
Prefeitura do Municíoio de Jaauariúna
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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO HUNICiNO DE
JAGUARlüNA E A EMPRESA BELT RUBBER ARTEFATOS DE BORRACHAS E
PLASnCOS L'lDA EPP

Processo Adminis&ativo !t" 14.273/2.017
Dispensa Ro 039/2017.
Contrato no 245/2017

A Prefeitura do Município de Jaguaríúna, com sede a Rua AtfíiBdo Bueno, n' 1235 -- Baixo:
Centro, inscrüa nQ CNPJ/MF Ro. 46.410.866/0001-71 neste ato represerdada pela
Excelentíssima Secntáíia Municipal de Gabinete Sra. DARIA EHILIA PEÇANHA DE
OLIVEIRA SALVA, brasileira. casada: portadora da Cédula de Identidade RG Ro 22-552-439-
9 $SP/SP. e inscHta no CPF/MF sob n' 120.339.598-13, nsidente e domiciliado na Rua
Custódia, 127. Jardim Zeni, CEP.: 13820-000, no município de Jaguadúna, Estado de São
Pauta, de om em diante denominada simplesmente CONTRATANTE e de ouro lado a
Empresa BELT RUBBER ARTEFATOS DE BORRACHAS E PLÁSTICOS LTDA - EPP.
irwcfita no CNPJ/MF t 1.263.874/QOQ1-58. situada na Rua Conselheiro Ribas, 234 -- Vila
Anastácio. CEP: 05093-060. no município de São Pauta. Estado de São Paulo.
íepnsentado neste ato por seu representante legal Sr. ANDRE COCA LOPES. brasileiro.
casado, empresário, resideMe e domiciliado na Rua Fmnceltna Oliveira Afonso, 50 -- Jardim
Anhanguera, CEP: 05267-070, no munidpio de São Pauta, Estado de São Pauta, portador
do documento de identidade R.G. Ro 43.692.011-6 -- SSP/SP e insclüo no CPF/!aF sob o Ro
325.797.758-11, doravante denominado CONOTADA, têm ente si justa e contmtado Q
quesegue:

l.Q OBJETODOCOllrTRATO:
1-1 Aquisição de 10 rolos de 100m de Fita de Led 50x50 com película protetora, a serem
utilizados na iluminação do Centro Cultural em mzão do Natal, cujo tema será 'Circo do
Noel', sendo 09 mias de 100m de Füa de Led 50x50 na car azul próxima ao Roya! e OI rolo
de IOOm de Fita de led 50x50 na cor Amante Canário, incluindo realaes e conexões, com
tensão Domina! coneMe de 12v.

1.1.1 A descrição e demais detalhes referentes aos materiais tentados no item anterior
constam do MEMORIAL DESCRITIVO, anexo a este ínstrumeMo.

2.0DOCUMENTO$1NTEGRANTES:
2-1 Para todos os efeitos legais, pam melhor caracterização do fomecimento do objeto.
bem como para definir procedimentos e nomla$ decorrentes das obrigações ora
corxtmídas. integram este Cantmto, como se nele estivessem tmnscíüas. com todos os
seus anexos, os seguirües documentos:
a-) Pedido de Dispensa de Licitação n' 03g/2.01 7;
b-) Processo Administrativo n' 14.273/2.017.

2.2 0s documentos referidos no item anterior, são considerados suficientes para, em
complemento a este Con&ato, definir a sua extensão e, desta fbmla. reger a execução do
objeto contratado

3.0 PRAZO, FORMA DE ENTREGA E DE EXECUÇÃO:
3.1 A CONTRATADA deverá entregar o objeto no Parque Santa Mana, sito na Rua José
,lhes Guedes, 1003, Centro: no município de Jaguariúna. Estado de São Pauta, CEP:
13820-000, até o dia 15 de novembro de 2017. seguindo as recomendações normativas da
Inmetío e NR-lO. conforme memoãal desaüiva.
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3.i .l A mão de obra relativa à
$©cícbaria de Turismo e Cuitum.

Instalação do material entregue correrá pa conta da

3.2 Na hipótese de inadequação do disposto anteriomterüe e/ou do Memorial Descritivo que
compõe o presente instrumento, a CONOTADA deverá providenciar a imediata
regularização, sem quaisquer ónus para a CONTRATANTE.

4.APREÇO:
4.1 0 valor unitário do rolo de zOOm de Fila de led 50x50 com película protetom é de R$
685.00(seisoeMos e oiterxta e cinco reais). perfazendo - para a aquisição do objeta - o valor
global de R$ 6.850,00(seis mil oitocentos e cinquenta reais), valores estes apresentados
pela CONTRA.TAPA devidamente aprovados pela CONTRATANTE.

