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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO NIUNICÍPIO DE
JAGUARltJNA E A EMPRESA D. D. MONTE CONTROLE E M.\NIHO DE
PRAGAS !!!KILME, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃ0
{DESINSETiZAÇÃO) E DESRATIZAÇÃ0 EM POÇOS DE VISITAS DA RIDE
DEESGOTO

Procedimento LicitatÓrio Ho 025/2019
Pregão Pi'esencial n" 02 1/2019
Contrato n' 068/2019

A PREFEITURA DO NIUNICIPIO DE JAGUARIUNA, com sede na Rua Albedo
BuCHo, n' 1235 -- Baixo: Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71, neste ato
representada pela Ilustríssima Secretária de Gabinete Senhora Mana Emília Peçanha de
Oliveira Sirva, brasileha, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 e
inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-13, residente e doinicijiada 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 D. D.
MONTE CONTROLE E MANEJO DE PjiAGAS EIRELI ME, inscrita no CNPJ/MF
sob n' 01.756.999/000i-66, com sede na Rua Cardos Pennacchi, 5 1 1, laia 03, Centro, CEP
37.580-000, no Município de Monte pião, Estado de São Paulo, representada neste ato pelo
Senhor Reginaldo de Lama, brasileiro, casado, biólogo, portador'da Cédula de identidade
RG n' 27.582.596-6 e inscrito no CPF/MF sob n' 120.738.188-89, residente e domiciliado
na Rua Estado de lsrael, 74, Bela Vista 13.940-000, Aguas de Lindóia, Estado de São
Paulo, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que
segue

1.00BJETO

1.1 Prestação de serviços de dedetização (deshlsetização) e desratização em
aproximadaJnente 2.100 (dois mil e cem) poços de visita da rede de esgoto do Município
com o Êomecimento de todo material e mão de obra, confomle Memorial Descritivo
constante no Anexo 1, parte integrante do Edital.

1.2. Os serviços deverão ser prestados de forma a seguir
CVS n' 9 (Centro de Vigilância Sanitária -- Portaria n'
2000b que estabelece as Normas Técnicas para empresas
controle de vetorese pragas.

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 Para todos os efeitos legais, para !melhor calaçterização da execução
colmo para definir procedimentos e nonnas decorrentes das
integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos. com todos
seguintes documentos:
a-) Pregão Presencial n' 02 1/201 9;
b-) Procedimento Licitatório n' 025/2019.

2.2 0s documentos referidos no item anterior, são considerados suficientes para, em
complemento a este Cona-ato, definir a sua extensão e, desta forma reger a execução do
objeto contratado
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3.0 DO PRAZO, DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
3.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, podendo sei
prorrogado à critério da CONTRATANTE

3.1.1. Oconelldo a renovação, poderá ser aplicado após os primehos
reajuste com base no IGPM/FGV

12 (doze) meses

3.2. Será de responsabilidade da CONTRATADA a (üsponibilização de todos os
equipamentos de proteção individual e coletivos (EPI's e EPC's) que se fizerem
necessários para a execução do objeto, inclusive ao servidor(es) responsável pelo
acompanhamento e ãscalização do contrato.

3.3. Será de responsabilidade da CONTRATADA todos os custos com alimentação
unifonnes, transporte e ouros previstos na Legislação Trabalhista, pala todos os
funcionários envolvidos na execução do objeto

3.4. Todas as informações/deternlhlações para a perfeita execução do objeto encontram-se
no Anexo 1, parte integrante do Edital.

4.0DOVALOR:
4.1 0 valor global para a execução do objeto constante em Cláusula 1.1 é de: R$ 146.000,00
(cento e quarenta e seis mil reais), apresentado como lance final pela CONTRATADA
devidamente aprovado pela CONTRATANTE, sendo que para o Item 0}, o valor unitário é de
R$ 30.492,00 (trinta mil, quatrowntos e noventa e dois reais), totalizando o valor de R$
60.984,00 (sessenta mil, novecentos e oitenta e quatro reais), para o Item 02, o valor unitário é
de R$ 42.508,00 (quarenta e dois mil, quinhentos e oito reais), totalizando o valor de RS
85.016,00 (oitenta e cinco mi] e dezasseis reais)

4.2 0s valores retro referidos são amais e irreajustáveis, não se admitindo qualquer acréscimo:
estando incluídos nos mesmos todas as despesas e custos, duetos e indiretos, como também os
lucros da CONTRATADA, salvo na hipótese prevista na Cláusda 3. 1 . 1

