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coyTnAjo QUE ENTRE sl CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
-... .JAauATgN+f A ENFRÇSA w F. EXTINTORES LTDA ME PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SEGUNDO E TERCEIRO ' '
EXTINTORES DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO. NÍVEIS EM

Processo Licitatório n' 024/2019
Pregão Presencial n'018/2019
Contrato n' 069/2019.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede no Edifício do Paço Municipal, situado à Rua Alfredo Bueno. n ' 1 235
em Jaguariúna, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF. sob n.' 46.410.866/0001-
71, neste ato representada pela Ilustríssima Secretária de Gabinete Municipal Sra
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva, Brasileira. Casada, portadora da Cédula de
Identidade RG n' 22.552.439-9 - SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob Ro 120.339.598-
13, residente e domiciliada na Rua Custódio, n' 1 27, Jardim Zeni, CEP 1391 2-464. neste
município de Jaguariúna, Estado de São Paulo. que este subscreve, daqui para frente
denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a Emp resa W.F.
EXTINTORES LTDA ME, inscrita no CNPJ sob n' 13.245.058/0001-47. com sede na
Rua Guido Daldosso, n' 05 - Bairro: Jardim Triunfo. CEP.: 13.920-000, no Município de
Pedreira. Estado de São Paulo. neste ato representada por seu Sócio proprietário Sr
Luis Fernando Simione, brasileiro, casado, empresário. portador do RG n' 34204823. e
do CPF n' 297.580.478-41 , residente e domiciliado na Rua lolanda Ferreira Briga, l l -
Bairro Castelari -- Pedreira - SP. CEP 13.920-000. que também subscreve. doravante
denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o que segue

1.0.DO OBJETO

1.1 Prestação de serviços de manutenção de segundo e terceiro níveis em
extintores de combate a princípio de incêndio da Prefeitura do Município de
Jaguariúna, conforme as condições mínimas fixadas para inspeção, manutenção
e recarga preconizadas na NBR Ho 12962 -- Inspeção, manutenção e recarga em
extintores de incêndio e demais normas pertinentes, no que couber, conforme
especificação abaixo:

l

Item Quant Especificação

l 125 Manutenção e recarga em extintores de incêndio
de lO(dez) litros de água pressurizada.

2 62 Manutenção e recarga em extintores de incêndio
de CO2(gás caüõnico) de 6(seis) quilos.

3 32 Manutenção e recarga em extintores de incêndio" i;b;'iu=;: tÉ6'E=;'ó';a:;=;;Õ:; .

>
32 Manutenção e recarga em extintores de incêndio" ã;bl;';li1=;: 11;6' :=;'1,';8:1g';;i=
4 Manutenção e recarga em extintores de incêndio' i;;Bi;'iÜ=;;i IÉ8' :;1;'1,';811:y=i=;.



1.2.ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

1.2.2. A manutenção de SEGLINDO NÍtosl dos extintores de incêndio deve ser realizada

a) desmontagem completa do extintor:
b) verificação da carga;
c) limpeza de todos os componentes;

d) Cotarole de rosca visual, sendo rejeitadas as que apresentarem um dos eventos:
falhas de filetes:

-flancos desgastadost
e) verificação das partes internas e
f) substituição de
g) regulagem das válvulas de
h)verificação doindicadorde
de pressão para extintores
i)fixação dos
pelo fabricante, no mini
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j) pintura conforme o padrão estabelecido na NBR 7195 - Cores para segurança e
colocação do quadro de instruções, quando necessário;
1) verificação da existência de vazamento:
m) colocação do lacre, identificando o executor:
n) exame visual dos componentes de materiais plásticos, com o auxílio de lupa com
aumento de pelo menos 2,5 vezes. os quais não podem apresentar rachaduras ou
fissuras.

1.2.3. A manutenção de TERCEIRO NÍVEL dos extintores de incêndio deve ser
realizada aditando-se os procedimentos citados na NBR 13485 - Manutenção de
terceiro nível (vistoria) em extintores de incêndio

a) ensaio hidrostático do recipiente para o agente extintor e do cilindro para o gás
expelente, quando houvera
b) ensaio hidrostático da válvula de descarga e mangueiras
c) remoção da pintura existente e aplicação de novo tratamento superficial do cilindro e
componentes, onde necessário. A remoção da pintura existente deve preceder
necessariamente ao ensaio hidrostático:

d) recarga do extintor de incêndio conforme especificado na NBR 12962 - Inspeção.
manutenção e recarga em extintores de incêndio

2.0.DOCUMENTOSINTEGRANTES

2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor qualificação 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' 01 8/201 9;
b-) Processo Licitatório n' 024/201 9.

