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DECLARACAO DERECEBIMENTO

DECLARO, que recebio Convite n ' 004/2017. cujo objeto 6 a
contratagao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP), para
prestaQao de servigos de fabricagao e montagem de 01 drvore de Natal de 19
metros de altura, no Gramado do Centro Cultural, localizado na Avenida Marginal
s/n, contendo tamb6m informa96es e condiQ6es para melhor cumprimento das
obriga96es.

Por ser expressao da verdade, firmo a presente

'\

JaguariOna, de de

EMPRESA

CNA:'

ENDEREQO DAEMPRESA

TELEFONE

NOME DAPESSOAQUE RETIROU

CEDULA DEIDENTIDADE-RG.N '

ENDEREQO:

ASSINATURA
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CONVITE NO 004/201 7

TITULO: Contratagao de empresa para fabricaQao de 01 drvore de Natal de 19
metros de altura, no gramado do Centro Cultural, localizado na Avenida Marginal s/n
- Centro Cultural.

DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A MICRO E PEQUENAS EUPRESAS(UE{EPP)

TIPO DE LICITA(;AO: Menor Prego REGENCIA: Lei n. 8.666/93

Prezados Senhores:
Servimo-nos da presente para convidar V.Sas. a apresentar proposta de pregos para
o que adiante se especifica:

1.0 0BJETO:

1.1Constituiobjeto deste a contratagao de empresa para fabricaQao e montagem de
OIArvore de Natalde 19 metros de altura(com fornecimento de todo materiale mio
de obra), no Gramado do Centro Cultural, seguindo Anexo 1- Memorial Descritivo.

2.0 DOCUMENTAQAO EXIGIDA:
a)C6pia autenticada do Contrato Social, com sua Oltima alteragao

b) Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) do Minist6rio
da Fazenda ou Comprovante de Inscrigao e de SituaQao Cadastral, relativo a sede
(matriz) ou domicilio(filial) do proponente;

c) Prova de regularidade relativa a Fazenda Federal e a Seguridade Social - INSS
em nome do licitante, as quads dever6o ser comprovadas atrav6s de apresentagao
de Certidio de Regularidade Fiscal RFB/PGFN, expedida peta Secretaria da Receita
Federal,com puzo de validade em vigorl

d)Prova de regularidade relativa a d6bitos de natureza trabalhista. demonstrando
situagao regular no cumprimento de obriga96es estipuladas pda legislagao
trabalhista. atrav6s de Certidio Negativa de D6bitos Trabalhistas - CNDTI

e)Declaragao assinada pda licitante, conforme modelo (ANEXO ll)

f)Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, que deverd ser comprovada pda X
apresentaQao de Certid6es Negativa expedida pelo 6rgao competente, ou atrav6s de Id \t.-)
sistema eletr6nico. ficando sua aceitaQgo condicionada a verificacdo da veracidade ' \v
peta internets .

g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da proponente, atrav6gV
de certidgo negativa de d6bitos mobiliarios, dentro do puzo de validadel \

h) Certiddo Negativa de fa16ncia, concordada, de recuperagao judicial e extrajudicial
expedida pelo cart6rio distribuidor da sede da pessoa juridica, nos Oltimos 90
(noventa) dias que antecedem a abertura da licitagao quando o puzo de sua
validade ngo estiver definido. Nas hip6teses em que a certidio encaminhada for
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positiva, deve o licitante apresentar comprovante de homologagao/deferimento pelo
luizo competente ao Plano de Recuperagao Judicial/Extrajudicial em vigor.

) Declaragao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) assinada
por representante legal (com procuragao) ou proprietario de acordo com o modelo
estabelecido no ANEXO llldeste Convite.

1) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Servigos -
FGTS atrav6s do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pda Cdixa
Econ6mica Federall

I)Declaragao da licitante de que o Projeto MecAnico sera assinado por responsavel
t6cnico devidamente inscrito em 6rgao competente.

