
Prefeitura do Município de Jaguariúna
Departamento de LlcitaçOes e Contratos

Rua Alfredo Burnu, 1235 - Centro -JaRiiariúna-SP - CEP 13820-000
Fones: (19)3867 9780/9825/981) l

roseto_jicitacoes@jaguariuna.sp.gov.br

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIÚNA E A EMPRESA FENCE FIRE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
CONTRA INCÊNDIO LTDA-ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SALVA
VIDAS

Processo Administrativo n° 12.041/2015.
Contrato n°. 007/2016.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, com sede a Rua Alfredo Bueno, n°
1235 Bairro Centro, inscrita no CNPJ/MF n°. 46.410.866/0001-71 neste ato
representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. TARCÍSIO CLETO
CHIAVEGATO, brasileiro, casado, Empresário, portador da Cédula de Identidade RG n°
7.481.699-8 -- SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob n° 056.597.528-53, residente e
domiciliado na Praça Carlos Gomes n° 14, Jardim Paraíso, neste município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE e de outro lado a Empresa FENCE FIRE COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob n°
08.046.943/0001-67, a Rua Silvia Bueno n°. 1066 Bairro; Dom Bosco, CEP.: 13.820-
000, no Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, representada neste ato por seu
Proprietário Senhor ELEEL TEODORO, Brasileiro, Bombeiro Civil, portador da Cédula
de Identidade RG n°. 20.550.268-4 e inscrito no CPF/MF sob n° 102.500.728-07,
residente e domiciliado à Rua Judite dos Santos Pinto n° 695- Bloco 45 - Apto 21 -
Cond. Jaguariúna II - Bairro: Cruzeiro do Sul, CEP.: 13.820-000, no Município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si
justo e contratado o que segue:

1.0OBJETO:
1.1 Prestação de serviços de salvamento aquático, com 02 (dois) profissionais "salva-
vidas".

1.1.1 A Contratada deverá ser responsável pelos EPIs (Equipamentos de Proteção
Individuais) e uniformes.

1.1.2 A execução do objeto deverá compreender no mínimo os seguintes serviços:
a) Medida de prevenção.
b) Realização de salvamentos
c) Prestação de primeiros socorros em caso de acidentes
d) Encaminhamento da vítima ao Pronto-Socorro local

1.1.3 A aquisição dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individuais) e uniformes
descritos no item 1.1.8, é de responsabilidade da Contratada.

1.1.4 Durante ausência ou período de afastamento a Contratada deverá providenciar a /
imediata substituição do funcionário por outro profissional dotado de idêntica fr
especialização e habilitado a executar o mesmo tipo de serviço, apresentando toda a
documentação já exigida na licitação.

1.1.5 Ficará a cargo da Contratada a reposição dos profissionais nos postos, em
máximo 01(uma) hora após o comunicado, nos casos de falha, de modo a manter o
quantitativo de pessoal contratado e os serviços dentro do cronograma de execução.
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1.1.6 Havendo a necessidade de executar o objeto desta licitação, de maneira
extraordinária, na realização de evento promovido pela Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer, haverá comunicação prévia por escrito com antecedência mínima de
02 (dois) dias, a fim de que a Contratada tome as providências cabíveis para atender à
solicitação.

1.1.7 Os salários, encargos trabalhistas, sociais, fiscais e previdenciários, seguro,
equipamentos, materiais, despesas de administração, alimentação dos funcionários,
transporte, tributos e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem necessárias
à execução do objeto licitado, ficarão por conta da Contratada.

1.1.8 A Contratada deverá ser responsável pelos EPIs (Equipamentos de Proteção
Individuais) e uniformes conforme descritos abaixo:

A} Especificacões-

Realizar tarefas de vigilância e salvamento para prevenir afogamentos e
salvar vidas.

Responsabilizar-se pelo controle e utilização de equipamentos e materiais
colocados a sua disposição.

Atentar para as atitudes dos banhistas a fim de prevenir acidentes,
orientando adequadamente os mesmos sobre os perigos, principalmente os que não
sabem nadar.

Prestar assistência devida providenciando socorros médicos ou remoção
de acidentado, quando necessário.

Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza de equipamentos
e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais.

Controle de acesso, executar outras tarefas correlatas, conforme
necessidade ou a critério de seu superior.

Deve estar devidamente uniformizado e portar os Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) e dispositivos necessários para o trabalho, conforme
descritos a seguir:

(EPIs) - Óculos de segurança com lente em Policarbonato Fume, camadas UV
que protege contra raios ultravioletas e hastes reguláveis.

Bloqueador solar com Fator de Proteção Solar (FPS) mínimo de 30

B) Uniformes exíqidos-

Camisa Regata, modelo masculino ou feminino, confeccionada em malha 100%
poliéster
Camisa Manga Longa, confeccionada em malha 100% poliéster
Calção, modelo masculino, em tecido 100% poliéster
Short, modelo feminino, confeccionado em Lycra
Sungão, confeccionado em Lycra
Maio, modelo feminino, confeccionado em Lycra
Jaqueta de agasalho em tecido 100% poliéster
Chapéu tipo australiano em sarja ou Boné Árabe
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2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES:
2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da prestação de serviços,
bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora
contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os
seus anexos, os seguintes documentos:
a-) Pregão Presencial n° 149/2015;
b-} Processo Administrativo n° 12.041/2015.

