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deJaauariúna

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIUN4, E A EMPRESA CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E
111Bb$118Ç4q.0.E.JWEAS VCROES EIREÇi - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS G'RAMADOS '

Processo Administrativo n' 512/2018
Pregão Presenciam'006/2018
Contrato Ro.017/2018.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, com sede a Rua Alfredo Bueno. Ro
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 no
22.552.439-9 e inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua
Custódia, 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 CAMPANELLI - GRAMADos ESPORTlvOS E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS
VERDES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n' 49.266.182/0001-36. a Av. Francisco
Rodrigues Filho. Ro. 3.600 Bairro: Vila Sarah Avignon, CEP.: 08810-000, no Município de
Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, representada neste ato por seu Procurador Senhor
Miguel Victor Jungers Campanelli, brasileiro, Arquiteto, portador da Cédula de Identidade
RG no. 6.815.405-7 e inscrito no CPF/MF sob no 691 .285.968-20. residente e domiciliado
à Av. Francisco Rodrígues. 3600 - Bairro: Vila Sarah Avignon, CEP.: 08810-000. no
Município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo. doravante denominada
CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue:

l .O OBJETO

1.1 Prestação de serviços de recuperação e manutenção dos gramados, 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' 006/20181
b-) Processo Administrativo n' 51 2/201 8.

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

3.0PRAZOEFORMADEEXECUÇÃO
3.1 0s serviços serão prestados por um período de 06 (seis) meses, contados
assinatura deste contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos p
critério da CONTRATANTE.

da

3.2. Os serviços
Referência anexo

serão executados nos Campos de Futebol citados no

3.3 A CONTRATADA é responsável pelos equipamentos de proteção individual (EPI's) que

]
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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.

4.0DOVALOR:
4.1 0 valor global para a execução do objeto é de: R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e
quinhentos reais), sendo para o gramado do "Centro de Lazer do Trabalhador". o valor de
R$ 7.397,37 (sete mil trezentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos), para o
tramado do "Parque José Pires Junior", o valor de R$ 8.740.43 (oito mil setecentos e
quarenta reais e quarenta e três centavos); para o gramado do "Parque Américo Tonietti",
o valor de R$ 9.181,10 (nove mil cento e oitenta e um reais e dez centavos) e para o
gramado do "Aluno Amaram", o valor de R$ 9.181,10(nove mil cento e oitenta e um reais e
dez 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 decorrentes do presente Contrato, correrão por conta
orçamentária: n' 101 27.812.23.2023 339039.16 - RECURSO PROPRIO

da dotação

5.0 CONDIÇOES E FORMA DE PAGAMENTO:
5.1 . A cada 30 (trinta) dias, conforme serviços executados 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 rce to . seiel(®iaa uariuna. SD . aov . br.

5.3. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e)
o número deste.

número do Pregão, bem como

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

os comprovantes do

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 suspensão do direito
contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta, pelo prazo desde já
em 24 (vinte e quatro) meses, contados da aplicação de tal medida punitiva. 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 LeiFederalno 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 moratório e. portanto. não eximem a
CONTRATADA da reparação de possíveis danos. perdas ou prejuízos que os seus ates
venham a acarretar, nem Impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.

6.5 Será propiciada defesa à CONTRATADA
elencados nositens precedentes.

antes da imposição das penalidades

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 Leino 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
CONTRATANTE ou a terceiros. por si ou por seus sucessores
execução do objeto contratado, isentando a CONTRATADA
reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.
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8.5. A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

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

9.0 TOLERÂNCIA:
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 DOCONTRATO:
10.1 Dá-se ao presente Contrato, o valor global de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e
quinhentos reais), para todos os efeitos legais.

11.0 VIGENCIA:
1 1 . 1 Este contrato vigorará por até 07 (sete) 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. 30 dejaneiro de 2018

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva

Miguel Vector Jungers Campanelli
RG no. 6.815.405-7
CPF/MF Ro 691 .285.968-20

TESTEMUNHAS

Aline Fernanda Arruda Leite
Assistente de Gestão Pública

PfpfQi . ra dc Ntunlcíplo de Jaguariúna
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TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: recuperação dos gramados com domínio da SeJEL -- Secretaria de Juventude
Esporões e Lazer.