3.0 DATA E HORARIO PARA RECEBIMENTO DO UNICO ENVELOPE:
O recebimento do Onico Envelope contendo a documentagao e Proposta de Pregos
dar-se-d at6 as 09:00 horan do dia 08 de Novembro de 2017 no Departamento de
Protocolo e Arquivo, na sede da Licitadora, sato a Rua Alfredo Bueno n ' 1235.
Centro, JaguariOna/SP

3.1 DATA, HOKARiO E LOCAL PARA ABERTURA DO UNICO ENVELOPE:
A abertura do Onico Envelope dar-se-g no Departamento de Licita96es e Contratos,
localizado no mesmo endereQO citado em c16usula anterior as 09:30 horas do dia 08
de Novembro de 201 7

4.0 PRAZO, FORMA e LOCAL DE EXECUQAO:
4.1 . O objeto deverg ser executado em at6 20 dias da assinatura do Contrato.
4.2. Ap6s a assinatura do contrato, a Empresa vencedora deveri apresentar o
projeto estrutural mecanico, a Secretaria de Turismo e Cultura, assinado pelo
engenheiro mecinico responsavel, com a ART devidamente preenchida e paga,
sendo o mesmo responsavel por todos os elementos montados e fixados no local.
4.3 A empresa vencedora s6 iniciar6 o objeto ap6s a aprovaQao do Projeto pda
Secretaria de Turismo e Cultura.
4.4 0 local para a execugao do objeto sera na Avenida Marginal s/n, conforme
imagem do Google, parte integrante do Anexo I.

''h

NORMAS ECONDIQOES ESPECIFICAS

5.0 DO OBJETO:

5.1 A presente licitagao, sob a modalidade de Convite, tem por objetivo a
contratagao de Micro ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) para fabricagao e
montagem de 01 irvore de Natal de 19 metros de altura, conforme
memorial Descritivo, com puzo e forma de execugao descrito no Campo 4.0

6.0 DA DOCUMENTAQAO E DA PROPOSTA DE PnEQOs:
6.1 0 0nico envelope contendo os documentos e a Proposta de Prego, dever6
entregue na data, horgrio e local mencionados no Campo 3.0, deste instrumento.
com o subtitulo DOCUMENTAQAO e PROPOSTA DE PREQOS, o qual deverg estar
acrado e conter. ainda. em sua parte externa e frontal, os seguintes dizeres:
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CONVITE N ' 004/201 7
NOME DA PESSOA FiSICA OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
DATAE HORAR10 DALICITAQAO

6.2 0 Envelope, deverA conter, obrigatoriamente, os documentos relacionados no
Campo 2.0, os quais poderao ser apresentados em original ou por qualquer
processo de c6pia autenticada por cart6rio competente.
Note: A aceitagao de documents sob a forma de fotoc6pia nio autenticada flea
vinculada a apresentagao do respective original para confer6ncia.

6.3 0 Envelope dever6 conter tamb6m a Carta de Apresentagao da Proposta,
devidamente digitada e assinada peso representante legal da licitante, sem emendas
ou rasuras, na qual devem ser obrigatoriamente indicados:
a) Valor global conforme Anexo IV;
b) Puzo de validade da Proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
data da licitaQaol

6.4 A apresentagao da proposta sera considerada como evid6ncia de que a
proponente examinou criteriosamente os documentos deste Convite e julgou-os
suficientes para elaboraQao de Proposta voltada a execugao do objeto licitado em
todos os seus detalhamentos.

6.5 No prego proposto considerar-se-io inclusos todos os custos com salirios
encargos trabalhistas, sociais, fiscais e previdenciarios, alimentagao, transporte,
uniformes, seguro. despesas de administragao, inclusive lucro e outras despesas de
qualquer natureza que se fizerem necessgrias a perfeita execugao do objeto licitado.

6.6 As despesas decorrentes do presente Processo, correrio por conta da seguinte
dotagao orgamentaria: Ficha 179 - 71 13.392.33.2031 339039.99.

'N
7.0 DO CRITERIO DEJULGAMENTO
7.1 A competente classificagao das Propostas de Pregos sera determinada atrav6s
do crit6rio de MENOR PREGO GLOBAL oferecida para a execuQao dos servigos, a
vista de que esta licitagao 6 do tipo MENOR PREGO.

7.2 No caso de empate entre duas ou maid licitantes, a Comissio Permanente de
Licitagao realizard sorteio entre as mesmas, para a definigao da empresa vencedora
e demais classificadas. se forem mats de duas as empatadas.

8.0 DO PROCEDIMENTO
8.1 No dia, hordrio e local indicados no Campo 3.0, o Departamento de Protocolo e
Arquivo procedera o recebimento dos Envelopes. e em sessgo pOblica no dia,
hordrio e local indicado no Campo 3.1, a Comissio Permanente de
efetuard a abertura do mesmo.