4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da dotação or

n' 02 1 1 06 17.512.0068.2079 33.9039.00 -- /qc/za 248 -- Recurso Próprio

5.0 CONDIÇOES E FORMA DE PAGAMENTO
5.1. A cada aplicação, a CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal Eletrânica
enviando-a ao seguinte endereço eletrânico: ,
cópia para dae:adm(@jaguariuna.sp.got\cl», dae.am(dlaguariunê:$p:gQY:br e
dae.ete@jaguariuna.sp.gov.br a qual será conferida e vistada pelo(s) fiscal(is) do contrato
e enviada para a Secretária de

5.2. Deverão esta indicados
colmo o número do Contrato

5.3. Os pagamentos serão efetuados até o 30' (trigésimo) dia posterior\á data de
apresentação da Nota Fiscal Eletrõnica.
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5.3,1. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das
obrigações conüatuais principais ou acessórias por pare da CONTRATADA, incidirá
correção monetária sobre o valor devido utilizando-se do IPCA-E, bem como jugos
notórios com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, de acordo
com o artigo I'-F da Lei 9.494/97.

5.3.2. Nenhum pagamento será efduado à CONTRATADA sem que esta apresente,
Juntamente com a nota fiscal, a folha de pagamento dos funcionários envolvidos na prestação
do serviço (abraJlgendo férias, 13' sala-io, recolhimento previdenciário, vale refeição.
contribuição sindical), bem como o cotnprovante de regulam'idade com o INSS e o FGTS

5.4 Deverão estar obrigatoi'lamente indicados na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e), o 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 será
eíetivado o pagamento, não sendo aceito número de conta poupança.

6.0PENALIDADES
6.1. Por descumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial do
Contrato, a Contratada poderá, garantida a defesa prévia no respectivo processo, soü'ei as
seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta, nos ternos 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 inegularidades de pouca gravidade, para
as quais tenha a Contratada concorrido diretalnente;

6. 1 .2. Multa, nas seguintes situações

6.1.2.1 moratória de 1% do valor do contrato, por dia de atraso no cumprlínento das
obrigações previstas nas cláusulas 3.1 a 3.5, até o Ihnitç de 15%, a pal-tir do que, a
Administração poderá rescinde o contrato e aplicar a multa por inexecução total ou
contratar diretamente o serviço à custa da CONTRATADA, hnputando-lhe ainda os danos
e prquízos que vier a soâer em decolTência da inadimplência.

6.1.2.2. remunei-ataria de 30% (cinta por cento) do valor do contrato, em cpsQ (Ü/
inexecução total do fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula editiijhjÉL/l
hipótese em que será efêtivada a rescisão unilateral do Contrato. '\k v

6. 1 .3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar caiu
o Município de Jaguariúna, pelo prazo de até 05(cinco) anos;

6. 1 .4. Dedal-ação de inidoneidade pala licitar e contratar com a Administração Pública, na
hipótese de praticar ates âaudulentos na execução do Contrato, comportar-se de modo
inidõneo ou cometer üaude ãsca] ou apresentar documento falso.

6.2. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada
prazo de 05 (cinco) anos da declm-ação, requerer a reabilitação perante
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que aplicou a penalidade, que será concedida se a entpresa ressarcir o Município pelos
piquízos resultantes e desde que cessados os motivos determinantes da punição

6.3. As multas serão, após o regular processo administrativo
judicialmente, ou descontadas dos créditos da Conhatada

cobradas administrativa ou

6.4. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de
inidoneidade poderão se] aplicadas juntamente çom as multas previstas no subitem 6. 1 .2.

6.5. A penalidade pi-avista na cláusula 6.1.2.2 tem caráter de sanção administrativa,
servindo como piso de indenização que nào impede a indenização suplementar, nos ternos
do artigo 4 16, paágiafo único, da Lei 1 0.406/02.

6.6 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas
nos item precedentes

6.7 0s valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

dos créditos a que a

7.0 RESCISÃO:
7.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das
petdidades anteriormente enunciadas, enseHará também a sua rescisão, desde que ocos-am
quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da Lei n' 8.666/93

7.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das fomlas delineadas no art. 79 da Lei
d 8.666/93

7.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos inca. l a XI, do art.
78, da Lei n' 8.666/93, a CONTRAT.A.DA sÚeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa
equivalente a 30%(trinta por cento) do valor do cc,ntrato.

