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CONTRATO QUE ENTRE S] CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIÚNA E A El\lPRESA MBR COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA. ME, PARA
AQUiSiçÃO DE DOIS TANQUKS AGITADOR!!..PAKA PREPARO,
ARMAZENAIVIENTO E DOSAGEM DE EMULSÃO DE POLÍMERO

Procedimento Licitatório n' 22.005/2018

Pregão Presencial n' 16#'2018
Contrato n' 024/2019

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, com sede na Rua Alfredo Bueno, n'
1235 - Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste ato representada pela
Excelentíssima Secretária de Gabinete Municipal Sra. Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva,
Brasileira, Casada, portadora da Cédula 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 Custódia, n' 127, Jardim Zeni,
CEP 13912-464, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a Empresa.,MBR COMÉRCIO DE
MATERIAIS LTDA. ME, inscrita no CNPJ/MF sob n' 20.204.978/0001-82, com sede na Rua
Três, n' 222, Quadra 39, Lote 21 8, Chacaras Recreio Jaguari, CEP. 13.150:001, Caixa Postal 90, no
Município de Cosm6polis, Estado de São Paulo, representada neste ato pelo Senhor Yuri Gagaren
Pinheiro Costa Leite, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n'
3.781.258-2 SSP/GO e inscrito no CPF/MF sob n' 788.013.701-72, residente e domiciliado na
Avenida José Puccinelli, n' 10, Cascata, CEP. 13.146-000, no Município de Paulínia, Estado de São
Paulo, doravante denomiruda CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue:

1.0DOOBJETO
1.1 Aquisição de 02 (dois) tanques agitadores em polipropileno para preparo, armazenamento e
dosagem de emulsão de polímero, conforme especificações descritas abaixo e demais
especificações constantes no ANEXO 1, parte integrante do Edital.

Item Ol: Tanque agitador
CALDEIRARIA;
Item 02: Tanque agitador
CALDEIRARIA.

capacidade 1000 litros -- 01 (uma) unidade. Marca / Fabricante: MP

capacidade 250 litros -- 01 (uma) unidade. Marca / Fabricante: MP

1.2. Os tanques e acessórios deverão possuir garantia mínima de 01 (um) ano

2.0 DOCUME NTOS INTEGRANTES . .
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da aquisição, 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 seguint.es documentos:

a-) Pregão Presencial n' 162/20 1 8;
b-) Procedimento Licitatório n' 22.005/201 8.

2.2 0s documentos referidos no item anterior são considerados suficientes pata, em complemento a
este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger o fornecimento do objeto contratado.

3.1 . A CONTRATADA deverá realizar a en rega do objeto em aO:40 (g6=ll;l$\dias, contados da
Ordem de Serviços, a ser expedida pela CONTRATANTE, por in#io da S(}retaria de Meio
Ambiente.
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3.2. O objeto deverá ser entregue na Estação de Tratamento de Agua
maranhão, n' 420, bairro: Bela Vista, no município de Jaguariúna -- SP

Central, sito à Rua

3.3. A entrega do objeto está condicionada à aprovação dos desenhos e prqetos a serem fornecidos
pela CONTRATADA, respeitando-se as características descritas no Edital. O responsável pelo
recebimento recusará o objeto, se este não atender às especificações do Edital.

3.4. A entrega deverá estar acompanhada do Relatório Técnico de Inspeção da Fabricação do
Produto, com referência/identiÊlcação/número de série dos equipamentos fornecidos e assinado(s)
pelo responsável da CONTRATADA.

3.5. A entrega e o transporte são de responsabilidade da CONTRATADA e não terão nenhum ânus
paraaCONTRATANTE.

4.0 DO PREÇOário e global para a aquisição do olãeto constante em Cláusula 1. 1 é de: Item Ol:
R$ 9.610,00 (nave mil, seiscentos e dez reais) e Item 02: RS 6.440,00 (seis mil, quatrocentos e
quarenta reais), apresentados como lance final pela CONTRATADA, devidamente aprovado pela
CONTRATANTE, totalizando o valor global de RS 16.050,00 (dezesseis mil e cinquenta reais).