8.2 Nas sess6es pOblicas, a licitante podera se fazer representar por procu
pessoa devidamente credenciada em instrumento escrito firmado peso rep
legal da mesma, a quem sejam conferidos amplos poderes para
todos os atos e termos do procedimento licitat6rio.
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8.3 No caso de representagao, o procurador ou a pessoa credenciada, dever6 exibir
o instrumento que o habilita a representar a licitante, antes do initio dos trabalhos da
abertura do envelope.

8.4 Se o portador do Envelope da licitante nio denver instrumento de representagao
ou este nio atender ao disposto no item 8.2. tal pessoa ficard impedida de se
manifestar sobre quaisquer fatos relacionados com a presente licitagao.

8.5 Nio servo aceitos propostas abertas ou enviadas por internet

8.6 Nesta mesma sessao, a crit6rio da Comiss5o Permanente de LicitaQao, poderao
ser analisados os documentos contidos no Envelope e anunciado o resultado da
classificagao ou designado dia e hora certos para a divulgagao.

8.7 Seri julgada desclassificada a licitante que

a) Deixar de atender a alguma exig6ncia constante neste Convite

b) Nio apresentar. no puzo miximo definido pda
Licitagao, os eventuais esclarecimentos exigidos.

Comissio Permanente de

8.8 Das reunites realizadas para abertura dos Envelopes, bem
realizadas pda Comissao. servo lavradas atas circunstanciadas.

como daquelas

8.9 As Licitantes deverdo apresentar toda a documentagao exigida para fins de
comprovagao de regularidade fiscal. mesmo que esta apresente alguma restrigao.

8.9.1. Havendo alguma restrigao na comprovagao da regularidade fiscal, seri
assegurado o puzo de 05(cinco) dias Oteis, a contar da publicagao da homologagao
do certame. prorrogaveis por igual periodo. a crit6rio desta Prefeitura, para a
regularizagao da documentagao. pagamento ou parcelamento do d6bito, e emissio
de eventuais certid6es negativas ou positivas com efeito de certidio negativa.

8.9.2 A ngo regularizagao da documentagao, no puzo previsto na c16usula anterior
implicara decad6ncia do direito a contratagao. sem prejuizo das sanQ6es legais
procedendo-se a convocagao dos demais licitantes

9.0 PENALIDADES:
9.1 0correndo atraso injustificado na execugao do objeto deste. sujeitara a
CONTRATADA em multa na ordem de 10% (dez por cento), sobre o valor total
deste ajuste.

9.2 Se a CONTRATADA inadimplir. no todo ou em parte este instrumento, ficard
sujeita a san96es previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n ' 8.666/93. com
as altera96es da Lei Federal n ' 8.883/94.

9.3 As multas aplicadas por forma do disposto no item precedente
compensat6rio. mas simplesmente morat6rio e. portanto,
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CONTRATADA da reparagao de possiveis danos, ou prejuizos a que os seus atom
venham a acarretar, nem impedem a declaragao da rescisgo do pacto em aprego.

9.4 A inexecugao total ou parcial do Contrato. importara a CONTRATADA a
suspensao do direito de licitar e contratar com qualquer ente da AdministraQao Direta
ou Indireta. pelo puzo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da aplicagao de tal
medida punitiva

9.5 0s valores pertinentes is multas aplicadas, servo descontados dos cr6ditos a
que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

10.0 DOS CRITiRIOS, DA HOMOLOGAQA0 E DA CONVOCAQAO:
10.1 Das decis6es proferidas pda Comissio Permanente de LicitaQao caberio os
recursos previstos no art. 109, da Lei n. 8.666/93, ao Presidente da Comissio
Permanente de LicitaQao.

l0.2 Uma vez, proferido o julgamento pda Comissio e decorrido /n a/6/s o puzo
recursal, ou tendo havido desist6ncia expressa, ou ap6s o julgamento dos recursos
interpostos, o processo licitat6rio sera encaminhado a autoridade Competente. para
a deliberaQao

l0.3 Homologado o resultado prolatado pda Comissao. a proponente vencedora
sera comunicada, dentro do periodo de validade da Proposta, a comparecer em
data, hordrio e local que forem indicados, para a assinatura do contrato.

ll.ODO CONTRATO:
11.1 Constam da minuta de Contrato que comp6e o ANEXO V, as condig6es e a
forma de pagamento, as sanQ6es para o caso de inadimplemento e demais
obrigag6es das panes. fazendo a mesma parte integrante deste

11.2 At6 a data de assinatura do Contrato, podera ser eliminado da licitagao
qualquer licitante que tenha apresentado documento(s) ou declaragao (6es)
incorreta(s), bem como aquela cuja situagao t6cnica ou econ6mica/ financeira tenha
se alterado apes o inicio de processamento do pleito licitat6rio, prejudicando o seu
julgamento.