8.0 DISPOSIÇOESGER.41S
8.1. A CONTRATADA anresÊ!!!â: osseeuint documentos

e funcionamento. concedida pelo órgão competente de
Vigilância Sanitária dcF Estado ou Município:

b) Licença ambiental de ftlncionamento. concedida belo ó] iao coniueten te

rasileiro do Meio Aguente e dos
recursos Naturais Renováveis -- IB,4.NIA. co!!L apresentação de cadash'o técnico

teDoluidoras. conforme LeLEcdcral n'
6.938/81. alterada nela Lei Federal n' lO.165/00:
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8.2. A CONTRAT.4DA 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 aplicação de penalidades e rescisão do contrato

8.3. A CONTRATADA será a única responsável para com os seus empregados e auxiliares,
no que concenle 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 pa' parte da CONTRATANTE além da rescisão contratual com a aplicação das
sanções cabíveis

8.4. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução
do objeto contratado, isentando a CONTRATADA de toda e qualquer reclamação que possa
sw gir em decorrência dos mesmos

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, que regulamenta as licitações
e contratações promovidas pela Administração Pública

9.0TOLERANCIA:

9. 1 Se qualquu' das partes contratantes, em benefício da outra, pemiitir, mesmo por omissões
a inobservância no todo ou ein parte, dc qualquer dos itens c condições deste Contrato e/ou dc

seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer fom)a af'dar ou prqudicar
esses mesmos itens e condições, os quais pennanecerão inalterados, colho se nenh\xna
tolerância houvesse ocorrido.

IO.O.DAANTICORRUPÇÃO
10.1. Pal'a a execução deste contrato, nenhwna dn partes poderá oferecer, da' ou se
comprometer a dar a quem quer que sda, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seda, tanto por conta própria quanto por intemlédio de outrem, qualquer
doação, compensação vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja
direta ou indireta quaMo ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele relacionada,
deve ser observado, ainda, pelos gestores, Fiscais, se as penas da Lei Fedreal n' 12.
regulam)estada no Mwticípio de Jagua-iúna pelo Deck eto n' 3.655/20 1 7

ll.OVALORDOCONTRATO:
1 1 .1 Dá-se ao presente Contrato o valor global de R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil
reais), para todos os efeitos legais.

12.0'\AGENCIA
1 2. 1 Este contrato vigorará por 1 2 (doze) meses conta«as da dat\ de assinatura deste, podendo
ser renovado a critério da CONTRATANTE, observados os requisitos da Lei 8.666/93

5



f
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13.910-027
Fine:(19) 3867 9780 / 9801/ 9707/ 9757 / 9792 / 9786

Pre e tuna do Mu1licípio de Jaauariúna

13.0 DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
13.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTjtATADA, assinarão Termo de Ciência e
Notificação, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo perante o Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo.

14.0FORO

13.1 Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúla, 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 pares, por seus representantes legais,
assinam o preseNe 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,08 de abril de 2019

Secretária de Gabinete

Reginaldo de Lama
CPF 120.738.188-89
RG 27.582.59G6 SSP/SP
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICACÃO

Procedimento Licitatório n" 025/2019

Pregão Presencia[ n" 02]/2019
Contrato n' 068/2019
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÜNA.
Contratada: 1). D. MONTE CONTROLE E MANEJO DE PRAGAS EIRELI ME
Objeto: Prestação de serviços de dedetização (desinsetização) e desratização em poços de
visita darede de esgoto

Pelo presente TERIN40, nós, abaixo identificados

[. Estamos C] ENTES de que:
a) o ajuste acima refaido estará súbito a análise ejulganiento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrõnico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrâúco, conforme dados abaixo indicados, em consonância cola o estabelecido na
Resolução n' O 1/20 1 1 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrânico, todos os Despachos e Decisões que vierem
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados ]lo Diário Oülcial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:
enl 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, conforme regras do Código
de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço residencial ou eletrõnico -- ou telefones de cantata
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo

2. Dano-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos ates do processo até seu julgamento ümal e consequente
publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas !egais e regimentais, exercer
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Jaguanúna, 08 de abril de i}(l} 9

GESTORADOORGAO/ENTIDADE:
Nome: Rata de Cássia Siste Bergamasco
Cargo: Secretária Municipal de Meio Ambiente
CPF: 103.864.428-35
RG: 1 1.938.039 SSP/SP
Data de Nascimento: 02/12/1 958
Endereço residencial: Rua Vereador José Pinto Calão, n' 201, Jardim BotânigEo, Jaguari
E-mail institucional: ritab.secretariameioambiente(8iaguariuna. se.aov.br

