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INSTRUNIENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA Do MliNICIP10
DE JAGLARIÚNA E A ENIPRESA NATIELE APARECIDA FERREIRO - EPP. PARA
INIPLANTAÇÃO DE PRoJETO DE CONSERVAÇÃO DE Solo E ENTRAI)AS RI RAIA.

Processo Administrativo n" 8.655/2017
Contrato n" 2 1 3/20 1 7.

\ PREFEITURA DO l\'lUNICIPIO l)E .IA(;UARIUNA. com sede à Rua Alttcdo [iueno. n.' 1235. iia
cidade de Jaguariúna. Estado de São Paulo. inscrita no CNPJ'MF sob o n.' 46.410.866'000 1 -71. ateste ato
representado pela Secretária MuEticipal de Gabinete. l\FARIA EN'lILIA PEÇANHA l)E OLIVEIRA
SILVA, brasileira. casada. portadora da Cédula dc Identidade RG n' 22.552.439-9 SSP.SP. e inscrita no
(.PF.MF sob n' 120.339.598-13. residente e domiciliada na Rua Custódia. n' 127. Jardim Zení. neste
mtmicípio de Jaguariúna. Estado de Sào Paulo. nos moldes do Decreto Municipal n' 3.53+/'2017.
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE c a Empresa NATIELE APARECll)A
FERREIRO -- EPP. inscrita no CNPJ/MF sob n' 15.027.801/0001-18. com sede á Rua Hebert Ma),a de
Vasconce[os. n' ]42 - Bairro: Vi]a Monte Alegre. CEP.: 13.920-000. no Município Pedreira. Estado São
Paulo. representada legalmente neste ato por sua sócia proprietária Sra. Natiele Aparecida Fcrreira.
brasileira. solteira. empresária. portadora da Cédula de Identidade RG n' 49.086.978 e inscrita no CPF'Mt
sob n' 334.391.478-94. residente e domiciliada à Rua Guilherme Filipini. n' 175(fundos) - Bairro: Jardim
Aildrade. CEP.: 13.920-000. no Mtmicípio Pedreira. Estado Sào Paulo. que também subscreve. doravttntc
denominada simplesmente de CONTRATADA. têm entre si justo e contratado o seguinte:

l .O - OBJETO:
l . l Implantação de Prometo de Conservação de Solo e Lstradas Rurais. com tbrnecimento de filão de obra e
maquinário necessário. seguindo confoi'me Memorial Descritivo. Memórias de Cálculo e demais
documentos constantes nos Anexos. parte integrante do Edital

1.2 0 presente contrato está vinculado ao Contrato de Rezasse OG U n' 1022.097 ÓQ/2111=4ZAaê!!çla
B çlQ pl dç 4gpg!;:.AB:i!, Programa de Conservação c Gestão de Recursos Hídricos
Conservação, Recuperação e h'lanejo do Solo e da Agua na Ai'ea Piloto do I'rograma Bacias
Jaguai'iúna.

3. Toda a mào de obra e equipamentos necessários são de responsabilidade da CONTRATEI)A

2.0. DOCA MENTOR l NTEG RANTES:
2.1. Para todos os efeitos legais e para melhor caracterização da execução do objeto. llein assim para
definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este (-ontrato. como
se nele estivessem transcritos, com todos os seus Anexos os seguintes documentos:
a) Edital da Tomada de Preços n' 005/20 1 7;
b) Processo Administrativo n' 8.655./20 1 7;
c) Proposta da CONTRATAM)A.
2.2. Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para. ejn cotllplemento a este
Contrato. definir a sua extensão e. desta forma. reger a execução do objeto contratado. \

3.0 PRAZO, LOCAL E CONDIÇOES DE EXECUÇÃO:
3. 1 . O objeto deverá será executado em até 43 (quarenta e três) dias. contados da data da Ordem dc
Serviço. conforme Memorial Descritivo. Memórias de Cálculo. Planilha Orçamentária. Cronograma de
Execução e demais documentos constantes nos Anexos. parte integrante do Edital. /'' "''"'\