1 1.3 A nio assinatura do Contrato, por qualquer motivo, dentro do puzo fixado, por
parte do licitante convocado, implicara sua eliminagao. a16m da incid6ncia de multa
na ordem de 10% (dez por cento) do valor estimado do contrato. sem prejuizo das
demais sang6es previstas no art. 81 , da Lei8.666/93

12.0 CONDiQOES E FORMA DE PAGAMENT0:
12.1 Ap6s a total execugao do objeto. a CONTRATADA encaminhar6 Nota Fiscal
Eletr6nica (NF-e). ao seguinte enderego eletr6nico: turismo@iaguarluna:sp:gQy:bt, a
qual sera rubricada pda Sra. Secretaria, pelo fiscal competente, devendo conter no
corpo da mesma o nOmero deste Convite e o nOmero do Contrato.
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12.2 Deverg estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletr6nica (NF-e),
n' de Ag6ncia e n ' de conta bancaria, de qualquer ag6ncia do Banco do Brasil
S/A., para efetivagao do pagamento.

12.3. Nio seri aceita a indicagao de Conta Poupanga

12.4 0 pagamento sera efetuado at6 o 25 (vig6simo quinto) dia
apresentagao da Nota Fiscal Eletr6nica, emitida pda CONTRATADA.

contado da

12.5 A CONTRATADA fica vedado negociar, ou efetuar a cobranga ou o desconto
da(s) duplicatas(s) emitidas(s) atrav6s de rede bancgria ou com terceiros,
permitindo, tio somente, cobrangas em carteira simples, ou sega, diretamente na
CONTRATANTE.

13.0 DAS DiSPOSIQOES GERAIS
13.1 A licitadora reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a
execuQao dos servigos contratados, mediante o pagamento Onico e exclusivo
daqueleja executado.

13.2 A licitante assume integral responsabilidade pelos danos que causar a licitadora
ou a terceiros. por si ou por seus sucessores e representantes na execuQao do
objeto contratado, isentando a licitadora de toda e qualquer reclamagao que possa
surgir em decorr6ncia dos mesmos.

13.3 A licitante sera a Onica responsavel para com seus empregados e auxiliares, no
que concerne ao cumprimento da legislaQao previstos em Lei, em especial no que
diz respeito is normas de seguranga do trabalho, prevista na Legislagao Federal
(Portaria n ' 3.214, de 8-7-78, do minist6rio do Trabalho), sendo que o seu
descumprimento podera motivar a aplicagao de multas por parte da licitadora ou
rescisio contratual com a aplicagao das san96es cabiveis.

13.4 A licitante obriga-se a manter, durante toda a execugao do Contrato, em
compatibilidade com as obriga96es assumidas, todas as condig6es de habilitagao e
qualificagao exigidas na Licitagao.

13.5 Aplicam-se a este Convite, as disposig6es da Lei n ' 8.666/93
as licita96es promovidas pda Administragao POblica

que regulamenta

13.6 0utros esclarecimentos poderao ser obtidos na sede da Prefeitura, no
enderego mencionada no Campo 3.1 deste Convite, no horgrio comercial, at6 01
(um) dia antes da abertura das propostas, ou pelos telefones: (19) 3867-9801 com
Antonial (19) 3867-9780 com Alinel (19) 3867-9757 com Henriquel (19) 3867-9707
com Estherl (19) 3867-9792 com Ricardo e (19) 3867-9786 com Denise.

JaguariOna, 27 de Outubro de 2017
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ANEXOI

MEMORIALDESCRITIVO

OBJETO: Fabricagao e Montagem de 01 Arvore de Natal de 19 metros de altura, no

Gramado do Centro Cultural, localizado na Avenida Marginal, s/n -- Centro Cultural

rmagem: extrafda do Google Maps, em 24 de Outubro de 201 7 (Centro Cultural).

