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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARlúNA, E A EMPRESA FABIO MOREIRA CAMPOS 31618624814, PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E CONSERVAÇÃO DE
PISCINAS.

Processo Administrativo n' 1 5679/2017

Pregão Presencia n'164/2017
Contrato Ro. 265/201 7.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, com sede a Rua Alfredo Bueno, n'
1235 - Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71, neste ato
representada pela Ilustríssima Secretária de Gabinete Senhora MARIA EMILIA
PEÇANHA DE OLIVEIRA SILVA, brasileira. casada. portadora da Cédula de Identidade
RG n' 22.552.439-9 e inscrita no CPF/MF sob n' 1 20.339.598-13, residente e domiciliada
na Rua Custódio, n' 127, Jardim Zeni, CEP. 13.820-000, neste município de Jaguariúna,
Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro
lado a Empresa FABIO MOREIRA CAMPOS 31618624814, inscrita no CNPJ/MF sob n'
17.406.763/0001-30, a Av. Rinaldi, n' 499 Bairro: Jardim Sylvio Rinaldi, CEP: 1 3.820-000,
no Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, representada neste ato por seu
Procurador Senhor Fábio Moreira Campos, brasileira, micro-empreendedor individual,
portador da Cédula de Identidade RG n' 37.384.672-1 e inscrito no CPF/MF sob n'
316.186.248-14. residente e domiciliado à Avenida Rinaldi, 499, Bairro: Jardim Silvio
Rinaldi. CEP: 13.820-000, no Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante
denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue:

1.00BJETO
1.1 Prestação de serviços de limpeza, tratamento e conservação de piscinas, conforme
Termo de Referência anexo.

2.0DOCUMENTOSINTEGRANTES:
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da execução do objeto, 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' 1 64/2017;
b-) Processo Administrativo n' 1 5679/201 7.

2.2 0s 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.

3.0PRAZO EFORMADE EXECUÇÃO
3.1 0s serviços serão prestados por um período de 12 (doze) meses, contados da
assinatura deste contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a
critérioda CONTRATANTE.

3.2. Os serviços serão executados no CEL -- CENTRO
Rua Epltácio Pessoa, s/n - Vila 07 de setembro
especificações contidas no Termo de Referência ando
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3.3 A CONTRATADA é responsável pelos equipamentos de proteção individual (EPI's)
que forem necessários para a segurança dos funcionários que irão desempenhar os
serviços, sendo a mesma responsável também pela alimentação, uniformes, transporte e
todos os custos previstos na legislação trabalhista, para todos os funcionários envolvidos
na execução do objeto.

4.0 DO VALOR:
4.1 0 global para a execução do objeto é de: R$ 22.999,92 (Vinte e dois mil,
novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), sendo o valor mensal
de R$ 1.916,66(Hum mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos),
apresentado como lance final pela CONTRATADA, devidamente aprovado pela
CONTRATANTE

4.2 0 valor retro referido é final e irreajustável, não se admitindo qualquer acréscimo,
estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como
também os lucros da CONTRATADA.

4.3 As despesas decç)rrentes do presente Contrato,
orçamentária: n' 81 27.b12.23.2023 339039.78

correrão por conta da dotação

5.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:
5.1. A cada 30 (trinta) dias, a CONTRATADA apresentará Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e),
a qual será atestada e rubricada pelo Secretário de Juventude, Esporte e Lazer e Fiscal
Competente.

5.2. A Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), deverá ser enviada ao seguinte endereço eletrõnico
ma rcelo .seiel(â2iaa u a riu na . sp : q ov. br.

5.3. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), número do Pregão, bem
como o número deste.

5.4. Deverá ser enviado juntamente com a Nota Fiscal (NF-e), os comprovantes do
recolhimento de INSS e FGTS do mês anterior.

5.5 0 pagamento será efetuado até o 25' (vigésimo quinto) dia posterior à data de
apresentação da Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e).

5.6 Deverá ser obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), número
da Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil S/A., a qual serão
efetivados os pagamentos.

