileira, casada, médica, portadora do CPF nº 109.285.408-80 e 
do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP, doravante simplesmente designada CONTRATANTE e, 
de outro lado, a Empresa MILTON ROBERTO KRAUNISKI- TABAPUÃ, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 04.028.624/0001-78 e Inscrição Estadual nº. 673.059.241.118, 
estabelecida à Av. Marginal nº. 1.756, CEP: 15.880-000, na cidade de Tabapuã, neste 
ato representada pelo Empresário, o Sr. MILTON ROBERTO KRAUNISKI, CPF nº. 
117.707.908-96 e RG nº. 20.851.428, doravante designada simplesmente 
CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato decorrente da licitação realizada 
conforme Processo nº. 40/2018, na modalidade Convite nº. 010/2018, regido pela Lei 
Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e mediante cláusulas e condições a seguir 
enunciadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 
1.1.- CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO a prestação de serviços especializados 
em mecânica, visando a reparação da Frota do Município de Tabapuã: 
- Lote I: Pá Carregadeira W20, Código Patrimonial 123110503. 
-Lote II: Caminhão Ford/Cargo 1519 B, placas FGX 2268. 
-Lote III: Caminhão Ford, placas DBA 9531. 
-Lote IV: Caminhão VW, placas GRA 1386. 
 
1.2. Considera-se parte integrante do presente contrato, os seguintes documentos: 
1.2.1. Convite nº 010/2018, e seus Anexos; 
1.2.2. Proposta de 22 de maio de 2.018, apresentada pela CONTRATADA; 
1.2.3. Ata da sessão de abertura do Convite nº 010/2018. 
 
1.3. O regime de execução do objeto é empreitada por preço global por lote. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E FORMA DE 
EXECUÇÃO 
2.1. O presente Contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
assinatura, ocorrendo seu término em 28 de julho de 2018. 
 
2.2.- Por interesse e critério da Contratante, o contrato poderá ser prorrogado mediante 
manifestação por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência e consentimento de 
ambas as partes, devendo ser mantidas as mesmas condições pactuadas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA –  DO VALOR CONTRATUAL E DOS RECURSOS 
ORÇAMENTÁRIOS 
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3.1.- O preço global estipulado entre as partes, para a prestação dos serviços por parte 
da CONTRATADA, conforme dispõe a Clausula Primeira – Do Objeto, a ser pago pela 
CONTRATANTE é de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais), para o LOTE I, R$ 11.950,00 
(onze mil, novecentos e cinquenta reais) para o LOTE II, R$ 8.450,00 (oito mil, 
quatrocentos e cinquenta reais) para o LOTE III e, R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o 
LOTE IV,  e serão pagos mediante apresentação de Nota fiscal e Aceite do Setor 
Responsável.  
 
3.1.1.- Do valor pactuado poderão ser efetuados os descontos legais previstos em lei, 
por parte da CONTRATANTE. 
 
3.2.- As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários consignados no orçamento da CONTRATANTE, sob a classificação: 
02.15 Diretoria Municipal de Obras e Serviços Públicos – 26.782.0022.2063 – 
Manutenção das Estradas Vicinais – Ficha nº 431 – 15.452.0020.2060 – Manutenção de 
Serviços Urbanos – Ficha nº 397 – 15.452.0020.2076 – Coleta e Disposição dos 
Resíduos Sólidos Urbanos – Ficha nº 414 – Categoria Econômica 3.3.90.39 – Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
  
3.3.- Os recursos financeiros serão oriundos da Fonte de Recurso 01 Tesouro Municipal.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FATURAMENTO e PAGAMENTO 
 
4.1.- Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias contados a partir da emissão 
das notas fiscais. As notas fiscais deverão seguir a legislação vigente para emissão 
eletrônica e atestado que os serviços foram prestados a que o pagamento se referir, 
firmado pelo servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização de sua 
execução. 
 
4.2.– O pagamento será efetuado mediante crédito aberto em conta corrente da 
CONTRATADA, que deverá informar com antecedência o número desta e o nome da 
agência bancária, para efeito de o CONTRATANTE providenciar os respectivos 
depósitos. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO ATESTADO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
5.1.- O acompanhamento e fiscalização da execução contratual será realizada pelo 
servidor  designado pela CONTRATANTE, ao qual incumbirá a prática de todos os atos 
inerentes ao exercício deste poder, inclusive, quanto à aplicação das penalidades 
previstas neste contrato e na legislação em vigor. 
 
5.2.- Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade de resolver todo e 
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto neste contrato, nas 
especificações e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou 
indiretamente, com os serviços em questão, aceitando, a CONTRATADA, todas as 
condições e métodos de controle e de verificação adotados pela fiscalização, julgados 
necessários ao desempenho de suas atividades. 
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5.3.- A comprovação de que os serviços foram executados por parte da CONTRATADA 
será feita de acordo com o que consta no Termo de Referencia, através do responsável 
indicado pelo Diretoria Municipal de Obras, Viação e Serviços da CONTRATANTE, que 
autorizará a emissão da nota fiscal ou fatura de prestação de Serviços, em cada mês, 
atestando a execução no próprio documento fiscal. 
 