3.1.1 . A Ordem de Serviço será emitida. pela Secretaria de Meio Ambiente. para o início da execuçàf).
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3.2. O contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias

3.3. Será nomeado pela CONTRATANTE
fiscalização da execução do objeto.

protlssional devidamente habilitado para e\crccl

3.+. Será de responsabilidade da CONTRATADA o tbi'necimento de EPI s (Equipaillentos de Protcção
lítdividual) e EPC's (Equipamentos dc Proteção Coletiva). pertinentes para as atividades c\ecutadas.
seguindo as c'(igências e especificações contidas na NR 06 da Portaria n' 3214 de 08 de.junho de 1978.

3.5. O transporte de funcionários e maquinários ao local dc execução dos serviços serão dc
responsabilidade da CONTRATADA

3.6. O prazo de execução do objeto poderá ser prorrogado a critério exclusivo da CONTRATANTE

4.0 PREÇO:
4. 1 0 preço global para a execução do olÚeto é de RS 83.921,76 (oitenta e três mil, novecentos e vinte e
um reais e setenta e seis centavos). apresentado na proposta da CONTRATADA. devidamente aprovado
pela CONTRATANTE

+.2 0 preço acima ret'árido é Hillal e irreajustável. não se admitindo quaisquer acréscimos. estando
ncluídos no mesmo todas as despesas e custos. diremos e indiretos. como também os lucros cllt
CONTRATADA

4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato. correrão poi conta da seguinte dotação orçameíltária
17.512.29. 1 132 449051.99 309 e 17.512.29.1132 449051.99 310

5.0 - Comi)IÇOES E FORNIA DE PAGAIVIENTO:
5. 1 A cada período de 1 5 (quinze) dias de fluência do prazo de execução. a CONTRATAI)A realizará ii
ttbrição dos serviços executados.
5.1 . 1 0 pagamento será realizado inediame medição dos serviços executados. após a aprovação do fIsGa
tlo contrato. Os serviços (deverão ser realizados conforme Ane\o V. pane integrante do Edital.

5.2 Ocorrendo à aprovação e rubrica das medições. a CONTRATADA emitirá Nota f'iscas Eletrõnica
(NF-e). a qual deverá ser enviada aos seguintes endereços eletrânicos
lllçjgêlDbjçlllç!@j49uarjung:$D:gç?x:br. com cópia para reciclageiTllãiauuariuna.sl).p.ov:br e
iuropcç!!alia(ZiiauualÜna:gp.gov.br. a qual será vistada pelo fiscal do contrato e enviada ao pelo
responsável pela Secretaria de Meio Ambiente para conhecimento, atesta e rubrica.

5.3 Deverá estar indicado nas Notas Fiscais Eletrânicas o número da Tomada de Preço n' 005/2017,
o número do Contrato. bem como o número do Contrato de Rezasse OGU n' 1022:09Z:
60/201-1/Agência Nacional de Aguas -- ANA. Programa de Conservação e Gestão de Regyr$Q$
Hídricos -- Conservação, Recuperação e Maneio do Solo e da Agua na Área PiIQ11LJILJjroprama
Bacias Jaguariúna.

5.4 E obrigatória a indicação na NF-e. o número da Agência e da conta bancária do BI
lla qual serão etêtivados os pagamentos.

rasil S A
\

5.5 0s pagamentos serão efetuados após a devida aprovação das medições pelo fiscal do contrato.lclcsdc
que os recursos financeiros f'ederais tenham sido repassados ao Município.

U
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5.6 Nellhuin pagamento será autorizado sem a efetiva constatação de sua execução na turma estabelecida
neste Edital e seus anex os.

5.7 Pala o elêtivo pagamento. a CONTRATAM)A deverá apresentar a relação dos nomes de selim

funcionários e os comprovantes de reco]himento do INSS(Seguridade Socia]) e FGTS(Fundo (]e(]aiantia
do Temi)o de Serviço).