4.2 0 preço anima referido é final e irrealustável, não se admHnda qualquer acréscimo.
estando induídas no mesmo todas as despesas e custos, dintos e indiretos. indusive com o
transporte e pessoal, como também os lucros da CONTRATADA.

4,3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão
orçameMária Ro 71 .13.392.33.2031 .339030.15 -- Ficha 175.

por conta da dotação

5.B CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:
5.1. A CONTRATADA deverá emitir a Nata Fiscal eletrõnica(NF-e) correspondente após a
enbega do objeto. encaminhando-a para a servidora Flãvia Tensa Hansen Pacheco --
designada fiscal desta avença -- Diretom Adminisüativa da Seaetaria de Turismo e Cultura,
portadom do RG 12.874.359-1 e CPF 056.8M-758-25. para conhecimento, atesta, rubrica e
devido encaminhameMo.

5.2 Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica(NF-e) o número
Administrativo. bem como o número deste Corltrato e Q nomeio do empenho.

do Processo

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

5.4. Deverão estar obrigatoriamente indicados na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), número da
Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil S/A na qual será efeüvado o
pagamento.

5.5. Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasíl S/A não sela
eíetívado o pagamento.

5.6. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

5.7 Em nenhuma hipótese será efetuado pagamento antecipada ou sem apresentação de
Nata Fiscal devidamente rubricada pela Secntaria solicitante.

5.8 A CONTRATADA poderá descontar do pagamento, importar(ias que,
lhes sejam devidas pela licitante, por força deste Instrumento.

a qualquertítulo

5.9 A CONTRATANTE fica vedado negociar, ou efetuar a cobrança ou o desconto de
duplicata emitida atmvés de rede bancária ou cam terceiros, pemtMndo-se, tão-somente
cobranças em carteira simples, au sela, dimtameíüe na CONTRATADA.

6.Q'TRANSFERENCIADOCONTRATO:
6.1 A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem
poderá subcontratar os senriços relativos ao seu obleto, sob pena de rescisão do ajuste.

-J&



Prefeitura dQ 64tlniçípio delaauariúna
Dcparlamenb de Licitações e CouBnws

Rua 41fteda Buen& }23S - Centro Jageariina-SP - CEP 138n.OQÜ
Fooc (19)3867 97801976Q/980i

7.0 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
7.1 A CONTRATADA é responsável, direta e exdusivamente. pelo fomecimerito do objeto
deste Contrato e, consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos os danos e
prquizos que. na execução dele venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a
CONTRATANTE ou pam terceiros

8.8PENALIDADES:

8.1 No caso de inadimplemento de quaisquer das obrigações por este píeüsto, fica
estipulada uma multa correspondente a 10%(dez por cento). sabre o valor do combata.

8.2 As multas aplicadas por força do disposto no item precedente não terão caráter
compensatório, mas simplesmente moratóHo e, portanto, não eximem a CONOTADA da
epamçao de possíveis danos, perdas ou preluizos que seus aios venham acarretar. nem
impedem a declaração da rescisão do pago em apreço.

8.3 Se a CONTRATADA inadimplir, na todo ou em pane este instrumento. ficará sujeüa a
sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n' 8.666/93, com as alteraçõn da
Lei Fedem} n' 8.883/94.

8-4 Será propiciada defesa à
eÊencadas nasitens precedentes.

CONTRATADA, antes da imposição das penalidades

8.5 0s valores peünentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos que a
CONTRATADA bver dinito ou cobrados judicialmente.

9.QRESCISAO:

9.1 A inexecução deste Cordato, além de ocasionar a aplicação das penalidades
anteriomtente enunciadas, ensejaíá também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer
motivos enumerados nos art. 78. da Lei n. 8.666/93.

9.2 A rescisão do Contento poderá se dar sob quaisquer das fomias delineadas no aít. 79
da Ld n. 8.666/93.

IO.ODISPOSIÇOES GERAIS:
10.1 A CONTRATADA deverá executa Q objeto rigor(
Cláusula 3.0, deste instrumento.

lte confomle estipulado na

l0.2 A CON'TRATADA assume integral nsponsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE au a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na
execução do objeto deste contrato, isentando a CC)NTRATANTE de toda e qualquer
redamação que possa surgia

l0.3 A CON'TRATADA será a única responsável pam com seus empregados e auxiliares.
no que concerne ao aimpãmento da !egislação trabalhista: previdência social. seguros de
acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que
diz respeito às nomlas de segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal, sendo
que seu descumpíimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da
COl\ITRATANTE ou rescisão com a aplicação das sanções cabíveis;

l0.4 Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n. 8.666/93. que regulamenta as
licitações e contratações promoüdas pela administmçâo pública

ll.OTOLERÂNCIA:
11.1 Se qualqua das partes contratantes, em beneficio da outra. pemlitlr, mesmo por
omissões, a inobsewância no todo, ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste
Contrato. tal fato não poderá liberar, desonemr ou de qualquer fomla afetar ou prejudicar