5.4 – A CONTRATADA deverá assumir as despesas de seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários, inclusive, de diárias, locomoção e refeições 
decorrentes da execução do objeto do contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 
6.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo, principalmente, no 
caso de mora na execução contratual ou qualquer forma de inadimplência, a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a contratada, as seguintes 
sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores: 
 
6.1.1 – Multa de até 15% (quinze por cento) do valor mensal do contrato, ressalvada a 
hipótese do subitem seguinte, pela sua inexecução parcial; 
 
6.1.2 – Multa de até 30% (trinta por cento) do valor mensal do contrato, pela sua 
inexecução total. 
 
6.2 – A aplicação das multas, na forma prevista pelos subitens anteriores, que serão 
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração Municipal, ou 
cobradas judicialmente, dar-se-á sem prejuízo da: 
 
6.2.1 – suspensão temporária da adjudicatária de participação em novas licitações e 
impedimento de celebrar novo contrato com a Administração, por prazo não superior a 2 
(dois) anos. 
 
6.2.2 – declaração de inidoneidade para licitar ou 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. 
 
6.3 – Na hipótese de rescisão do contrato com fundamento nos incisos XII e XVIII, do 
artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores, sem que haja culpa 
da empresa a ser contratada, deverá essa ser ressarcida dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pelo que 
executar do contrato, até a data da rescisão. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES   
7.1.- São obrigações da CONTRATANTE: 
 
7.1.1.- Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, o CONTRATANTE 
obriga-se a: 
a) Indicar responsável para que junto com o representante da CONTRATADA, dirimam 
as dúvidas porventura existentes; 
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b) Acompanhar, conferir e atestar a execução dos serviços. 
a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das 
obrigações do CONTRATADO; 
c) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas 
contratuais deste instrumento; 
d) fiscalizar a execução dos serviços por intermédio do fiscal de Contrato, devidamente 
nomeado através de Portaria e pela Diretoria Municipal de Obras, Viação e Serviços; 
e) efetuar os pagamentos devidos ao CONTRATADO no prazo estipulado no Contrato 
depois do recebimento das Notas Fiscais ou Recibos de Prestação de Serviços; 
f) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial dos serviços ou pela 
inobservância de quaisquer das cláusulas deste Contrato. 
g) modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA; 
h) rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 
da referida Lei. 
 
7.2. São obrigações da CONTRATADA: 
 
7.2.1.- Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATADA 
obriga-se a: 
a) Prestar os serviços por meio de mão-de-obra especializada e devidamente 
qualificada, de acordo com a legislação vigente, necessária e indispensável à execução 
dos serviços objeto do presente CONTRATO; 
b) Comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, quaisquer anormalidades, erros e 
irregularidades observadas no desenvolvimento dos serviços contratados, causados por 
ações do pessoal contratado; 
c) cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que, no prazo estabelecido pelo 
CONTRATANTE, os serviços sejam executados e entregues inteiramente concluídos e 
de forma satisfatória;  
d) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem no objeto do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do presente Contrato, observado o art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 
e) assumir quaisquer acidentes na execução dos serviços; 
f) arcar com os custos dos serviços realizados sem a devida requisição ou autorização 
fornecida pelo CONTRATANTE. 
g) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes 
da execução do presente contrato; 
h) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
8.1.- A rescisão contratual poderá ser: 
 
8.1.1.- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos 
enumerados a seguir: 
8.1.1.1.- o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
8.1.1.2.- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
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8.1.1.3.- a lentidão constante no cumprimento dos serviços, levando a CONTRATANTE 
a comprovar a falta de interesse da CONTRATADA; 
8.1.1.4.- o atraso injustificado no início dos serviços; 
8.1.1.5.- a sub-contratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, 
a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 
não admitidas no instrumento convocatório e no contrato. 
8.1.1.6.- o desatendimento das determinações regulares do responsável para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim, como a de seus superiores; 
8.1.1.7.- o cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
8.1.1.8.- a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
8.1.1.9.- a dissolução da sociedade; 
8.1.1.10.- a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 
que prejudique a execução do contrato; 
8.1.1.11.- razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela autoridade da esfera administrativa do órgão 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato. 
8.1.1.12.- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato. 
 
8.1.2.- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo administrativo, 
desde que haja conveniência da CONTRATANTE. 
 
8.1.3.- A rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, 
especificações e prazos acarreta as seguintes consequências: 
8.1.3.1.- Aplicação das penalidades, multas e indenizações cabíveis à espécie, por parte 
da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
9.1.- Sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do presente instrumento pela 
CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA total ou parcialmente 
inadimplente, as seguintes sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal 
8.666/93 e alterações: 
9.1.1.- advertência; 
9.1.2.- Multa administrativa, graduável, conforme a gravidade da falta, até o limite de 
10% (dez por cento) do valor total do contrato; 
9.1.3.- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de para 
contratar com a Administração, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos;  
9.1.4.- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida à 
reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO 
10.1.- A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
11.1.- Fica eleito o Foro da Comarca de Tabapuã-SP, para qualquer procedimento 
relacionado com o cumprimento do presente Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1.- Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição, 
as condições estabelecidas no Instrumento Convocatório e as normas contidas na Lei 
nº. 8.666/93. 