2.2. Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para. em
complemento a este Contrato. definir a sua extensão e. desta forma, reger a aquisição
do objeto contratado

3.0. FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
3.3.1. O prazo de execução completa dos serviços de manutenção não deverá ser
superior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da assinatura deste contrato, podendo
ser prorrogado, salvo em casos justificados e acentos pela CONTRATANTE.

3.3.2. A Contratada deverá iniciar as manutenções e recargas em até 3 (três) dias da
assinatura deste.

3.3.3. A CONTRATADA deve providenciar no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da
data da notificação enviada, o saneamento de qualquer irregularidade nos serviços
prestados.

3.3.4. Considerando a crescente preocupação da sociedade em relação às questões
ambientais e desenvolvimento sustentável, e ainda considerando os riscos potenciais
ao meio ambiente e a saúde pública. ocasionados pelos produtos contidos nos
extintores de incêndio, caberá à CONTRATADA o carreto descarte e o gerenciamento
ambientalmente adequado de resíduos, tais como óleo. gás refljgerai:itg, entre outros.
no que tange à coleta,Ã reutilização, reciclagem. tratamento (Ú dispo:;irão final, em
atendimento à legislaçij+). aplicável, inclusive assumindo o compromisso Ve cumprir
todas as normas (legislq+ão) que tratar do assunto de descarte dà. produto dçb extintores
deincêndio.
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3.3.6. A relação dos endereços dos locais onde se encontram instalados os extin'
e quantlaades por setor constam do ANEXO l do Edital e deste Contrato - -'-'-ço

para a CONTRATANTEorte e devolução dos extintores não acarretarão nenhum ónus

M$1$$kg$HHlãW SK
loca9coAo ONTMTADA deverá manter 25% do total de extintores retirados em cada

4.0.DO VALOR:
4.1. O preço global para a
12.487,53 (doze mil quatrocentos e
sendo composto por: item l
centavos) e valor total de
cinquenta centavos), item 2, valor
centavos) e valor total de R$ 2.490.54
e quatro centavos), item 3, valor
centavos) e valor total de R$ 2
e dois centavos), item 4, valor
centavos) e valor total de R$ 1.051
centavos), item 5, valor unitário
centavos) e valor total de R$ 175.28
centavos), item 6, valor unitário R$
centavos) e valor total de R$ 427.23
centavos), item 7, valor unitário R$ 1
e valor total de R$ 51 1 .25
valor unitário R$ 43.82
R$ 87,64 (oitenta e
R$58,43 (cinquenta e oito reais e
(cinquenta e oito reais e
(oitenta e sete reais e
e um reais e doze centavos), item 1 1. valor un
centavos) e valor total de R$
centavos), item 12, valor unitário
total de R$ 496,40 (quatrocentos e
valor unitá rio R$ 14.60
(trezentos e noventa e
(catorze reais e
dois reais), item 15, valor unitário
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total de R$ 102,20 (cento e dois reais e vinte centavos), item 1 6, valor unitário R$ 1 4.60
(catorze reais e sessenta centavos) e valor total de RS 58,40 (cinquenta e oito reais e
quarenta centavos) e item 17, valor unitário R$ 14,60 (catorze reais e sessenta
centavos) e valor total de R$ 29,20 (vinte e nove reais e vinte centavos). ofertados como
lances finais pela CONTRATADA, devidamente aprovados pelo CONTRATANTE.

4.2. Os valores retro referidos são finais e irreajustáveis. não se admitindo qualquer
acréscimo, estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diremos e indiretos,
como também os lucros da CONTRATADA.

4.3. As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da dotação
o rçamentária :
02.02.01 .04.122.0002.2002.339039.00 - Ficha 056 - TESOURO PRÓPRIO

5.0.CONDIÇOES DEPAGAMENTO
5.1. A cada período de 30 (trinta) dias a CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal
Eletrõnica (NF-e) referente aos serviços realizados ao seguinte endereço eletrõnico:
secreta(jagovemo@jaguariuna.se.gov.br com cópia para
naftavia cintra(®iaauariuna.se.aov.br e luis.luz(@iaauariuna.sp.aov.br a qual será
rubricada tanto pelo secretário da pasta quanto pelos Fiscais do contrato.

5.2. Deverá estar indicado nas Notas Fiscais Eletrõnicas (NF-es) o 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 Eletrânica (NF-e).

5.3.1. Havendo atraso no pagamento não decorrente de falhas no cumprimento das
obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá
correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável. bem como
juros moratórios. à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pró-rata
tempere'. em relação ao atraso verificado. Como referência poder-se-á aplicar o IPCA-
E para atualização monetária.