5.8 Em hipótese alguma será etbtuado pagamento antecipado ou sem as anerições realizadas pela
CONTRATADA

5.9 A CONTRATADA fica vedado negociar ou etêtuar a cobrança ou o desconto da futura emitida
através de rede bancária ou com terceiros. permitindo-se tão somente cobrança em carteira simples. ou
seja. diretamente na CONTRATANTE.

5.10 No caso de estar envolvida a utilização/emprego de produtos e subprodutos florestais. deverá estar
obrigatoriamente anexada à Fatura.,'Nota Fiscal da CONTRATADA. cópia da Nota fiscal da compra do
produto ou subproduto de origem florestal. com documentos de origem florestal-DOF. expedido pelo
nstituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA. ou pela Secretaria

de Estado do meio Ambiente SMA

6.0 TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO:
6.1 A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato. no todo ou em parte. nem poderá
subcolltratar os serviços relativos ao objeto. sem o expresso consentimento da Cor\TRATANTE, dado
por escrito. sob pena de rescisão de a:fuste

7.0 RESPoNSABILI DADE
7. 1 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do ob.feto deste ('onlritlo e
consequentemente. responde civil e criminalmente. por todos os danos e prquízos que. na execução dele
venha direta ou indiretanteme. a provocar ou causar para CONTRATANTE ou para terceiros

7.2 Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas e a CONTRATANTE.
perante a qual a única responsável pelo cumprimento deste Contrato. será sempre a CONTRATADA
7.3 A CONTRATADA é responsável pela análise e estudo de todos os documentos fornecidos pela
CONTRATANTE. para a execução dos serviços. não se admitindo. em nenhuma hipótese. a alegação de
ignorância.

7.4 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato. em compatibilidade
com as obrigações assumidas. todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.5 A execução dos serviços deverá atender estritamente o descrito no Edital da Tomada de Preços n
005,/20 1 7

8.t) ACOl\lPANHAIVIENTO DA EXECUÇÃO:
8.1 A CONTRATANTE indicará um funcionário que será o interlocutor de todos os coittatos com
CONTRATADA. bem como o agente fiscalizador do desenvolvimento dos trabalhos.

8.2 0 acompanhamento da execução ou a sua fiscalização pela CONTRATANTE. nào exclui ou reduz
responsabilidade da CONTRATADA ein obedecer às especificações e demais normas técnicas J#ara a
pera'eira realização do objeío contratual.

r' \
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8.3. A CONTRATADA deverá permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou enljd4dçl
públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e e\te! PQ, z$e!!x
documentos contábeis.

9.0 1)AS ABRI(;AÇOES E REPARAÇOES:
9.1 A responsabilidade pela qualidade da obra, material e serviços txççlü4dílg!!!!.!!gçi!!!!ã..É..Jl31
CONTRATADA. inclusive a nromocão de readeauacões. sempre que detectadas imDropriedades
qye PQ$$8m CQIDDrometer a consecução do obieto contratado.

9.2 Se a CONTRATAM)A não executar os reparos e/ou substituições. elos prazos que forem detenninados
pela CONTRATANTE. esta. se assim Ihe convier. poderá mandar executa-los por conta e risco daquela.
por outras empresas, cobrando-lhes os respectivos encargos.

1 0.0 RECO BllW ENTO DO OBJ ETO:
10.1 0 objeto contratual será recebido provisoriamente pelo tespoltsável por seu acompanhamento
fiscalização que for designado pela CONTRATANTE para tanto. mediante Termo de Recebimento
Provisório. cona'orme ANEXO XV. o qual será assinado pelas partes

l0.2 Durante Q período de 15 (quinze) dias da data de expedição do termo supra. o ob.feto ficará soh
observação. de molde a se verificar o cumprimento das ex agências construtivas.

