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Processo Administrativo n' 12.439/2017
Contrato n' O11/2018

1.0-0BJETO:

1 .1 Execução de Projeto de Mobilidade Urbana, com 6omecimento de material, mão de
obra e equipamentos necessários, conforme Anexos, partes integrantes do Edital.

1 .3 Todo RATADA.a mão de obra e equipamentos necessários são de responsabilidade

2.0. DOCUMENTOS INTEGRANTES:

l
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a) Edital da Tomada de Preços n' 008/20 1 7:
b) Processo Administrativo n' 1 2.439/20 1 7:
c) Proposta da CONTRATADA.

2.2. Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em

objeto contratado. ontrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do

3.0 PRAZO, l.OCAS, E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

3'L 1. A Ordem de Serviço será emitida pela Secretaria de Planejamento Urbano, para o

3.2. O contrato terá vigência de 06 (seis) meses, contados da Ordem de Serviços.

3.3 r Seraa nomeado pela CONTRATANTE, profissional devidamente habilitado para

h Ê gl $::=SREEB;.ã,:::;:
3.5. O transbordade fii C8:íTKATAnA.nários ao local de execução dos serviços serão

C03.6. O prazo Ne execução do objeto poderá ser prorrogado a critério exclusivo da

4.0PREÇO:

IJI GU:lE :li; ::lÇU GW
ãl Ê B;ã :l:l: !;=T.::.r: .V
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4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da seguinte
dotação orçamentária: 6.182.4.1139 449051.99 - F7c#a 33 --'- " "õu""'.,

5.0 - CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:
5.1 A cada período de 30 (trinta) dias de fluência do
CONTRATADA realizará a aferição dos serviços executados.

prazo de execução, a

h# X IB U H tl:n,;:'L=

5.4 É obrigatória a indicação na NF-e, o número da Agência e da conta bancária do
Banco do Brasil S/A, na qual serão efetivados os pagamentos. ' '" '------'

==.==m:=m=::=.='huü=='nBHs? \
forma estumlpaganlento iem seosizneoosem a efetiva constatação de sua execução na

i&:UH Til $ : :8n.:=
realizadas peia(:ONTRATADA tuado pagamento antecipado ou sem as aferições

5.9 A CONTRATADA Hlca vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da
natura emitida através de rede bancária ou com terceiros, perm tendo-se lã;';;lhente
cobrança em carteira simples, ou seja, diretamente na CONTjIATANTE.

q
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6.0TRANSFERÊNCIADOCONTRATO:

IHã H gl Hi: B1=:8"==:=
7.0RESPONSABILIDADE:

l ;Hll==U1l,=E;B
7.2 Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais

CONTRATANTE, perante a qual a única responsável pelo
Contrato, serásempreaCONTRATADA. ' '

subcontratadas e a
cumprimento deste

ã;;= i;==::ã i:U,::, U:.oasd:=:=

=.Ê,==='=='Eã%: ==b::U:'= :==E' Ê' :

7 5 A execução s n' 008/2017. deverá atender estritamente o descrito no Edital da

8.0 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:
8.1 A CONTjtATANTE indicará um funcionário que será o interlocutor de todos os
contatos com a CONTRATADA, bem como o agente fiscalizador do desenvolvimento
dostrabalhos.

- acompanhamento da execução ou a sua fiscalização pela CONTRATANTjiÉl:não

exclui ou reduz a responsabilidade da CONTRATADA em obedecer às especi;cações
e demais normas técnicas para a perfeita realização do objeto contmtual.' "l" -'-'lvuv
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9.0DASOBRIGAÇÕESEREPARAÇÕES:

10.0 RECEBIMENTO DO OB.FETO:

ob:eto a 'período de 15 (quinze) dias da data de expedição do termo supra, o
construtivas. oo ooservaçao, de molde a se veriâlcar o cumprimento das exigências

ll.OPENALIDADES:

11.1 0 atraso na execução do objeto, importará na aplicação à CONTRATADA de
multa na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor deste. ' '' ' '- '- '-

