
Departamento d(l Licitações e Contratos
Rala Alfredo Bucho, 1235 - Ceijtro -- Jaguariúna - SP - CEP ]3910-427

Fode; (19)3867 9B0] / 9780 / 9757 / 9792 / 9825 / 9786

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARI(JNA E A EMPRESA MURER E MURER LTDA. EPP, Polia
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATÉ 3.500 HORAS COM CAMINHÃO LIMPA
b'l)SSA

Pregão Presencial n' 026/2019
Pocedimento Licitatório uo 034/2019
Contrato n' 084/2019

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAÜUARIUNA. com sede na Rua Alftedo
Bueno, n' 1235 - Bairro Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste ato
representada pela Ilustríssima Secretária de Gabinete Senhora Mlaria Emília Peçonha de
Oliveira Sirva, brasileira, 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 domiciliada na Rua Custódia. n'
] 27, Jardim Zeni, CEP. 13.91 2-464, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo,
doravante denominada simplesmente CONTitIATANTE e de outro lado a Empresa
MURER E MURER LTDA. EPP, inscrita no (]NPJ sob n' 03.404.618/0001-05. com sede
no Sítio São José, s/n, Rural. CEP 13.910-001, i$ Município de Jaguariúna, Estado de São
Paulo, representada neste ato pela Senhora Débota de Pinho Aymone, brasileira, portadora
da Cédula de Identidade RG n'. 27.727.328-6 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n'
283.487.338-09, residente e domiciliada na Avenida Maranhão, n' 2.390, casa 15, São
Pedro, no Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada

CONTRATADA, têm entre si justo e contratado h que segue:

1.0DOOBJETO

1.1 Prestação de serviços de até 3.500 (três mil G quinhentas horas) com caminhão limpa
bossa, compreendendo roleta, sucção, remoção dê esgoto em fossa séptica, poços de visita,
lavagem de redes de 150 mm e 200 mm, no casal de entupimento e em estações elevatórias
de esgotos.

2.2. O(s) caminhão(ões) a ser(em) utilizado(s) Óa execução do objeto deverá(ão) possuir
tanque com capacidade igual ou superior a 7.q)00 (sete mil) litros e deve(m) estro em
perfeitas condições de uso, inclusive quanto ao abastecimento.

2.0 DOCUMENTOS HVTEGRANTES
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor cíjmcterização 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' 026/201 9;
b-) Procedimento Licitatório n' 034/201 9.

2.2 0s documentos referidos no item anterior são considerados

complemento a este Contrato, definir a sua exteklsão e, desta fomla
objeto contratado.

3.0 PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO:
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Departamento de l.imitações e Contratos
Rua Alfrcdo BuCHo, 1235 - Cbntjn -- Jaguariúita - SP - CEP 13910-427

Fome:(19)3867 9801/ 9780/ 9757/9792/ 9825/ 9786

3.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses;, a paio de sua assinatura, podendo ser
renovado a critério da Prefeitura, observados os requisitos da Lei 8.666/93.

3.1.1. Oconendo a renovação, poderá ser aplicado após os primeiros }2 (doze) meses,
reajuste com base no TGPM/FGV.

3.2. Os serviços deverão ser prestados de acordo {jom as solicitações da CONTRATANTE,
por meio da Secretaria de Meio Ambiente.

3.2.1. A qualquer tempo, poderá ser solicitado mais de um caminhão, dependendo da
den)anda dos serviços-

3.3. Os resíduos coletados serão dispensados na Estação de Tratamento de Esgoto
Camanducaia, sem ónus para a CONTRATANTE.

ETE

3.4. O abastecimento e a manutenção do(s) caminbão(ões) serão de total responsabilidade da
CONTRATANTE, bem como a disponibilização de motorista(s), devidamente
habilitado(s).

3.5. Também será de total responsabilidade da CONTRATANTE o fornecimento de EPI's
(Equipamento de Proteção Individual) e EPC's (Equipamento de Proteção Coletiva) que se
querem necessários para a execução do objeto, a fiscalização da obrigatoriedade de seu uso
pelos colaboradores envolvidos, bem como os respectivos encargos trabalhistas e sociais,
dentre outros.