E-mail pessoal: ritaberg20j0@hotmail.com
Telefone(s): (19) 3867-9774
Assinatura:

.na SP
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Responsáveis que assinaram o ajuste

PelaCONTRATANTE:
Nome: Mana Enlília Peçalaha de Oliveira Sirva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n' 120.339.598-1 3
Data de Nascimento: 1 4/05/ 1 966

Endereço: Rua Custódia, Ho 1 27, Jardim Zeni, CEP. 1 3.91 2-464, Jaguanúna
E-mail institucional: secretariamahaemilianene(@iaauniuna.se.aov.br

SP

PelaCONTRATADA:
Nome: Reginaldo de Lima
Cargo: Biólogo
CPF: 120.738. 188-89
RG: 27.582.596-6 SSP/SP
Data de Nascimento: / /

Endereço: Rua Estado de lsrae1, 74, Bela Vista 13.940-000, Águas de LindóÜ
São Paulo
E-maia institucional: d:d:monte(@hotmai] .com

;fado
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Secretária de Gabinete
Dá-se a este aditamento o valor de R$ 12.159,521

Continuam em vigor todas as outras cláusulas e condições
do contrato e do correlato processo administrativo

Secretaria de Gabinete, 08 de março de 201 9.

Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva

Secretária de Gabinete

EXTRAro DEcoNTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N' 021/2019 (:8)
Contrato n' 068/201 9

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Contratada: D.D. Monte Controle e Manejo de Pragas
EIRELIME

CNPJ O1 .756.999/001-66

Objeto: Prestação de serviços de dedetízação
(desinsetização) e desratização em aproximadamente 2.1 00
poços de visita da rede de esgoto do Município

Prazo: 12 (doze) meses.

Valor total: R$ 146.000.00

Secretaria de Gabinete, 08 de abril de 201 9.

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva

Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL NO 019/2019

Ata Regístro de Preços Ro 037/201 9

C)rgão Gerenciador: Prefeitura do Município de Jaguarlúna

Detentora da Ata: Agro Pecuária Ditinho Ltda. - EPP.
CNPJ 53.994.562/0001-64.

Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de
medicamentos e materiais veterinários - itens: 01. 04. 06. 08.
09, 10, 12, 13, 15, 20. 21 e 24

Vigência: 12 (doze) meses

Valor global: R$ 13.429.06

Secretaria de Gabinete, 27 de março de 201 9

Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva

Secretária de Gabinete

EXTRATO DECONTRATO

INEXEGIBILIDADE N' 003/201 9

Contrato na 064/201 g

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Contratada: Estâncias Metrópolis Turismo e Viação Ltda.

CNPJ 07.073.595/0001-54

Objeto: Fornecimento de até 4.000 créditos. sendo
aproximadamente 400 créditos mensais. para transporte de
alunos residentes em Jaguariúna para as escolas técnicas do
município de Amparo

Prazo: 12 meses.

Valor total: R$ 10.400.00

Secretaria de Gabinete, 04 de abril de 2019

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva

Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL NO 028/2019

Ata Registro de Preços n' 041/201 9

C)rgão Gerencíador: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Detentora da Ata: L.P. Santos Atacadista - ME. - CNPJ
24.926.663/0001-08

Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de formulas
infantis específicas - item: 03.

Vigência: 12 (doze) meses

Valor global: R$ 2.736,00.

Secretaria de Gabinete. 29 de março de 201 9

Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva

Secretária de GabineteEXTRATO DE TERCEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE N'007/2016

Contrato no 223/201 6

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Contratada: Estâncias Metrópoles Turismo e Viação Ltda.

CNPJ 07.073.595/0001-54

Objeto: Fornecimento de 750 cartões eletrõnicos
recarregáveis. visando transporte de servidores municipais
dentro do município de Jaguariúna

Fica acrescido ao contrato o valor de R$ 12.159,52. que
corresponde ao acréscimo de 25%l

EXTFRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N' 004/201 9

Contrato n' 063/201 9

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Contratada: Missaglia e Trevisan Comercio de Gás
Liquefeito Ltda.

CNPJ: 04.522.445/0001 -92

Objeto: Recarga de gás liquefeito de petróleo em botijão de
cozinha P13