1 0.3 Esgotado o pl'azo previsto na Cláusula 1 0.2 e unia vez comprovado a adequação do objeto aos termos
contratuais. a obra será iecebída definitivamente. por servidor ou comissão designada pela
CONTRATANTE. mediante Termo de Recebimento Definitivo. contbrme ANEXO XVI. assinado
pelas partes

1 1 .0 PENALI DADOS:
1 .1 0 atraso na execução do objeto. importará na aplicação à CONTRATADA de multa na ordem dc
í)% (dez por cento) sobre o valor deste.

1 1.2 A execução do objeto fora das condições estabelecidas. tambétit ocasionará a incidência da multa
prevista em Cláusula l l . l

1 1.3 As eventuais multas aplicadas por força do disposto em Cláusula anterior não terão caráter
compensatório. mas simplesmente moratório e, portanto. não e}.imem a CONTRATADA da reparação clc
possíveis danos. perdas ou prquízos que os seus aros venham a acarretar. nem impedem a declaração de
rescisão do pacto em apreço.

1 1 .4 A inexecução total ou parcial do contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do direito
licitar e contratar com qualquer elite da Administração Direta ou Indiretamente. pelo prazo de 24 (vint
quatro) meses. contados da aplicação de tal medida punitiva. bcm como a multa de 10oo (dez por cen
sobre o valor do Contrato.

1 1.5 Será propiciada defesa à CONTRATADA. antes da imposição das penalidades elencadas nas
Cláusulas precedentes.

1 .6 0s valores pertinentes às multas aplicadas. serão descontados dos créditos a quà a CONTRATADA
tiver direito ou cobrados .judicialmente.

+
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1.7 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 f'ederal n 8.883 l)+

1 2.0 RESCISÃO:
2.1 A inexccução total ou parcial deste Contrato. além de ocasionar a aplicação das penttlidades

.lnterionnente enunciadas. ensejará também a sua rescisão. desde que ocorram quaisquer dos motivos
enumerados nos Ans. 77 e 78 da Lei 8.666/93.

2.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das termas delineadas no Art. 79 da Lei 8.666/93

13.0 DISPOSIÇOES GERAIS:
13.1 A CONTRATADA deverá providenciar em até 02 (dois) dias da Ordem de Serviços. a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), onde deverá constar o nome e o número da carteira .junto
ao CRIA do responsável pela e\ecução dos serviços.

3.1.1. A ART de\e vir assinalada como execução

3.2 A CONTRATANTE reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução
dos serviços contratados. mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados

3.3 A CONTRATANTE reserva-se. ainda. no direito de rccusal todo e qualquer serviço que não
Atenderem às especificações. ou que sejam considerados inadequados pela fiscalização.

3.4 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar a CONTRATANTE
ou a terceiros. por si. por seus sucessores c representantes na execução dos serviços contratados. iscntaíi(lo
l CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir cin deconência dos mcsilios

3.5 A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares. no que
corlcernc ao cumprimento da legislação trabalhista. previdência social. seguro de acidentes do tnibalho ou
quaisquer outros encargos previstos em lei. ejn especial no que diz respeito às normas de segurança do
trabalho. previstas na Legislação Federal (Portaria ii.' 3.214 de 08/07/'1978. do Ministério do Trabalho).
sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas poi parte da CONTRATANTE ou
rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

13.6 A CONTRATADA ficará obrigada a garantir que os integrantes de seu corpo técnico realizeEn
pessoal c diretamente o objeto ora contratado.