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 da dotação orçamentária
02 ll 02 17.512.0029.1029 4.4.90.51.00 -- f'fc#a 222 -- Recurso Próprio

5.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO . . . ..
5.1. Na entrega, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal Eletrânica (NF-e) e encaminhará para o
endereço eletrânico com.cópia para
dae.adm2(ãiagu3].!!J!!ê:$2:ggS::bt, a qual' será conferida e vistada pelo fiscal do contrato e
encaminhada à Secretária de Meio Ambiente, para conhecimento, atesta e rubrica.

5.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e) número do Pregão, bem como o
número do Contrato.

5.3. O pagamento será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da Nota
Fiscal Eletrõnica (NF-e).

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

5.4.1. Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasil S/A não serão
efetivados os pagamentos.
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(meio por cento) ao mês, calculados "pró'rata tempere", em .relação ao atraso verificado
referência poder-se-á aplicar o IPCA-E para atualização monetária.

Como

6.0PENALIDADES: . ... .
6. 1 . Por descumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial do Contrato, a
Contratada poderá, gamntida a defesa prévia da interessada no respectivo processo, sofrer as
seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta, nos termos dos ans. 86 e 87 da Lei
Federal n''8.666/93 e art. 7' da Lei Federal n' l0.520/02:

6.1 .1 . advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais
tenha a Contratada concorrido díretamente;

6.1 .2. multa, nas seguintes situações

6.1.2.1. de 1% do valor Do Contrato, por dia de atraso na sua retirada, até o 10' (décimo) dia
corrido do atraso, após o que será aplicada a multa por inexecução total e rescisão unilateral do
Contrato;

6.1.2.2. de 1% do valor do Contrato, por dia de atraso injustiHlcado na entrega do bem, até o lO
(décimo) dia corrido do atraso, após o que será .aplicada a multa por inexecução total, a critério da
Administração, e promovida a rescisão unilateral do contrato;

6.1.2.3. de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, em caso de inexecução total do
fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que será efetivada
a rescisão unilateral do contrato.

6.2. suspensão temporária de participação. em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Jaguariúna, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

6.3. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na hipótese de
praticar ates fraudulentos na execução do Contrato, comportar-se de modo inidõneo ou cometer
fraude fiscal ou apresentar documento falso.

desde que cessados os motivos determinantes da punição.

6 5. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou
judicialmente, ou descontadas dos créditos da CONTRATADA.

6.6. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade
poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem 6. 1 .2.

6.7. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não eximindo a
CONTRATADA de reparar os prquízos que seu ato venha a acarretar ao CONTRATANTE.
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se no fato necessário, Guias efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo
único do art. 393 do Código Civil.

7.0 RESCISÃO: .. . ... .
7.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das p.enalidades
anteriormente enunciadas, ensdará 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 Xl? do art. 78, da
Lei n' 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 30%

(trinta por cento) do valor do contrato.

8.0 DISPOSIÇÕES GERAIS: . ...
8.1 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' 321 4, de 08-07-1 978, 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 cabíveís.

8.2 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes no fornecimento
do objeto contratado, isentando a CONTRATADA de toda e qualquer reclamação que possa surgir
em decorrência dos mesmos.

8.3 A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.4 Aplica-se a este Contrato as disposições da Lei n' 8.666/93, que regulamenta as Licitações e
contratações promovidas pela Administração Pública.

8.5ACONTRATADAapresentará,noatodaentregadobem: . . . . .
8.5.1 Nome do responsável técnico pela fabricação do objeto, junto da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) devidamente recolhida junto ao respectivo conselho de
classe

8.5.2 Relatório técnico de inspeção de fabricação do objeto

9.0TOLERANCIA:

houvesse ocorrido.