4.0DOSVALORES
4.1. O valor por hora e global para a execução do objeto constante em Cláusula 1.1 é de: R$
80,00 (oitenta reais) por hora, totalizando o valdr estimado de R$ 280.000,00 (duzentos e
oitenta mil reais), apresentado pela CONTRISTADA e devidamente aprovado pela
CONTRATANTE

4.2 0s valores retro referidos são finais e i&eajustáveis, não se admitindo qualquer
acréscimo, estando incluídos nos mesmos todas as despesas e custos diremos e indiretos,
como também os lucros da CONTRATADA, sal'ko na hipótese da Cláusula 3.1 .1 .

4.3 As despesas decorrentes do presente C+ntmto, correrão por
orçamentária n' 02 ] 1 06 17.512.0068.2079 33.9039.00 -- Flc/ia 248

conta da dotação

S.O CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAÀIENTO
5.1. A cada período de 30 (trinta) dias, a CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal
Eletrânica (NF-e) enviando-a para o e-mail: , com cópia para
da e , a qual será
conferida e vistada pelo(s) fiscal(is) do contrato e enviada a
para conhecimento, atesta e rubrica.

5.1.1. As Notas Fiscais deverão estar acompanhadas de relatório dos
para verificação.
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Departamento de licitações e Contratos
Rua Alfredo BuCHo, 1235 - Centro -- Jaguariúna - SP - CEP 13910-427

Pane:(]9)3867 9801/ 97B0/ 9757/ 9792/ 9B25/ 9786

5.2. Deverão estar indicados na Nota Fiscal Elebânica (NF-e) o número do Pregão, do
Contrato. o número da Agência e o número da ccjnta bancária do Banco do Brasil S/A, na
qual serão efetivados os pagamentos.

5.2.1 Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasil S/A não será

efetivado o pagamento, não sendo aceito número db conta poupança.

5.3. Os pagamentos serão eâetuados até o 30' (trigésimo) dia posterior á data de
apresentação da Nota Fiscal Eletrõnica.

5.3.1. Havendo au-aso nos pagamentos não decorrente de Ealllas no cumprimento das
obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá
correção monetária sobre o valor devido utilizando)-se do TOCA-E, bem como juros notórios
com base no índice oficial de remuneração da qademeta de poupança, de acordo com o
artigo I'-F da Lei 9.494/97.

13.3.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem que esta apresente,
.juntamente com a nota fiscal, a folha de pagjamento dos funcionários envolvidos na
prestação do serviço (abrangendo férias, 13' salário, recolhimento previdenciário, vale
refeição, contribuição sindical), bem como o combrovante de regularidade com o INSS e o
FGTS

6.0PENALIDADES:
6.1 . Por descumpriínento de cláusulas editalíci:ls ou pela inexecução total ou parcial do
Contrato, a Contratada poderá, garantida a defesa prévia no respectivo processo, soâ'er as
seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta, nos tentos 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 gl'avidadc, para

as quais tenha a Contratada concorrido diretamentjl;

6. 1 .2. Multa, nas seguintes situações

6.1.2.1 moratória de 1% do valor do contrato, por dia de atraso no cumprimwto das
obrigações previstas nas cláusulas 3.1 a 3.5, ílté o limite de 15%, a partir do que, a
Administração poderá rescindir o contrato e aplicijr a multa por inexecução total ou contratar
diretamente o serviço à custa da CONTRA'(ADA, imputando-lhe ainda os danos e

prejuízos que vier a soõer em decorrência da inadjmplência.

6. 1 .2.2. remuneratória de 30% (trinta por cento) db valor do
total do fornecimento ou de descumprimento de qualquer
que será efetivada a rescisão unilateral do Contrate.

6.1 .3. Suspensão temporária de participação em licitação e
Município de Jaguariüna, pelo prazo de até 05 (çihco) anos;

3
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6.1 .4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na
hipótese de praticar aios õaudulentos na execução do Contrato, comportar-se de modo
inidõnco ou cometer Êaude âscal ou apresentar d(4cumento falso.

6.2. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, decorrido o

prazo de 05 (cinco) ancas da declaração, requerer # reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida s+ a empresa ressarcir o Município pelos

prquizos resultantes e desde que cessados os motivos detemiinantes da punição.

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

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

de

6.5. A penalidade prevista na cláusula 6. 1.2.2 tem caráter de sanção administrativa, servindo
como piso de indenização que não impede a inde+ização suplementar, nos termos do artigo
41 6, parágrafo único, da Lei 1 0.406/02.