Latitude: -22.703864

Longitude:-46.994851

O Ponto de instalagao em frente a rotat6ria Praia Netuno -- Hospital Municipal
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RESPONSAVELT£CNICO

O responsavel t6cnico irf se responsabilizar pda confecgao e instalagao das estruturas
metalicas, visando garantir a qualidade nas estruturas e instalagao das mesmas, de fomla a
atestar a integridade e rigidez dos elementos metalicos, sendo necessfrio realizar projeto
t6cnico e ART ou RRT conforme as diretrizes deste anexo - "Memorial Descritivo". No
campo de observag6es descrever os elementos t6cnicos necessfrios:

1 - Um mastro extemo de 19 metros.
2 - Uma estrela em 3D de 2,5 metros.
3 - Nove circulos em tubos para dar a conformidade da frvore
4 Fundagao

DESCRI(AO MATERIAL FSPF.rTFTr A roF q

1- Mastro Central

Tubo de 200 mm espessura 5/16
Tuba de 205 inm espessura 3/16:

estrutura central, dividido em 3 panes desmontfveis.
emenda estrutura fixado coin parafusos 5/8" e regulagem

2- Estrela 3D

Tubo de 4" mm espessura 2,25mm miolo da estrela e profundidade de 1,5 metros
Tubo de 1" espessura 2mm, estrutura da estrela com altura de 2,5 metros.
Encaixe parafusada na parte superior do mastro central.

3- Cfrculos em tubes

'3

- Confecg:io de 9 circulos em Tubo de 3" espessura 2,65mm sendo as medidas conforme de
1,0 metro; 1.65 metros; 2.27 metros; 2.90 metros; 3.52 metros; 4.15 metros; 4.77 metros; 5.40
metros; e 6.0 meros posicionados de 2.5 metros
- Tubo de 2' espessura 2.25 para estruturagao interna dos circulos.
- Circulos desmontfveis.

4- Fundagao e dados montagem

Fundagao do mastro feita com profundidade de 2 metros com ferragem de 3/8 utilizando
cerca de 2 metros cObicos de concreto usinado com 30 MPA.
- Instalagao de 4 brocas de I
dada broca.
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Dados T6cnicos Necessfrios para confecgfio da estrutura metflica:

- Tuba de 200mm espessura 5/16" estrutura central

- Tubo de 205mm espessura 3/16" emenda estrutural central

- Tuba de 4" espessura 2,25mm miolo da estrela

Tubo de 3" espessura 2,65mm aros de confomtagao da frvore

Tubo de 2 1/2" espessura 2,25 emendas de amos

- Tubo de 2" espessura 2,25 estruturag6es dos aros

- Tubo de 1" espessura 2mm estrutura da estrela

- Parafusos 5/8" x I '%2" fixagao dos aros e emenda estrutura central

- Servigos de calandra para os aron tubos de 3

- Pintura fundo zarcio

b

:a$P i: f«

n

Desenho llustrativo referente a estrutura metflica da arvore de natal, a ser construida
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A empresa deve seguir as informag6es contidas abaixo

1 - Garantia: a empresa ficarf responsavel por pegas de reposigao durante dois anos, a partir

da data de instalagao da mesma.

2 - Produto serf instalado de fot'ma desmontfvel os aros e a estrela. o mastro central
juntamente com a fundagao ficarf no local.
3 - Os elementos devem ser entregues em fundo galvite e pintura antes da instalagao.
4 -- Todas as atividades devem ser seguidas conforme as diretrizes descritas neste Memorial
Descritivo.

5 -- Os funcionfrios devem utilizar os respectivos equipamentos de Seguranga necessfrios
conforms NR-06 Equipamento de Protegao Individual e faso necessfrio Equipamentos de
proteg:io coletiva, os colaboradores devem ser devidamente registrados conforme diretrizes da

6 -- Deve ser seguido os apontamentos abordados na NR-35 Trabalho em Altura, conforme as
diretrizes normativas e legais.

CLT

Local dos servigos

Centro Cultural, avenida Jaguary
Municipal.

sem nimero em frente a rotat6ria do Hospital

Considerag6es, a empresa realizarf a confecgao das pegas metglicas e a sua instalagio.
As remog6es das panes moveis ficario sob responsabilidade da Prefeitura IWunicipal.
Assim como a monfagem dos elementos e16tricos e ornamentos decorativos natalinos
homo Hitas de led e strobo que contemplario o projeto initial.