IO.O.DAANTICORRUPçÃO
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10.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a

dar a quem quer que sda, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja tanto por
conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação,: compensação
vantagens financeiras ou benefícios de qualq.uer espécie, .seja de forma direta ou jndireta quanto ao
objeto deste contrato, ou de outra forma a ele relacionada,.o que deve ser observado, ainda, pelos
gestores' nscai$ se 'as penas da Lei Fedreal n' 12.846/2013, regulamentada no Município de
Jaguariúna pelo Decreto n' 3.655/20 17.

ll.OVALORDOCONTRATO: . ..
11.1 Dá-se ao presente contrato o valor total de RS 16.050,00 (dezesseis mil e cinquenta reais),
paratodos os efeitoslegais.

lãl g :lHS T +n.n=u==i: :;:
Paulo, conforme Anexo.

13.0VIGENCIA: . .
13. 1 Este contrato vigorará por até 40 (quarenta) dias, contados da data da assinatura deste.

14.0 FORO as «artes 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, 13 de fevereiro de 2019

Mana Emília Peçanha de Oliveim Salva
r;o .204 .978/0001 -871

MBR COMERCIO DE
MATERIAL ELETRICO ME

Rua Três, Quadra 39 - Lote 218
Caixa postal: 90 . Rod. SP 332 KM 135

Chácara Recreio Jaguari . CEP: 13150.000

j=COSMOPOLIS - SPLJ
RG n' 3.781.258-2 SSP/GO
CPF/IVTF sob n' 788.01 3.70 1-72

Assistente de Gestão Pública

Prefeitura do Município de Ji8uariúna
Ptekituía do Muntcipo de Jaguawna
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'TERMO DE ciÊNciA E DE NO'nFiCAÇÃO

Pregão Presencial n' 162/2018
Procedimento Licitatório n' 22.005/201 8

Conero:o Ro 024/2019 02 (dois) tanques agitadores para preparo, armazenamento e dosagem

!e !g!:::i::. PREFEITiJR A DO MIJNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
:l==;1;;;;;1'Üi; ãaükáÓ DÉ M"'m"-S "D". M'

Pelo presente TERMO, n6s, abaixo identificados

a) o al ustesacima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do

ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS pararocesso até seu julgamento final e consequente

p;blicaçãokor o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariúna, 13 de fevereiro de 20 1 9.

GESTOR POJll!!CÃeZEal:!DATE:
Nome LucianaCarlaFerreiradeSouza . . . . ..

Cargo: Respondendo interinamente pela Secretária Municipal de
CPF: 924.608.796-87
RG: MG 3.963.665 SSP/MG
Data de Nascimento: 24/03/1971 . .
Endereço residencial: Rua Pernambuco, 47, Santa Mana, Jaguar
E. mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s): (19) 3867-9228
Assinatura:

Meio Ambiente

úna, SP
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PelaCONTRATANTE;
Nome: Mana Emitia Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 1 4/05/1 966
Endereço: Rua Custódia, n' 127, Jardim Zeni, CEP
E-mail institucional:

13.912-464,Jaguariúna SP

PelaCONTRATADA:
Nome: Yuri Gagaren Pinheiro Costa Leite
Cargo: Empresário
CPF 788.013.701-72
RG n' 3.781.258-2 SSP/GO
Data de Nascimento: 08/11/1975

Endereço residencial completo: Avenida José Puccinelli
Município de Paulínia, Estado de
E-mail institucional:

E-mail pessoal:
Telefone(s): (
Assinatura:

n' lO. cascata, CEP. 13.146-000, no

l3o .204 .978/0001 -871
MBR COMERCIO DE

MATERIAL ELÊTRICO ME
Rua Três, Quadra 39 - Lote 218

Caixa postal: 90 1jod.SP 332 KM 135

Chácara Recreio JzÉuaíi =\EP: 13150.000

l.C OS MOFO L l SF