Prefeitura do Município de Jaauariúna
l)epartameata de [.icitaçõu e Coaüu]os

Rna Alfredo Sacro, 1235 - Centro Jagaariúaa-SP - CEP ISBN-800
Fere; (19)38ç7 9780i97©#9Hl!

esses mesmos itens e condições, os quais pemlai
tolerância houvesse ocorrido.

inalterados como se nenhuma

t2.0TERMODECÊENCIA
12-1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Tem\o de Ciência e
Notücação pam. se for o caso, tmnsmttir este Processo ao Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo. confomte ANEXO ll.

t3.©VIGENCIA:
13.1 Este contrato vigorará por um período de 30(Mrüa) dias, contados da data da
assinatura deste Contrato.

14.© VIVI.OR DO CONmTO:
14.1 As partes dão ao presente contrato Q valor total de R$ 6.850,00(seis míl oitocentos e
cinqueMa reais)-

'15.0 FORO:
15.1 Elegem as partes conüatantes o Foro da Comarca de JaguaHúna, Estado de São
Pauta, onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obügações deste Conbato.
renunciando o(pressamente a qualquer outro, por mais, privilegiado que sqa.

15-2 E por assim estarem justas e contmtadas, as partes, por seus represerltarües legais.
assinam o presente instrumeMo em 2(duas} vias de igual teor e fomla para um só e jurídico
efêão, perante as testemunhas abaixo assinadas.

Jaguariúna. 07 de novembro de 2017

PREFEITURA DO MUNEÍplO DE JAGUARIÚNA
BANIA EMILIA PEÇONHA DE OLIVEIRA SILVO
SECRETIRRIA MUNICIPAL DE GABINETE

ANDRECOCALOPES
RG Ro 43.692.01 1-6 SSP/SP
CPFtf325.797.758-11

COSLTDA-EPP

Preteitun do Munlapn de Jaguariuna
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ANEXQI

TERMO DE CIÊNCn E NOTIFICAÇÃO

DISPENSA NO Q39n017-
Processo AdministmtNo N' 14.273/2.0't7.
Commto n' 245f20'17. . ,

ieatotes e conexões, com tensão nominal comente de 12v.
Contntada: Belt Rubber Artefatos de Bolachas e Plásticos LTDA - EPP

e. se foro caso e de nosso interesse, pam, nos prazos e nas bmlas legais e ÍWimentais.
exerx»r o direito da defesa, interpor reairsos e o mais que couber.

$
1993. iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais-

Jaguadúna, 07 de novembro de 2017

PREFEnURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARlúNA
MARCA EUíLIA PEÇANHA DE OLIVEIRA SALVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GABINE'!E

CPF no 325.797.758-11
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© Prefeitura do Município de Jaguariúna
úna/5P e TêL: í191 3867-97UO + F3xT {19) 38á7-285á

Secretaria de Turismo e Cultura

MEMOHAL DESCRI'UIVO

Os materiais senão en&egues no Parque Santa Mana, endereço Rua: Jose
Alvos Guedes: número 1003, Censo Jaguaãúna -- SP.

Os materiais devem ser entregues até o dia 15 de novembro de 2017

Devem seguir as recomendações normativas do inmetío e NR-lO

Devem possuir garantia nominal de 6 meses para uso extemo em ambientes
adversos.

Nesta proposta está induso somente o valor do material, a mão de obra será
matizada pela Secntaria de TuHsmo e Cultura.

Confomle foto ilustrativa abas)(o. segue modelo do produto padrão que será
utilizado Azul próximo ao Royal, contendo 900 meros lineares(9 rolos de IOO
medos cada, induso reitores e conexões, a tensão nominal coírerlte de 12v-

Fato ilustrativa Fita de LED AZUL 50x50 paria área exiema com película
protetom.

/
/

/

./

Foto ifustmtiva da fonte padrão utilizada para alimentação dà«ita de Led-

B /
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Secretaria de Turismo e Cultun

Foto ilustmtiva Fita de LED 50x50 para área extema com película protetora
utilização de 100 metros lineares (l rolo) na cor AMARELO CANÁRIO.

B

Foto itustmtiva da fonte padrão utilizada pam alimentação da Fita de Led

Declaro que todas as infbm)ações relacionadas ao produto, fbmm fomecídas
pelos fabricantes dos produtos orçados em anexo, neste processo-

Maria das Graças Hanseü Albaran dos Santos

SecTetáha Mi\Ricipa! de Tt#ismo e Cultura
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