6.6 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades
elencadas nositens precedentes.

6.7 0s valores pertinentes às multas aplicadas set'ão 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 anteriomiente enunciadas, ensdará t4lmbém a sua rescisão, desde que ocorram

quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da ljei n' 8.666/93.

7.2 A rescisão do Contrato poderá se du 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. CoNTRATÀJ)A apresenta neste ato

/

4

dailância sanitária dQEsl8do ou do MunicíDiQ! l \

b) Licenca de Instalação e Open
transporte dos resíduos dç 8»sg r6 (



Departamento de Licitações e Contratos
Rua Alfredo BuCHo, 1235 - Centljo -- Jaguariúna - SP - CEP 13910-027

Fode:(1 9)3867 9801/ 9'l80/ 9757/ 9792/ 9825/ 9786

c} Certificado de Regularidade do ]Q$!!!ylQ Brasileiro do Meio AmbiçBtL& de&
Recursos Naturais Renováveis -: IBAMA. com auresentacão de cadastro técnicçllédera!
CTF) para atiyidade99Qte

alterada pela Leí Federal n' 1 0.165/QQ:

g.2. 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 aplicação de penalidades e I'escisão do conüato .

8.3. A CONTRATADA será a única respodsá\el para com os seus empregados e
auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social,
seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outi+s 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)l sendo que o seu descumprimento poderá

motivar a aplicação de muitas por parte da CONll'RATANTE além da rescisão conüatual
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 surgir em decorrência dos mesmos.

8.5. A (CONTRATADA obriga-se a manter bm compatibilidade com as
assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação

obrigações

8.6. Aplica-se a este Contrato as disposições da Lei n' 8.666/93
licitações e contratações promovidas pela Admini:jtração Pública.

que regulamenta as

9.0DAANTICORRUPÇAO:
9.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que soja, ou acoitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doação, compensação, vantagens flnanceims ou benefícios de qualquer espécie, seja de
fobia direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de forma a ele não relacionada, o

que deve ser observado, ainda, pelos gestores d fiscais, sob as penas da Lei Federal n'
12.846/2013, regulamentada no Município de Jag+ariúna pelo Decreto n' 3655/2017.

10.0 TOLERÂNCIA:
10.1 Se qualquer das partes contratantes, em tjeneficio da outra,
oi'nissoes, a
Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de
afetar ou prqudicm esses mesmos itens e condições, os quais
como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

ll.OVALORDOCONTRATO

5 /

W



Departamento d+ Licitações e Contratos
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1].1 Dá-se ao presente contrato o valor global estimado de RS 280.000,00 (duzentos e
oitenta mi] reais), para todos os efeitos legais.

12.0VIGENCIA:
12.1 Este contrato vigorará por 12 (doze) mêses contados da data de assinatura deste,
podendo ser renovado a critério da CONTKAli'ANTE, observados os requisitos da Lei
8.66/93.

13.0 DO TEitMO nx ciÊnciA E noTwic4çÃo
13.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CaNIl'RATADA, 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.

] 4.0 FORO
14.] Elegem as partes contratantes o Foro da CoFnarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo,
onde serão propostas as ações oriundas de direitds 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, íl tudo presentes.

Jaguariüna,ll de abrilde 2019

Secretária de Gabinete

Débora de Pinho Aymone
RG n'. 27.727328-6 SSP/SP
CPF/MF n' 283 .487338-09

Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Munidpio de jaBuariúm
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Prefeitura do Município de Jaeuariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua A[fredo BUCHO, 1235 - Centro -- Jaguariúiia - SP - CEP 139]0-427
Fode:(19)3867 9801/ 9780/ 9757/ 9792/ 9825/ 9786

wwu . liçitacoe4.jaguaríu na.s p.aov.b r

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICACÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓR10 N' 034/20 iq
PREGAOPRESENCIALN'026/2019
CONTjiATO N' 084/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARlüNA
CONTRATADA: MURER E MURER LTDA. tPP

OBJETO: Prestação de serviços de até 3.500 hortas com caminhão fossa

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identiülcados

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a anáLIse e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo [râmite processual ocorrerá pelo sistema eletrõnico;
b) poderemos Ler acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisõn, mediante regular cadasuamento no Sistema de Processo
Eletrõnico, conforme dados abaixo indicados, em (pnsonância com o estabelecido na Resolução
n' 01/201 1 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrõnico, todos os Despachos e Decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, sd'ão publicados no Diário OÊlcial do Estado,
Caderno do Poda' Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cm
confomlidade com o artigo 90 da Lei Complementam' n' 709, de 14 dejaneiro de 1 993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regra do Código de Processo

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

Civil;

2. Dama-nos por NOTIFICADOS pam:
a) O acompanhamento dos atou do processa até seu julgamento final e consequente
publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o direito de defwa, interpor recursos e o que mais couber.