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

6.0 PENALIDADES:
6.1 A inexecução do Contrato, importará à CONTRATADA a suspensjão"dQ.direito de
contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta, pelo\prazoNesde já
fixado em 24 (vinte e quatro) meses, contados da aplicação de tal medida. punitivàl, bem
como multa de 1 0% (dez por cento), sobre o valor do Contrato.

/
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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 entrega do objeto fora das características especificadas, ocasionará o não
recebimento dos mesmos, acarretando desta forma na rescisão do contrato, conforme
Cláusula 7.1 .

6.4 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no sub-item precedente, não
terão caráter compensatório, mas simplesmente moratória 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 0s 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:
8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danosíquê"usar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representan$s na execqçâo
do objeto contratado. isentando a CONTRATADA de toda e qualquer reclamação que po\sa
surgir em decorrência dos mesmos.

8.5. A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações
todas as congíções de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

íühidas
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8.6. Aplica-se a este Contrato as disposições da Lei n' 8.666/93
licitações e contratações promovidas pela Administração Pública

que regulamenta as

9.0TOLERANCIA:
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 global de R$ 22.999,92 (Vinte e dois mil,
novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), para todos os efeitos
legais

11.0 VIGENCIA:
11.1 Este contrato vigorará por até 12 (doze) meses, contados da data de assinatura
deste

12.0FORO
12.1 Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna. 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 testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Jaguariúna. 19 de dezembro de 2017

Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

9U+ ,/2'óf'Z/ Ó.o: Í'.o.-2éq
FABIO MOREIRA CAMPOS 31618624814
Fabio Moreira Campos
RG No: 37.384.672-1
CPF/MF No: 31 6.1 86.248-1 4
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TERMO DE REFERENCIA

Objeto: Prestação de serviços de limpeza, tratamento, conservação e manutenção das
piscinas do CEL -- Centro de Esportes e Lazer, com fornecimento de mão-de-obra e
equipamentos necessários para proceder a limpeza e manter a qualidade da água.

DIMENSÕES DAS PISCINAS E LOCALIZAÇÃO:

Piscina(grande) com as seguintes dimensões:(14,00m x 25,00m x 1,50m)(LxCxP)
Aprox. 525,00 m;
Piscina(pequena) com as seguintes dimensões:(14,00m x 7,00m x 0,90m)(LxCxP)
Aprox. 88,00m'
Piscina(infantil) com as seguintes dimensões:(41 ,85m: x 0,30m)(Área x P)
Aprox. 12,60m:
CEL - CENTRO DE ESPORTES E LAZER, sito à Rua Epitácio Pessoa, s/n
setembro Jaguariúna -- SP

- Vila 07 de

FREQUÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
Os serviços deverão ser prestados todos os dias da semana, em período diurno e
noturno. bem como em dias de feriados.
Serão executados serviços de preparação da água, verificação do pH, aplicação dos
produtos químicos, aspiração, retirada de objetos da superfície da água e limpeza das
bordas. Os serviços serão acompanhados por um representante indicado pela SeJEL.
Na realização do serviço, a empresa contratada deverá fornecer os equipamentos,
ferramentas, utensílios e mão-de-obra profissional qualificada para o tratamento da

A empresa deverá ainda garantir que o tratamento da piscina seja de primeira qualidade,
devidamente comprovada.
Caberá também à empresa, fornecer mensalmente relatório que comprove que a
qualidade da água está em condições de balneabilidade.

iscina

DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA A PRESTAÇÃO
A contratada deverá dispor dos seguintes equipamentos para
a) Mangueiras
b) Aspiradorl
c) Cabo telescópico;
d) Aparelho de teste PH - PPM alcalina;
e) Peneira cata folha;
f) Escova de açor
g) Luva de borrachas
h) Máscara com filtro;
i) Capa de proteção.