 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) 
vias de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas, infra-assinadas. 

 
Município de Tabapuã, 30 de maio de 2018. 

 
 
 
 

 
MUNICÍPIO DE TABAPUÃ 

CONTRATANTE 
MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO – Prefeita Municipal 

 
 
 

MILTON ROBERTO KRAUNISKI- TABAPUÃ 
CONTRATADA 

MILTON ROBERTO KRAUNISKI –Empresário 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testemunhas: 
 
 
1ª_____________________________                   
Nome: JOÃO CARLOS SERON       
CPF nº 029.657.178-46                                                
 
 
2ª_________________________________ 
Nome: VANESSA PERPÉTUA OLIVEIRA                                                         
CPF nº 214.792.448-21 
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EXTRATO DE CONTRATO 

 
Contrato Nº 039/2018; Contratante: Prefeitura Municipal de Tabapuã-SP- CNPJ. nº 
45.128.816/0001-33; Contratada: MILTON ROBERTO KRAUNISKI, inscrita no CNPJ. 
sob o nº. 04.028.624/0001-78; Licitação nº. 40/2018, Modalidade Convite nº. 010/2018; 
Objeto: Prestação de serviços especializados em mecânica, visando à reparação dos 
seguintes veículos da Frota do Município de Tabapuã: - Lote I: Pá Carregadeira W20, 
Código Patrimonial 123110503, no valor total de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais) - 
Lote II: Caminhão Ford/Cargo 1519 B, placas FGX 226,  no valor total de R$ 11.950,00 
(onze mil, novecentos e cinquenta reais) -Lote III: Caminhão Ford, placas DBA 9531, no 
valor total de R$ 8.450,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta reais) - Lote IV: Caminhão 
VW, placas GRA 1386, no valor total de R$ 1.970,00 (um mil, novecentos e setenta 
reais); Vigência: 60 (sessenta) dias, contados a partir do primeiro dia da sua assinatura, 
ocorrendo seu término em 28/07/2018; Classificação dos recursos orçamentários: 02.15 
Diretoria Municipal de Obras e Serviços Públicos – 26.782.0022.2063 – Manutenção das 
Estradas Vicinais – Ficha nº 431 – 15.452.0020.2060 – Manutenção de Serviços 
Urbanos – Ficha nº 397 – 15.452.0020.2076 – Coleta e Disposição dos Resíduos 
Sólidos Urbanos – Ficha nº 414 – Categoria Econômica 3.3.90.39 – Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica; Data da assinatura: 30/05/2018.-MARIA FELICIDADE 
PERES CAMPOS ARROYO – Prefeita Municipal.- PUBLIQUE-SE. 



 
 

 

8 

 

  
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO 

  
  
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TABAPUÃ  
CONTRATADA: MILTON ROBERTO KRAUNISKI- TABAPUÃ  
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 039/2018 
OBJETO: Prestação de serviços especializados em mecânica, visando a reparação da 
Frota do Município de Tabapuã:- Lote I: Pá Carregadeira W20, Código Patrimonial 
123110503.-Lote II: Caminhão Ford/Cargo 1519 B, placas FGX 2268.-Lote III: Caminhão 
Ford, placas DBA 9531.-Lote IV: Caminhão VW, placas GRA 1386. 
 
ADVOGADO(S)/NºOAB: (*)___________________________________________ 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  
 
1.  Estamos CIENTES de que:  
 
a)  o ajuste acima referido estará sujeito a 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, conforme dados abaixo indicados, 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)  Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de 
contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
  
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.  
 
 

Tabapuã, 30 de maio de 2018. 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome: Maria Felicidade Peres Campos Arroyo 
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF nº 109.285.408-80 e R.G. nº 10.124.043-0 
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Data de Nascimento: 07/04/1961 
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi n.1.377 
E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br 
E-mail pessoal: feli.gabinete@gmail.com 
Telefone(s): 
Assinatura:_______________________________________________________ 
 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste:  
 
Pelo CONTRATANTE:  
Nome: Maria Felicidade Peres Campos Arroyo 
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF nº 109.285.408-80 e   R.G. nº 10.124.043-0 
Data de Nascimento: 07/04/1961 
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi n.1.377 
E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br 
E-mail pessoal: feli.gabinete@gmail.com 
Assinatura: _______________________________________________________  
 
 
Pela CONTRATADA:  
Nome: MILTON ROBERTO KRAUNISKI 
Cargo: Empresário 
CPF: 117.707.908-96             RG: 20851428 SSP/SP                  
Data de Nascimento: 01/11/1969 
Endereço residencial completo: Rua Eugênio Ulian, nº. 1.496, Centro, na cidade de 
Tabapuã/SP, CEP: 15.880-000. 
E-mail institucional: ectabapua@hotmail.com 
E-mail pessoal: prigon82@hotmail.com 
Telefone(s): 017-99612-0887 
Assinatura: _______________________________________________________  
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço 
eletrônico. 
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