LOCALIZAÇÃO E DIMENSÕES DOS GRAMADOS

Campo de futebol
Campo de futebol
Campo de futebol
Campo de futebol

Centro de Lazer do Trabalhador": (94,00m x 60,00m) (Cxl)
Parque Américo Tonietti" (1 00,00m x 70,00m) (Cxl)l
Parque José Piões Junior" (98,00m x 68,00m) (Cxl)l
Aluno Amaram"(1 00,00m x 70.00m)(Cxl).

TIPO DEINTERVENÇAO:
Para que os gramados de nosso município tenham condições necessárias de utilização
para nessa população, serão necessárias algumas intervenções específicas, conforme
segue abaixo:

FRAZE MOWING: Serviço realizado com aplicação equipamento especial que retira
excessos de material decomposto e folhas velhas do gramado com o objetivo de
proporcionar maior condição de desenvolvimento. As lâminas do equipamento penetram
na camada superficial da base corrigindo buracos no nivelamento do campo
Para realização desta atividade o conjunto equipamento e tratar, deverá trabalhar junto
com outro conjunto carreta e tutor para o recolhimento do material retirado.
O conjunto de recolhimento tutor mais carreta será de responsabilidade da contratada.

DESCOMPACTAÇÃO DE SOLO: O equipamento de "descompactação de solo" utiliza
pinos sólidos que penetram no solo perpendicularmente e saem com uma angulação
detemlinada. abrindo fissuras e quebrando a camada compactada do solo. A
compactação do solo é um dos principais problemas de gramados esport.avos. pois
impede que as trocas gasosas entre o solo e o ar ocorram de maneira desejada. Esta
compactação vai limitando o crescimento das raízes e consequentemente da parte aérea
da grama,'na formação de folhas na sua regeneração. além de ficar mais suscetível ao
ataque de pragas e doenças. Outro problema é a redução da infiltração de água no solo
piorando assim a drenagem e podendo deixar poças no gramado.

COBERTURA MECANIZADA: O Top Dresser é a cobertura do gramado com areia
média lavada, que serve para proteção da grama, uniformização da superfície do campo
e recuperação do micro- nivelamento. A cobertura é realizada mecanicamente com
equipamento que possibilita a aplicação homogênea do material sobre o gramado,
permitindo uma recuperação mais rápida do gramado como um todo.

LOCAIS ONDE HAVERÃO AS INTERVENÇÕES
CENTRODELAZERDOTRABALHADOR
- FRAZE MOWING;
-DESCOMPACTAÇÃO DE SOLO;
- REPLANTIO DE GRAMA -- (áreas com falhas)
-COBERTURA MECANIZADA.

PARQUE JOSÉ PIRES JÚNIOR/ PARQUE AMÉRICO TONIETTI/ ALTINO AMARAL
DESCOMPACTAÇÃO DESOLO;
REPLANTIO DE GRAMA -- (áreas com falhas)
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COBERTURAMECANIZADA.

A execução dos trabalhos deverá cumprir o cronograma do anexo l

DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

. Fornecimento de equipamentos especiais para os trabalhos com fretes

. Operador e combustívell
. Fornecimento de carreta mais tratar de recolhimento para trabalhar junto com o
equipamento Fraze Mowina

DA RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA:

. Para a execução da descompactação, realizar a rega do gramado até o seu
encharcamento na profundidade de 12 a 15 cm. de 3 a 5 dias antes da realização
dos serviços em casos onde o terreno esteja muito compactado

Fornecimento de aplicação de água de irrigação sempre que for solicitado

. Fornecimento de adubos necessáriosl

. Fornecimento de grama e serviços de replantio nas áreas com falhasl

Mão de Obra auxiliar de 4 pessoas durante o período dos serviços para auxiliar nas
atividades abaixo:

1 . Descarte do material do FRAZE MOWING:
2. Limpeza do campo e replantio de gramar
3. Carregamento do equipamento de cobertura no momento da aplicação.

. Serviços rotineiros de manutenção dos gramados como: cortes frequentes.
adubação, controle de plantas invasoras e marcaçãol

. Fornecimento de areia média lavada e peneirada por campo se necessário;

. Bota fora do material resultante dos serviçosl

. Disponibilizar acesso para a entrada de equipamentos, incluindo eventual abertura
e fechamento de pisos e alambrados
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CRONOGRAMADOSTRABALHOS

O cronograma de recuperação dos gramados foi definido pela SEJEL conforme segue
abaixo:
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TERMO DECIÊNCIAENOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 006/2018
Contrato n' 017/2018.
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Jaguariúna, 30 de Janeiro de 2018

DEAREAS VERDES

Campanelli
5.405-7

CPF/MF no 691.285.968-20