DOS SERVIÇOS:
a execução dos serviços

DOSPRODUTOS:
Fica a cargo da Prefeitura Municipal de Jaguariúna a incumbência do fornecimento e
controle de utilização dos produtos químicos, que serão utilizados na manutenção em
questão. Segue abaixo a relação dos materiais:

Sulfato de alumínio
Barrilhat
Cloro;
Algicida de choquei
Max Floc;
Vermelho de Fenol(Fenolftaleína)l

a)
b)
c)
d)
e)
f)
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g)
h)
i )
j)
k)

O rtotolina :
Controlador de metaisl
Clarmax:
Decantador;
Redutor de alcalinidade

DAFISCALIZAÇAO:
Fica a cargo do contratante, exercer ampla irrestrita e permanente fiscalização durante
toda a execução dos serviços, bem como estabelecer parâmetro e diretrizes, nos termos
da regulamentação própria, sanções cabíveis pelas infrações acaso verificadas. após
devidamente apuradas.
A fiscalização será realizada visando garantir as condições de regularidade, continuidade,
eficiência. segurança, atualldade, generalidade e pontualidade dos serviços, podendo a
contratante tomar todas e quaisquer decisões, inclusive o cancelamento do contrato,
assegurando a prestação adequada dos serviços.

DASOBRIGAÇOES DACONTRATADA:
A contratada obriga-se à:
a) zelar pela perfeita execução dos serviços, devendo as ocorrências verificadas serem
imediatamente comunicadas à contratante, através de relatórios
b) atender imediatamente às solicitações da contratante, após notificação sobre a
regularização da interrupção na prestação dos serviços contratadosl
c) prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislaçãol
d) implantar de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços de forma
meticulosa e constante. mantendo sempre em perfeita ordem a execução dos mesmosl
e) executar os serviços no local indicado pela contratantes
f) deverá proceder ao tratamento físico e químico da água, afim de mantê-la cristalina e
em condições saudáveis, tais como:

Decantação de partículas sólidas e aspiração no fundo da piscinas
Filtração da água da piscinas
Varrer e lavar ao redor da piscina em sentido contrário à estai
Remover folhas e materiais em suspensão com peneirasl
Manter o ajuste do equilíbrio químico básico. mantendo a alcalinidade total entre
80PPM e 1 20PPM, pH entre 7,0 e 7,4 e cloro livre entre 01 e 03 PPMI
Aplicação de algicidas e floculantesl
Utilização de limpa-bordasl
Limpeza da casa de bombas.

g) em caso de pedido da contratante, a contratada deverá substituir imediatamente
qualquer funcionário de seu quadro que estiver prestando serviço do presente objeto
contratado, sendo desnecessária qualquer declaração pela contratante, dos motivos
desta solicitaçãol
h) a contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir parcialmente o objeto do
presente à outrem, ou à este associar-se sem prévia aprovação da contratante, sob pena
de considerar-se o contrato rescindido e aplicáveis, no caso as sanções determinadas
pela Lei Federal n' 8666/93;
i) a contratada designará 01 (um) funcionário que representará a empresa,.perante à
contratante quando a execução dos serviços, a quem cumprirá vistoriar os ltrabQ.lhos e
atender de imediato as reivindicações e reclamações da contratante;
j) a contratada será integralmente responsável pela idoneidade técnica e moCàl dogÁeus
funcionários e pelos eventuais danos por eles ocasionados quando da exdeu@ao dos
sewicos

6
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TERMO DECIÊNCIAE NOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N' 164/2017
Contrato n' 265/201 7.
Objeto: Prestação de serviços de limpeza, tratamento e
plscmas.
Contratante; PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
Contratada: FABIO MOREIRA CAMPOS 31618624814

conservação de

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
contage m d os p razo s p rocessu a is.

Jaguariúna, 19 de dezembro de 2017

Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Secretária de Gabinete

ba},& ZZ@ZC//{,-2- C-.CL.«Ü4aÉágg
FABIO MOREIRA CAMPOS 31618624814
Fabio Moreira Campos
RG No: 37.384.672-1
CPF/MF No: 316.1 86.248-14
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