5.4. Deverá estar obrigatoriamente indicado nas Notas Fiscais Eletrõnicas (NF-es),
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 efetivado o pagamento.

6.0. PENALIDADES
6.1 . Por descumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial do
Contrato, a Contratada poderá. garantida 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' 1 0.520/02:

6.1.1 . advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade
para as quais tenha a Contratada concorrido diretamentel

6.1 .2. multa, na seguinte situação

6.1.2.1. de 30%(trinta por cento) flo valor da inadimplência, ei caso de inêxecução
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parcial ou 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) anosl

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

6.4. Nos casos de declaração de inidoneidade. a empresa penalizada poderá, decorrido
o prazo de 05 (cinco) anos da..dec.laração, requerer a reabilitação perante a própria
autoridade que apli.cou a penalidade, que será concedida se a em presa ressarcir o
Município pelos prejuízos resultantes e desde que cessados os motivos determinantes
da punição.

6.5. As multas serão, após o regular processo licitatório, 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 a multa prevista no subitem 6.1.2

exím ndo a 'idades p:evistas nesta c áusula têm caráter de sanção administrativa, não
CONTRATANTE. A ue reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao

6.8. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes. das obrigações que lhes

correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por
motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O
caso fortuito, ou de força maior. verifica-se no fato necessário, cujos 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
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 Lei n' 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 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.ailgos encargos previstos em Lei,
em especial no que diz respeito às normas do trabaÓo, piêWas na Legislação Federal
(Portaria n' 3214, de 08-07-1978, do Ministéricl do TrabàtQo), sendo que o seu
descumprimento poderá motivar a.aplicação de maltas por par=b da CONTRATANTE
ou rescisão contratual com a apliclÍção das sançõe<cabíveis.
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8.2. A CONTRATADA não poderá transferir o Contrato, no todo ou em parte, nem
poderá subcontratar os serviços relativos ao objeto, sem o expresso consentimento da
CONTRATANTE, dado por escrito. sob pena de rescisão deste ajuste.

8.3. A CONTRATADA deverá garantir condições de segurança à integridade física e
Govemo de seus empregados, atendendo todas as legislações pertinentes à prevenção
de acidentes de trabalho. O não atendimento das exigências constantes nas legislações
pertinentes poderá resultar na cessação imediata do Contrato.

8.4. 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.

8.5. 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.

9.0.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.

IO.O.DAANTICORRUPÇÃO:
10.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, 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 qualquer
espécie, seja de forma 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' 12.846/201 3. regulamentada no Município de Jaguarlúna pelo
Decreto n'3655/2017.

ll.O.VALOR DO CONTRATO:
1 1 .1. Dá-se ao presente Contrato, o valor de R$ 12.487,53 (doze mil quatrocentos e
oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), para todos os efeitos legais.

1 2.0. VIGENCIA:
12.1 . Este contrato vigorará por um período de 60 (sessenta dias) dias, contados de sua
assinatura.

13.0. DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
1 3.1 . Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, assinarão Termo de Ciência
e Notificação, conforme Anexo VI, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo
perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

14.0.FORO
14.1 . Elegem as partes contrataçites o Foro da Comarca de Jaduariúna, Estàldo de São
Paulo, onde serão propostas as Éções oriundas de direitos e obrbações desta Contrato.
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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, 08 de abrilde 2019



ANEXO 1 - LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Secretaria Municipal de Assistência Social

Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana

Secretaria Municipal de Finanças
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Secretaria Municipal de Gabinete

Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

LOCAL l ENDEREÇO
AP C02 PQS TOTAL

fazer do Trabalhador entro de Rua EPmcE Pessoa, SN. Vila 7 4 0 4 8

E lilãdli ÜiiiiÉii;ãíai'Ê;i;i;iÍê;
Dr. Caio Pompeu de Toledo
(Azulão)

Rua Amazonas, n' 888 Jardim
Sõnia 2 3 Í 12

Parque Américo Tonietti de a riE) eira, s/n Bairro Roseirade Baixo 4 2  
Parque Serra Dourada illÍ:$ Holanda. s/n Jogo Ando

Parque Menegon l Prséa Menegon. S/N -- Vila SãoJosé n   
Parque José Pirex Júnior q     



Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Secretaria Municipal de Saúde