13.7 Fica e'(pressamente vedada a subcontratação sem prévia. expressa e escrita autorização
CONTRATANTE. exceto o previsto no Artigo 48. Inciso 111. da Lei Complementar 147''2014

n

13.8 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste Contrato.
bem como pelo fornecimento dos EPI (equipamentos de proteção individual) que se tlzelem necessário
para a c\ecução do mesmo e. consequentemente. responde civil e criminalmente. por todos os danos e
prquízos que. na entrega. venha direta ou indiretamente. a provocar ou causar para CONTRATANTE: ou
para terceiros.
1 3.9 A CONTRATADA. no caso de emprego de produtos e sul?l$rodutos tlõRestais. obriga-se a ztdquiri-
los de pessoa.jurídicas cadastradas no(- ADMADEIRA. l

13.10 Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n.' 8.666.'93 e altera(#es. que regulamenta as
licitações e contratações proEnovidas pela Administração Pública

b
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1 4.0. TOLO RANCIA:
+.l Se qualquer das partes contratantes. em benefício da outra. permitir. mesmo por omissões. a

inobservância no todo ou ein parte. de qualquer dos itens e condições deste Contrato e'ou de seus Ane\os.
tal f'ato não poderá liberar. desonerar ou de qualquer turma atêtar ou prqudicar esses mesillos itens c
condições. os quais permaitecerão inalterados. como se nenhuma tolerância houve\sc ocorrido

1 5.0 VIG E NCIA:
1 5. 1 Este Contrato vigorará por até 60 (sessenta) dias. contados data da Ordem de Serviços

1 6.0 - VALOR DO CONTRATO:
1 6. 1 As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de RS 83.92 1.76 (oitenta e três mil
novecentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos).

17.0 - TERNIO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO:
1 7. 1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de Ciência e Notificação.
contormc Anexo XIII. relativo. se tor o caso. à transmissão deste Processo perante o Tribtmal de Contas
do Estado de São Pauta

1 8.0 -- FO RO:
1 8.1 - Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna. Estado de Sào Patilo. onde serão
propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato. renunciando expressamente a
qualquer outro. por mais. privilegiado que seja.

[. por assitn estalem .justas e contratadas. as partes. por seus represcmantes ]egais. assinam o ])resci]tc
C'ontrato. em 02 (duas) vias de igual teor e fortna para um só c jurídico etêito. perante as testemuíihas
:irai\o assinadas. a tudo presentes.

.laguariúna. 25 de setembro de 20 1 7

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária h'municipal de Gabinete

.\

APAkECIDK FERREIROMail E' EPP
a regida FerreiraNatielc

RG n" 49.086.978
CPF/l\l F n' 334.391 .478-9+

Testemunha

her Lana Vieíra
Assistente de Gestão PúbHca
Prefeitura do Município de Jaguariún8

Denise 5. S. Stein
Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Município de Jaguaíiúna

6
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TERÁ'10 DE CIENCIA E NOTIFICA(AO

ToNIADA DE PREÇOS N' 005/2o17
Contrato Bo 2 13/20 17.
Ob.feto: Implantação de Projeto de Conservação de Solo e Esrradas Rurais. com tbrnecimento de mão de
obra e maquinaria necessário (Convénio
Nacional de Aguas ANA
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAG UARIUNA
Contratada: NATIELE APARECIDA FERREIRA -- EPP

Na qualidade de CIONTRATANTE e CONTRATADA. respectivamente. do termo acima identificado. e.
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. para fins de instiuçào e
.julgamento. dama-nos por CIENTES e NOTIFICADOS pala acompanhar todos os alas da tramitação
processual. atéjulgamento final e sua publicação e. se for o caso e de nosso interesse. para. lias prazos e
lias t'almas legais e regimentais. exercer o direito da defesa. interpor recursos e o mais que couber

Outrossim. declaramos estar cientes. doravante. de que 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 dc Sào Paulo, de conformidade caiu Q artigo 90
da Lei Complementar n' 709. de 14 de .janeiro de 1993. iniciando-se. a partir de então. a coíitagem do\
prazos processuais.

Jaguariúna. 25 cle setembro dc 20

'\.. ,ã.,a. .J ( ,KZ.XJ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JA(; UARIUNA
Viária Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária h/lunicipal de Gabinete

/

,-Z \

NATIELE:APARECIDA
Natiele Aparecida Ferreira
R(; n" 49.086.978
CPF/l\l F n" 334.391 .478-9.1

\ l .ÇHr-cü
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