OBSERVAGAo: APOS DOTS DIAS DA ASSINATURA DA LiCiTAGAo, A
EMPRESA DEVERA APRESENTAR O PROJETO ESTRUTURAL MKCANICO,
ASSINADO PELO ENGENHEIRO MECANICO RESPONSAvEL, COM A ART
DEVIDAMENTE PREENCHIDA E PAGA. SENDO RESPONSAVEL POR TODOS
OS ELEMENTOS MONTADOS E FIXADOS NO LOCAL.

3
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ANEXO 1 1

DECLARAQAO

Ref.: Convite no 004/2017

, inscrito no CNPJ/MF n '

, por interm6dio de seu representante legal o (a) Sr. (a)

, portador (a) da Carteira de Identidade n '

e do CPF n '

DECLARA, para fins do disposto no inciso V. do art 27, da Lei n ' 8.666, de 21 de

junho de 1993, acrescido pda Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ngo

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. e

ndo emprega menor de 16(dezesseis) anon.

Ressalva: ( ) emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condigao de

aprendiz

(data)

'\

(representante legal)

(Observagao: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima)
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ANEXOlll

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das san96es e
multas previstas neste ato convocat6rio, que a empresa
(denominagao da pessoa juridica). CNPJ n ' 6
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento
previsto na Lei Complementar n ' 123 de 2006. alterada pda Lei Complementar n '
147. de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na integra.

de de 20

Assinatura do representante legal

Nome

RG no

13
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ANEXOIV

MODELO DEPROPOSTA DEPRECOS

Convite: 004/201 7

Razgo Social da Empresa.

Objeto: FabricaQao e montagem de 01 drvore de Natal de 19 metros de altura (com
fornecimento de todo material e mio de obra). no Gramado do Centro Cultural,
conforme anexo 1 - Memorial Descritivo.

VALORGLOBAL

Puzo de validade da proposta de no minimo 60(sessenta) dias contados da data de
abertura dos envelopes.

Data.e assinatura do resoonsgvel

Dados do responsavel pda assinatura do contrato (devidamente comprovado pda
documentagao apresentada no Envelope: procuragao com poderes especificos ou
contrato social).

Nome:
Estado Civil:
Profissio:
RG no
CPF n '
Enderego:
Enderego eletr6nico:
Telefone para contato

'x
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ANEXOV

MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA
E A PREFEITURA DO MUNICJP10 DE JAGUARiONA.

PARA FABRICAQAO E MONTAGEM DE OI ARVORE DE NATAL DE 19
METROS, NO GRAMADO DO CENTOR CULTURAL.

Processo Administrativo n ' 14.720/201 7
Contrato n ' /2017

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA, pessoa juridica de direito pOblico
interns, com sede no Edificio do Paco Municipal, situado a Rua Alfredo Bueno. n ' 1235.
em JaguariOna. Estado de Sdo Paulo, inscrita no CNPJ/MF. sob n.o 46.410.866/0001-
71, neste ato representada peta Excelentissima Secretgria de Gabinete Sra. MARIA
EMILIA PEQANHA DE OLIVEIRA SILVA. brasileira, casada, portadora da C6dula de
Identidade RG n ' 22.552.439-9 - SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n ' 120.339.598-13.
residente e domiciliada na Rua Cust6dio, n ' 127, Jardim Zed, neste municipio de
JaguariOna, Estado de Sio Paulo, que este subscreve, daqui para frente denominada
simplesmente CONTRATANTE e a Empresa
inscrita no CNPJ sob n ' . com sede a Rua
Bairro: , CEP.: , no Municipio de , Estado
de . neste ato representada por seu Procurador
Nacionalidade, Estado Civil. Profissao, portador do RG n ' , e do CPF n '

residente e domiciliado na Rua . no . Bairro
CEP , no Municipio de , Estado de

que tamb6m subscreve, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e
contratado o que segue:

Ro

f'lo

1.0 0BJETO DO CONTRATO:
1.1. Fabricagao e montagem de 01 6rvore de Natal de 19 metros de altura (com
fornecimento de todo material e mio de obra), no Gramado do Centro Cultural,
seguindo o Anexo 1- Memorial Descritivo, parte integrante do Convite n. 004/21017

2.0 DOCUMENTOSINTEGRANTES:
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterizagao da execugao do objeto,
bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obriga96es ora
contraidas integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos. com todos
os seus anexos, os seguintes documentos:
a) Convite n ' 004/2017
b) Processo Administrativo n ' 14.720/2016.