11.2 A execução do objeto fora das condições estabelecidas.
incidência da multa prevista em Cláusula l l . I'.

também ocasionará a

1 1 .3 As eventuais multas aplicadas por força do disposto em Cláusula anterior não terão
carater compensatório, mas simplesmente moratória e, portanto, não/ eximem a
t.,un l itAiADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prquízos quedos seus\tos

venham a acarretar, nem impedem a declaração derescisão do pacto em apreço
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1 1.5 Será propfláusuias p] ecedentes. TRATADA, antes da imposição das penalidades

1 1 6 0s valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a nue a
CONTRATADA tiver direito ou cobradosjudicialmente. '' '' ''--''-' - uu'' «

n: .: :::=T=== =:=:1.:: ;':: f:,:=:fs.=í\Hlzw:.=::
12.0 RESCISÃO:

79 da Lei 8.666/93 Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no Art.

13.0 DISPOSIÇÕES GERAIS:

;i$1HPIU:li$F==:=::
1 3. 1 . 1 . A ART deve vir assinalada como execução

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

servi AA « e não atender-- :reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer
pela fiscalização.'' uçiçui as especmcaçoes, ou que sejam considerados inadequados

EH::==T=: =;=:, :=': :='==:':::!==:;J:=;:4Ê:$:
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execução dos serviços contratados, isentando a CONTRATANTE. de toda e nuas
reclamação que possa surgir en] decorrência dos mesmos. -- '-" ' 'l"u-qu'..-

13.6 A CONTRATADA âcará obrigada a garantir que os integrantes de seu corno
técnico realizem pessoal e diretamente o objeto ora contratado. '''--- - -v'PU

Üi:i=:H$as:, :*=:T::== ==::::*;==\:i :='?=

13.9 A CONTRATADA, no caso de emprego de produtos e subprodutos florestais,
obriga-se a adquiri-los de pessoajurídicas cadastradas no CADMADEIRA.

13.10 Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n.' 8.666/93 e alterações, que
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

14.0.TOLERÂNCIA:

R
15.0VIGÊNCIA:

Servi15'1 Este Contrato vigorará por até 06 (seis) meses, contados data da Ord/m de

]6.0-VALORDOCONTRATO
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o valor global de R$ 293.486,39
enta e seis reais e trinta e nove

17.0 - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO:

Ü Xl$ 1l =li=;:, iõ==:::.:Ti==:.u.'E
18.0 -- FORO:

s:i:Elii;nl: EU ll:gH;=':=.=

Jaguariúna,22 dejaneiro de 2018

P

Mlaria Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária Municipal de Gabinete

Diego Creato Ramos
RG n' 44.981.070-7 SSP/SP
CPF/MF n' 364.385.818-36

Testemunhas

Esther Lana Vieira
Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Município de Jaguariúna
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TOMADA DE PREÇOS N' 008/2017
Contrato n' O11/2018

Objeto rojeto de Mobilidade Urbana, com fomeci de material, mão

Jaguariúna,22 dejaneiro de 2018

PREFEITURA DO MUNICíÉ
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária Municipal de Gabinete

L r

t ) { e'230 C....K'

CDlãNA
Diego Creato Ramos
RG n' 44.981.070-7 SSP/SP
CPF/MF n' 364.385.818-36
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.ANEXOXIV

Z

Tomada de Preços n' 008/2017

Q!!iÊlei Execução de Prometo de Mobilidade Urbana, com fomecimento de material. mão
de obra e equipamentos necessários - Convênio FUNDOCAMP n' 009/2017 w'

Jaguariúna,aos de de

CAAs::âTUKAEiDENTiricÀ
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ANEXOXV

sumo
Tomada de Preços n' 008/2017

Qbigle: Execução de Prometo de Mobilidade Urbana, com Êomecimento de material, mão
de obra e equipamentos necessários -- Convénio FUNDOCAMP n' 009/20 1 7

DECK,ARAÇÃO:

$
Outrossim, aplicam-se ao presente as disposições relativas à execução, consignadas na Lei

Jaguariúna, de de

Responsável pela Fiscalização

1 1
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Tomada de Preços n' 008/2017

QbiÊlei Execução de Prometo de Mobilidade Urbana, com 6omecimento de material, mão
de obra e equipamentos necessários -- Convênio FUNDOCAMP n' 009/20 1 7

DECLARAÇÃO:

Jaguariúna, de de

Responsável j;elb Fiscalização

12