2.2. Os documentos referidos no item anterior, são considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma reger a execução
do objeto contratado.

3.0 PRAZO, LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO
3.1 O objeto deverá ser executado por um período de 12 (doze) meses, contados da
assinatura do contrato, podendo ser renovado por igual e sucessivo período à critério da
Contratante.

3.1.1 Ocorrendo a renovação poderá ser aplicado como critério de reajuste o IGPM/FGV
ou outro índice que venha a substituí-lo.

3.2 O objeto será executado no Conjunto Aquático do Centro de Lazer do Trabalhador
"Tancredo de Almeida Neves", sito a Rua Epitácio, s/ n°. - Vila 7 de Setembro, neste
município. Este conjunto possui uma área total de 1500 m2 e dispõe de 03 (três)
piscinas, sendo 01 (uma) piscina de pequeno porte (41,85 m2), 01 (uma) piscina de
médio porte (131,95 m2) e uma 01 (uma) piscina de grande porte (470,61 m2), guarita
para o salva vidas, sala de maquinário para tratamento das piscinas, vestiários
masculino e feminino, sala médica e almoxarifado

3.3 A Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer poderá solicitar a substituição de
funcionário cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados inadequados
ao desempenho dos trabalhos.

3.4 A CONTRATADA na execução do objeto deverá:

3.4.1 Sinalizar e isolar a área de trabalho, quando necessário.

3.5 Responsabilizar-se pela correta aplicação e utilização pelos seus funcionários dos
EPIs, assumindo os ónus decorrentes de eventuais acidentes causados pela falta dos
mesmos.

3.5.1 Responsabilizar-se integralmente por danos ou indenizações porventura
decorrentes de acidentes ocorridos com seus funcionários ou terceiros, em razão da
execução do objeto. K.

3.6 Deverá a CONTRATADA:

3.6.1 Orientar os banhistas quanto às questões de segurança e regras de uso das
dependências.

Ptpsvnn, ' - • Salvamento aquático
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3.6.2 Adotar medidas de prevenção para evitar situações de risco ou locais que não
ofereçam a segurança necessária para uso, bem como desenvolver e manter uma
mentalidade preventiva nas dependências dos conjuntos.

3.6.3 Realizar salvamento, se necessário, sempre que houver uma situação de perigo
ou de eminente risco de morte para qualquer banhista ou frequentador do local.

3.6.4 Prestar primeiros socorros em caso de acidente e posterior encaminhamento da
vítima ao pronto socorro local, valendo-se dos meios de urgência e emergência locais
por meio do S. O. S. Cidadão pelo fone 199.

3.6.5 Agir em situações de urgência ou emergência dentro dos padrões de atendimentos
preconizados pelas normas vigentes de atendimento de primeiros socorros;

3.6.6 Conhecer amplamente todos os procedimentos e técnicas para salvamento
aquático e aplicação dos procedimentos de primeiros socorros em vítimas de trauma ou
afogamento;

3.6.7 Acompanhar e cooperar nos eventos e atividades programadas pela Secretaria de
Juventude, Esportes e Lazer;

3.7 O serviço deverá ser prestado de terça a domingo das 08:00 as 12:00 e das 14:00
as 18:00 horas. E os profissionais "salva-vidas" deverão cumprir uma jornada de
trabalho semanal de 40 (quarenta) horas, sendo respeitada no mínimo 01 (uma) hora de
almoço, seguindo as disposições legais da CLT;

3.8 A CONTRADA deverá apresentar no ato da assinatura deste contrato os
seguintes documentos:

3.8.1 Certificado reconhecido por Órgão competente em formação de salva vidas,
conforme especificado no Item 8.6.2 do Edital;

3.8.2 Declaração de vínculo empregatício com os profissionais que irão desempenhar os
serviços, conforme especificado no Item 8.6.3 do Edital.

3.8.3. A contratada compromete-se toda vez que houver substituição de profissionais
para realização do objeto, seja por qual motivo for, apresentar no Departamento de
Licitações e Contratos todos os documentos exigidos nos itens 8.6.2 e 8.6.3 do Edital.

4.0 DO VALOR:
4.1. O valor mensal para os 02 (dois) profissionais é de R$ 6.965,00 (seis mil,
novecentos e sessenta e cinco reais), apresentado como lance final pela
CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE, perfazendo o valor total y
de R$ 83.580,00 (oitenta e três mil quinhentos e oitenta reais). r

4.2. O valor retro referido é final e irreajustável, não se admitindo quaisquer acréscimos,
estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como
também os lucros da CONTRATADA.

4.3. As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da dotação
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orçamentaria n°. 020801 27.812.0023.2023.0000 3.3.90.39.00

5.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:
5.1. A cada período de 30 (trinta) dias a CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal
Eletrônica (NF-e), a qual será rubricada pelo responsável da Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer.