2.2 0s documentos referidos no presente item, sgo considerados suficientes para.
em complemento a este Contrato. definir sua extensao, e desta forma reger a
execugao do objeto contratado.

3.0 PRAZO, FORMA E LOCAL DE EXECUQAo:
3.1 . O objeto deverd ser executado em at6 20 dias da assinatura deste Contrato.
3.2 Ap6s a assinatura deste, a CONTRATADA deverd apresentar o projet(I
estrutural mecinico a Secretaria de Turismo e Cultura, assinado pelo engenheircl
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mecinico responsavel, com a ART devidamente preenchida e paga, sendo o mesmo
responsavel por todos os elementos montados e fixados no local da execugao.
3.3 A CONTRATADA s6 iniciari o objeto ap6s a aprovagao do projeto pda
SECRETARIA DETURISMO E CULTURA.
3.4 0 local para a execugao do objeto seri na Avenida Marginal s/n, conforme
imagem do Google, parte integrante do Anexo Ido Convite.

4.0 PKEQO:
4.1 0 prego global para execugao do objeto apresentado na c16usula 1 .0, bem como
no anexo 1 - Memorial Descritivo, parte integrante do Convite 004/2017 6 de R$

( . apresentado na
Proposta da CONTRATADA, devidamente aprovado pda CONTRATANTE.

4.2 0 prego retro referido 6 final e irreajustavel, nio se admitindo quaisquer
acr6scimos, estando incluidos nos mesmos todas as despesas e custos, diretos e
indiretos, como tamb6m os lucros da CONTRATADA, inclusive os gastos com
alimentaQao, transporte, encargos trabalhistas, sociais e fiscais.

'')

4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato
orgamentaria n ' 179. 71.13.392.33.2031.339039.99.

correrio por conta da dotagao

5.0 CONDiQ6ES E FORMA DE PAGAMENT0:
5.1 Ap6s realizagao do objeto a CONTRATADA encaminharg Nota Fiscal Eletr6nica
(NF-e). ao seguinte enderego eletr6nico: tyri$ttlQ@t3quariuna.SD.qov.for, a qual sera
rubricada pda Sra. Secretdria de Turismo e Cultura, bem como, peso fiscal nomeado
para acompanhar a execugao, devendo conter no corpo da mesma o nOmero do
Convite e o nOmero deste contrato

5.2 Deveri estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletr6nica (NF-e), n '
de Ag6ncia e n ' de conta bancaria, de qualquer ag6ncia do Banco do Brasil
S/A., para efetivagao do pagamento.'\

5.3. Nio sera aceita a indicagao de Conta Poupanga

5.4 0 pagamento sera efetuado at6 o 25(vig6simo quinto) dia
da Nota Fiscal Eletr6nica, emitida pda CONTRATADA.

contado da apresentaQao

5.5 A CONTRATADA fica vedado negociar. ou efetuar a cobranga ou o desconto da(s)
duplicatas(s) emitidas(s) atrav6s de rede bancdria ou com terceiros, permitindo, tio
somente, cobrangas em carteira simples, ou seja, diretamente na CONTRATANTE.

6.0TRANSFERENCIA DO CONTRATO:
6.1 A CONTRATADA ndo podera transferir o presente Contrato. no todo ou em parte
nem podera subcontratar os servigos relativos ao seu objeto, sob pena de rescisdo do
aiuste

7.0 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

7.1 A CONTRATADA 6 responsavel, direta e exclusivamente, pda execuQao do objeto
deste Contrato e, consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos os
danes e prejuizos que, na execugao dele venha. direta ou indiretamente, a provocar ou
causar para a CONTRATANTE ou para terceiros
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8.0 PENALIDADES:
8.1 No caso de inadimplemento de quaisquer das obriga96es por este previsto, fica
estipulada uma multa correspondente a 10%(dez por cento), sobre o valor do contrato.

