
Jaauariúna
l)apartamento de Licitações e Contratos

Rua Alfre(lo Bueno, 1235 - Coentro -Jaguai'iúna-SP - CEP 13910-027
cone:(19)3867 9780/9760/9801

INSTRUI'LENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRANI A PREFEITURA DO

:\!:;:C::? DU JAGUARIÚNA E A EN'l PRESA GIFRANZA ARQuITETURA E ENGENHARIA

Processo Administi'ativo n" 12095/20 18
Dispensa n' 021/2018
Contrato n" 1 15/2018

\ Prefeitura do Município de Jaguariúiia, com sede na Rua Alkcdo 13ueno, n' 1235 Bairro: Centro
inscrita llo CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001 -71 neste ato devidamente representada pela Excelentíssima
Secretária de Gabinete Sra. MARCA EMILIA PEÇANHA DE OLIVEIRA SILVA. brasileira casada.
portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 -- SSP/SP. c inscrita no CPF/MF sob n'
120 339.598-13, residente e domiciliada na Rua Custódio, n' 127. Jardim Zeni, neste município de
Jaguariúna/SP, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro"lado a Empresa
GIFRANZA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME. inscrita no CNPJ/MF 28.663.769/0001-

Rua Barão de Pirapitingui. 35-- Vila Industrial no município de Campinas. Estado de São Paulo. CEP
1 3.035-570, doravante denominado COIVTR.ATADA, têm entre si justo e contratado o que segue:

1.0 0BJETO DO CONTRATO:

.iHUXÊ$X;n::!:::JRa::zGZniTK:=m;
li# IEE Ç :11U IF l:::z=.-:':lnE'-l::lil::ll
2.0 1)0CUM ENTOS INTEGRANTES:

lãlB 1: gX:linha : ; l H:l
2.2 0s documentos referidos no item anterior, são considerados suficientes para. em complemento a este
L,ontraLo, definir a sua extensão e, desta lbrma. reger a execução do objeto contratado '' ' "''

3.0 PRAZO, FORIÇ'IA E CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO=

trinta)CONTRuadrados de construção. o projeto técnico arquitetânico de pérgola metálica de 1 30 (cento e

3.2 0 prazo de entrega do prometo será de 1 5 (quinze) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Serviço

IS;l:lll.IEIH:lW,ÊlillT ll =:lSElll:l l::ll
3.3 É de única e exclusiva responsabilidade e obrigação da CONTRATADA a elaboração do prometo.
sendo, para tanto, emitida a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de

l
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Responsabilidade Técnica) de responsabilidade técnica do profissional devidamente habilitado parti
realização dos serviços

3.4 A CONTRATADA deverá também

Apresentar memoriais descritivos com as informações técnicas e elementos utilizados. assim como
sistema de iluminação c tomadas - como serão reali/ados e instalados:

Apresentar os projetos em pranchas no Formato AI cona colas e informações legíveis e aceitáveis
confbrine padrão da Caixa Económica Federal:

Todos os projctos devem seguir as normas de acessibilidade

4.0PREÇO
4. 1 0 valor total para o cumpriillenLo do objeto é de R$ 1 4.430,00 (catorze mil qliatrocentos e trinta reais)
lprescntado pela CONTRATADA devidamente aprovado pela CONTRATANTE. '

4.2 0 preço acima referido é final e irreajlistáxel. irão se admitindo qualquer acréscimo, estando incluído no
mesmo, como já tclêrendado. todas as despesas e custos. dirctos e indiretos, como também os lucros da
CONTRATADA.

4.3 As despesas decorrentes
15].13.392.33.2031.339039.5

do presente Contrato, correrão
Ficha n' 346 tesouro próprio.

por conta da dotação orçamentária n

5.0 CONDiçõES E FORNIA DE PAGAR\lENTo:

5.1. Quando da emissão da Nota F'iscal eletrânica (NF-e), após a realização total do objeto, a
CONTRATADA deverá encaminha-la ao seguinte endereço eletrânico: $ç111ç@jêglBEjuna.st).gov.br . cona
copia para !uUânQ@lilxuali!!na:gD:gez:!X c para conhecimento. atcsLO e
rubrica da Senhora Secretária da pasta e do Fiscal nomeado para acompanhaJnento deste Contrato.

5.2 Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Processo Administrativo. bem
como o número deste Contrato.

EletrõnpagamF.eo será efêtuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da Nota Fiscal

5.4. Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrâníca (NF-e), número da Agência eo
número da conta bancária do Banco do 13rasil S/A., íla qual serão eHetivados os pagamentos.