5.2. A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) deverá ser encaminhada no seguinte endereço
eletrônico: esportes@iaguariuna.sp.gov.br. elvis.sejel(õ)iaquariuna.sp.gov.br e
Leandro.seiel@iaquariuna.sp.gov.br.

5.3. O pagamento será efetuado até o 25° (vigésimo quinto) dia posterior á data de
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

5.4. Deverá estar obrigatoriamente anexada à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), o
número da Agência e da conta bancária do Banco do Brasil S.A., na qual serão
efetivados os pagamentos.

5.4.1. Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasil S/A não
será efetivado o pagamento.

5.5. Em hipótese alguma será efetivado pagamento antecipado ou sem a apresentação
do constante na Cláusula 5.1., deste instrumento.

5.5.1. Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

5.6. A CONTRATADA deverá apresentar junto com a nota fiscal o comprovante de
recolhimento dos encargos previdenciários junto ao INSS e FGTS.

5.7. A CONTRATANTE poderá descontar do pagamento, importâncias que, a qualquer
título, lhes sejam devidas pela Contratada, por força deste Instrumento.

5.8. À CONTRATADA fica vedado negociar, ou efetuar a cobrança ou o desconto da
duplicada emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão
somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente na CONTRATANTE.

6.0 PENALIDADES:
6.1. A inexecução total do Contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do direito
de contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta, pelo prazo desde já
fixado em 24 (vinte e quatro) meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem
como multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do Contrato.

6.2. Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita
a sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93, com as /
alterações da Lei Federal n° 8.883/94.

6.3. A execução do objeto fora das características especificadas, ocasionará o não
cumprimento do mesmo, acarretando desta forma na rescisão do contrato, conforme
Cláusula 7.1.

149/2015- Salvamento aquático
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6.4. As eventuais multas aplicadas por força do disposto no sub item precedente, não
terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a
CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos
venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.

6.5. Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades
elencados nos itens precedentes.

6.6. Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

7.0 RESCISÃO:
7.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que
ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 77 e 78, da Lei n° 8.666/93.

7.2. A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art.
79, da Lei n° 8.666/93.

7.3. Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. l a XI,
do art. 78, da Lei n° 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de
multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

8.0 DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1. A CONTRATADA será a única responsável para com os seus empregados e
auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência
social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei,
em especial no que diz respeito às normas do trabalho, previstas na Legislação Federal
(Portaria n° 3214, de 08-07-1978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu
descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da CONTRATANTE ou
rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

8.2. A CONTRATADA deverá garantir condições de segurança à integridade física e
saúde de seus empregados, atendendo todas as legislações pertinentes à prevenção de
acidentes de trabalho, principalmente a Portaria n° 3214 de 08 de Junho de 1978 e suas
Normas Regulamentadoras, no que couber. O não atendimento das exigências
constantes nas legislações pertinentes poderá resultar na cessação imediata do
Contrato.

8.3. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes no
fornecimento do objeto, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação
que possa surgir em decorrência dos mesmos.

8.4. A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.5. Aplica-se a este Contrato as disposições da Lei n° 8.666/93, que regulamenta as
licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

Presencial n° 149/2015
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9.0 TOLERÂNCIA:
9.1. Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por
omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições
deste Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de
qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais
permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

10.0. VALOR DO CONTRATO:
10.1. Dá-se ao presente Contrato, o valor total de R$ 83.580,00 (oitenta e três mil
quinhentos e oitenta reais), para todos os efeitos legais.

11.0 VIGÊNCIA:
11.1. Este contrato vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo ser renovado
por igual período à critério da Contratante.

12.0 TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO:
12.1. Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, assinarão Termo de Ciência
e Notificação, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo perante o Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo.

13.0 FORO
13.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariuna, Estado de São
Paulo, onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato,
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes
legais, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só
e jurídico efeito, perante as/te"stemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Jaguariuna, 15 de Janeiro de 2016.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito

FENCEFIRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA-ME
ELEEL TEQDORO
RG n°. 20.550.268-4
CPF/MF n° 102.500.728-07

TESTEMUNHAS:

Ricardo Sebastião Roseto
Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Munjdpio de Jagiariúna

Fábio Donizete Especial
Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Município de Jaguafiwia

Pregão Presencial n° 149/2015 - Salvamento aquático
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 149/2015

Contrato n° 007/2016.

Objeto: Prestação do serviço de salvamento aquático, com 2 (dois) profissionais
"salva-vidas"

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

Contratada: FENCE FIRE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO
LTDA-ME

Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA respectivamente, do Termo acima
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação 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 recursos e o
mais que couber.

Outrossim, declaramos estar ciente, doravante, de que todos os despachos e decisões
que vierem a ser tomada, 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, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Jaguariúna, 15 de Janeiro de 2016.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

[E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA-ME
ELEEL^TEODORO
RG n°. 20.550.268-4
CPF/MF n° 102.500.728-07
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