8.2 As multas aplicadas por forma do disposto no item precedente ndo terio cargter
compensat6rio, mas simplesmente morat6rio e, portanto, nio eximem a CONTRATADA
da reparagao de possiveis danos. perdas ou prejuizos que deus atos venham acarretar,
nem impedem a declaragao da rescisio do pacto em apreQO

8.3 Se a CONTRATADA inadimplir. no todo ou em parte este instrumento, ficarA sujeita
a san96es previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n ' 8.666/93, com as
alteraQ6es da Lei Federaln ' 8.883/94.

8.4 Sera propiciada defesa a CONTRATADA,
elencadas nos itens precedentes

antes da imposigao das penalidades

8.5 0s valores pertinentes ds multas aplicadas, servo descontados dos cr6ditos que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

9.0 RESCISAO:

9.1 A inexecugao deste Contrato, a16m de ocasionar a aplicagao das penalidades
anteriormente enunciadas, ensejara tamb6m a sua rescisao, desde que ocorram
quaisquer motivos enumerados nos art. 78, da Lean. 8.666/93.

9.2 A rescisio do Contrato podera se dar sob qualquer das formas delineadas no art
79, da Lei n. 8.666/93.

10.0 DISPOSiQOCS GERAIS:
10.1 A CONTRATADA deverg executar o objeto rigorosamente conforme estipulado na
Cldusula 3.0, deste instrumento.

l0.2 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danes que causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na
execugao do objeto deste contrato, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer
reclamagao que possa surgirl

l0.3 A CONTRATADA sera a Onica responsavel para com seus empregados e
auxiliares. no que concerne ao cumprimento da legislagao trabalhista, previd6ncia
social, seguros de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei.
em especial no que diz respeito is normas de seguranga do trabalho, previstas na
Legislagao Federal, sendo que seu descumprimento podera motivar a aplicaQao de
multas por parte da CONTRATANTE ou rescisio com a aplicaQao das san96es
cabivels

l0.4 A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda execuQao do Contrato, e
compatibilidade com as obriga96es assumidas. todas as condig6es de habilitaQao
qualificagao exigidas na licitagao.

l0.5 Aplicam-se a este Contrato, as disposig6es da Lean. 8.666/93, que regulament
as licitag6es e contratag6es promovidas pda administragao pOblica.
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ll.OTOLERANCIA:
11.1 Se qualquer das panes contratantes. em beneficio da outra, permitir, mesmo
por omiss6es, a inobservAncia no todo, ou em parte, de qualquer dos itens e
condig6es deste Contrato, tal fato ngo podera liberar, desonerar ou de qualquer
forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condig6es. os quais permanecerao
inalterados como se nenhuma tolerAncia houvesse ocorrido.

12.0 VIGENCIA:
12.IEste contrato vigorara por at6 20 dias, contados da data de sua assinatura

13.0VALOR DO CONTRATO:
13.1 As panes dio ao presente contrato o valor global de R$
(. .)

'')
1 4.0 FORO:

14.1 Elegem as panes contratantes o Foro da Comarca de JaguariOna, Estado de
Sdo Paulo, onde servo propostas as a96es oriundas de direitos e obrigag6es deste
Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais, privilegiado que
seja

E por assim estarem justas e contratadas, as panes, por seus representantes
legais, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para
um s6 e juridico efeito. perante as testemunhas abaixo assinadas.

JaguariOna, de de 2017

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA
Maria Emilia Peganha de Oliveira Silva
Secretiria de Gabinete

\

CONTRATADA

Testemunhas
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ANEXOVI

TERMO DE CIENCIA E NOTIFiCAQAO

CONVITE N ' 004/201 7
Contrato n ' /201 7
Objeto: Fabricagao e montagem de 01 grvore de Natal de 19 metros de altura
(com fornecimento de todo material e mio de obra), no Gramado do Centro
Cultu ra I.
Contratante: PREFEITURA DO MUNICiPIO DE JAGUARI(JNA
Contra tada :

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 instruQao e julgamento, damo-nos por CIENTES e
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitagao processual, at6
julgamento final e sua publicagao 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 mats que couber

Outrossim. declaramos estar dente, doravante, de que todos os despachos e
decis6es que vierem a ser tomada, relativamente ao aludido processo, servo
publicados no Digrio Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do
Tribunalde Contas do Estado de Sio Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar n ' 709, de 14 de janeiro de 1993. iniciando-se, a parter de entao, a
contagem dos prazos processuais.

JaguariOna, de de 2017

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA

Maria Emilia Peganha de Oliveira Silva
Secretiria de Gabinete

CONTRATADA
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