5.5. Na ausência do número da agência e conta bancária do
pagamento.

13anco do Brasíl S/A não será e6etivado o

5.6. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

5.7 A CONTRATADA deverá apresentar junto com a nota fiscal, o comprovante de recolhimento dos
encargos previdenciários junto ao INSS e FGTS, se couber

5.8 Enl nenhuma hipótese será efêtuado pagamento antecipado ou sem apresentação de Nota Fiscal
devidamente rubricada pela Secretaria solicitantc

5.9 A CONTRATANTE poderá descontar do pagamento, importâncias que, a qualquer título, lhes Sejamdevidas,porâorçadestelnstrumento. ' ' ' '' ' '"--' '''""J

5. 10 A CONTRATADA liça vedado negociar, Oli ef'etuar a cobrança ou o desconto da duplicara emitida

sqavesrde rede bancár a ouRAmAerlielrns, permitindo-se, tão-somente, cobranças em cadeira simples,"ou

6.0TRANSFERÊNCIA DOCONTRATO

6.1 A CONTRATADA não poderá trailsGerir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem poderá
subconLratar os serviços relativos ao seu objeLO. sob pena dc rescisão do ajuste. ' '''' "
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7.0 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7. 1 A CONTRATADA é responsável, direLa e exclusivamente, pela execução do objeto deste Contrato e.
consequcntenlcnte responde, civil e criminalmente, por todos os danos c prquízos qtle, na execução dele
venha, direta ou índiretamcnte, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.

8.0PENALIDADES:

8.1 No caso de inadimplemento de quaisquer das obrigações por este previsto, Hca cstjnulada uma multa
correspondenLea30%(trinLaporcento), sobreovalordocontrato. ' ' '' '' "' ' -- --'

8.2 As [nultas aplicadas por força do disposto no item precedente não terão caráter compensatório, mas
simplesmente moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos.
perdas ou prejuízos que seus aros venham acarretar. nem impedem a declaração da rescisão do pacto em

8.3 Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sqeita 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.

8.4 Será propiciada defesa à CONTRATADA. antes da iml)osição das penalidades elencadas nos itens
precedentes

direito oulores pertinentes às cllultas aplicadas serão descontados dos créditos que a CONTRATADA tiver

9.0RESCISÃO

9. 1 A inexecução deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriorillcnte enunciadas,

8.666/93. oern a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer motivos enuillerados nos art. 78, da Lei n.

8.666/93.scisão do Contrato poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no art. 79, da Lei n.

10.0 DISPOSIÇÕES GERAIS:

deste instrumento. TADA deverá executar o objeto rigorosamente conforme estipulado na Cláusula 3.0.

K BlilT H:lli IE : :::: u :

contrataçlícamromavid,s peonadmi ast dlsposiç:pisada Lei n. 8.666/93, que regulamenta as licitações

ll.OTOLERÂNCIA:

X12.0VIGENCIA:

cmilliEste contrato vigor ará por um período de 1 5 (quinze) dias úteis, contados da data da Ordem de Serviço
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13.0 CLÁUSULA DÉCINIA TERCEIRA -- DA ANTICORRUPÇÃO:
13.1 . Para a execução deste contrato. ilenhumíi das partes poderá oferecer, dat ou se comprometer a dai' a
quem quer que sqa, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer quc sda, tanto por conta própria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou
benefícios de qualquer espécie. seja de norma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato: ou de
forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda. pelos gestores e fiscais, sob as penas da Lei
Federal n' 12.846/20 1 3, regulamellLada no Município de Jaguariúna pelo Decreto n' 3655/20 1 7.

14.0VALOR DO CONTRATO:

14.1 As partes dão ao presente contrato o valor total de R$ 14.430,00 (catorze mil quatrocentos e trinta
reais).

15.0 FORO:

15.1 Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de Sâo Paulo. onde serão
propostas as ações.oriundas de direitos e obrigações deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer
outro, por mais, privilegiado quc sda. ' ''

.2 E por assim estarem justas e contratadas. as partes, por seus representantes legais. assinam o presente
instrumento en] 2 (duas) vias de igual teor c forma para um só c jurídico efeito, perante as testemunhas
abaixo assinadas.

Jaguariúna 3 1 de agosto de 20 1 8

MARIA EN'l ÍLIA PEÇANHA DE OLIVEIRA SILVA
SECRETÁRIA DEGABINETE

GIFRANZA ARQuITÉÍI
ANTON10 ViARCELO ANDÚADE DE NIEDEIROS
RG n' 18.595.279-3 SSP/SP

Ptekitura do Município 'ie ;aguartuna

Assistente de Gestão Pública

Preferlura do Mundpio de Jaguariúna
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

DISPENSA N" 021/2018

Processo Administrativo N" 1 2.095/2.018
Contrato Ho 1 15/2018.

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA

Objeto: Prestaçãoado do\Centro Cultural. o de prometo técnico estrutural de Salão multiuso que será
Contratada: KELVIN WESLEy BINOTTI FRANCO

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 aros 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 cientes, 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 contagem dos
prazos processuais.

Jaguariúna, 31 de agosto de 2018

MARIA EMÍLIA PEÇANHA DE OLIVEIRA SILVO
SECRETÁRIA DEGABINETE

l

GIFRANZA ARQui l i!, l UKA E 'ENGENHARIA LTDA - ME
ANTONIO MARCELO ANDRADE DE MEDEIROS
RG n' 18.595.279-3 SSP/SP
CPF n' 109.804.948-93
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