EEEB Reserva da Barra E:l;:rva da BarraFranco Mentor

EEEB Villa Guedes Condomínio Villa Guedes R 0 'T l

EEEB Recanto do Lago Recanto do Lago 0     l

EEEB Coração de Jesus Coração de Jesus T 0 l l

EEEB 05 j;l:aÉAmoreira. s/n - Roseira deCima 0   l

E'- " 8=':TS,:l,:E"";«'. 0 0  
EEEB Santa Francisca Vila Primavera 0 0  
ETE Santa Francisca E;EbDoma Prs Granguelli, N.' 3 0 3  
  0 3 0  

Casa da Agricultura Ja Jos Sãves Guedes. 575 - 'a'= l  

LOCAL ENDEREÇO
N'DEEXTINTORES
API CO,l POSITOTAI

Parque Dos Lagos SlasEduardo Tozzi S/N -- Vila Doze 2 0 0 2

Parque Mana Esteja Bianco
corres

Entre as Ruas Laranjeira e
Macieira, no Roseira de Cima 0 l l 2

Biblioteca l Estação de Guedes 4   8

Escola das Artes - Parque
Santa Mana

Rua Bahia Portão 3 - Parque Santa
Mana 3   6

SAE - Serviço de Atendimento
Especializado

Rua Lauro de Carvalho. 1 021
Centro 3 0 3 6

UBS 111 - Dr. Pedro Salve íra
Martins

UBS ll - Luiz Fernandes
CustÓdío .

Rua Pinto Catão. 195. Jardim
Santa Mercedes ,,---'---'--.

Rua Frachetta, 140. \Alia Miguel \
Martíni \ l l l 2 +
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UBS Vll - José Emygdio Pirex E;!?daaHf'p;

CAOS - Centro de Atenção
Psicossocial Av.: dos lpês. 678 (Fundas),

Roseira de Baixo [ F   
UBS Domingos Granghelli FIlHa:macieira, 163 - Roseira de TF [; 6

UBS VI - Dr. Jorge Rios Muraro Rua Angeloni, S/N. Pq
Florianópolls k 0 k 7

CEST - Centro de Saúde do
Trabalhador

Av. Alexandre Marion, 501 -- Vila
12 de Setembro 2 0   4

Sede da secretaria de Saúde Rua Louro de Carvalho. no 1215 -
Centro 4   8

ÓÊÕ':eiaüa'ai'Ê;ii
Odontológicas - "Dr. Lázaro
Poltronieri anho

Rua Atfredo Bueno, 1209 - Centro 3 0  
UBS Central R: Alfredo Bueno, 1227. Centro 2 0 l  
UBS Jardim Fontanella Rua Para. 181 - Jardim Fontanella T 3  
Central De Ambulância l Rua Alfredo Bueno, }205qCentro T 0 'a 
Mana do Carmo P. M. de

Souza -- Dona IK"
Rua Francisco Bodhi Neto. naVila
Jorge Zambon l / 7 2 =  
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ANEXOVI

TERMO DE CIÊNCIAE NOTIFICAÇÃO

Pregão n'018/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGI IARll'INA
CONTRATADA: W.F. EXTINTORES LTDA ' '' " ' ''" '
CONTRATO N' (DE ORIGEM): 069/2019

OBJETO: Pres açãote se:vlcos dd macundioão de segundo e terceiro níveis em

Pelo presente TERMO. nós, abaixo identificados

1. Estamos CIENTES de que:

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrõnico -- ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionanclo no processo. ''''
2. Dama-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

b) Se for 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. 08 de abril de 2019

gESTORDO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Valdir Antonio Parisi
Cargo: Secretário Municipal de Governo
CPF: 004.844.418-92
RG: l 0.868.683-8
Data de Nascimento: 24/1 0/1956

Endereço residencial: Praça Brasília, n' 33, Centro, Jaguariúna
E-mail institucional: gQy9UQ(@iaquaHuna.SD.aov.br
E-mail pessoal: 3dljgQBSgç99y@iBgliaHuna.SD.aov.br
Telefone(s):(1 9) 3867-9723/ 3867:984 1

são Paulo

Assinatura
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E91g.Ç9NTRATANTE:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG no 22.552.439-g SSP/SP
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 1 4/05/1966

Ê:imB ;,''"
Telefone(s):(19) 38é?i:Õ7ãã

SP

Assinatura

Pela CONTRATADA:
Nome: Luis Fernando Siminone
Cargo: Sócio Proprietário
CPF: 297.580.478-41 RG: 34204823
Data de Nascimento: 29/04/1979

Endereço residencial completo: Rua lolanda Ferreira Braga
município de Pedreira -- Estado de São Paulo '

Ç :lj:;qHH;.X5""9?:,.«ú.i;

1 1 Bairro Castelã

Assinatura ,r)7«d'g'W
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