Jaguaiiüna, ll de abril de 2019

:ESTORADOÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Rira de Cássia riste Bergamasco
Cargo: Secretária Municipal de Meio Ambiente
CPF: 1 03.864.428-35
RG: 1 1 .938.039 SSP/SP
Data de Nascimento: 02/1 2/1 958
Endereço residencial: Rua Vereador José Pinto Catão, n' 201 , Jardim
E-mail institucional: dtab.secietariameioainbienteóãiaauariuna.sn.a

E..mail pessoal : ritaberg201 0@hotmail.com
Telefone(s): (19) 3867-9774
Assinatura:

Botânico, Jilguariúna
:v.br

SP
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Departamento de l.imitações e Contratos
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Responsáveis (lue assinaram o ajuste

Pela CONTRAI.ANTE:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1966

Endereço: Rua Custódia, n' 127, Jardim Zeni, CEP. 13.912-464, Jaguariúna
E-mail institucional: secretariamariaemilianene(@ialduariuna.sn.gov.br

SP

Pela CONTRAT.ADA:
Nome: Débora de Pinho Aymone
Cargo: Empresária
RG d 27.727.328-6 SSP/SP
CPF na 283.487.338-09
Data de Nascimento: 1 2/0 ]/1 980
Endereço: Rua São Jogo da Boa Vista, n' 080, Roseira de Cima
E-mail institucional: reinando.murer(ãl.vahoo.comlbr

E-mail pessoal: debvavmore(&hotmail.com
Telefone(s)
Assinatura:

Jaguariúna S Paulo
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IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA® Terça-feira, 16 de abril de 2019 Ano v l Edição n1 325 64.

Órgão Gerenciador: Secretaria de Obras e Serviços

Detentora: Construtora Estrutural

CNPJ: 75.1 54.385/0001 -40

Valor do Empenho: R$ 6.690

Data do Empenho: 15/04/2019

Sissi Helena Roque CRC ISP328526/0-0

Diretora de Contabilidade e Orçamento

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Objeto: Prestação de serviços de até 3.500 horas com
camjnhão limpa fossa. compreendendo coleta, sucção.
remição de esgoto em fossa séptica, poços de visita. lavagem
de rêdes de 150 mm e 200 mm, no caso de entupimento e em

estações elevatórias de esgotos

Prazo: 12 (doze) meses

\calor total: R$ 280.000,00

Secretaria de Gabinete. ll de abril de 2019

Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva

Secretária de Gabinete

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

ATA REGISTRO DE PREÇOn'166/2018

Pregão Presenciam' 74/2018

Empenho: 9952/201 9

Órgão Gerenciador: Secretaria de Obras e Serviços

Detentora: Construtora Estrutural

CNPJ: 75.1 54.385/0001-40

Valor do Empenho: R$ 3.968.00

Data do Empenho: 11/04/2019

Sissi Helena Roque CRC ISP328526/0-0

Diretora de Contabilidade e Orçamento

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

ÉXTRATO DECONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N' 049/2019

Contrato n' 071 /201 9

contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna

contratada: Fábio Rodrigues Locações e Eventos - EPP.

CNPJ: 07.303.243/0001-48

Objeto: Prestação de serviços de locação, instalação,
execução e montagem e desmontagem de box truss para
realização do evento "Paixão de Crista" - Lote 02

Prazo: 30 (trinta) dias da assinatura

Valor total: R$ 4.800,00

Secretaria de Gabinete, 08 de abril de 2019

Mana Emitia Peçanha de Oliveira Silva

Secretária de Gabinete

AVISO DESUSPENSÃO

PREGÃO PRESENCIALN'055/2019

Torna-se público e para conhecimento dos interessados
que o Pregão acima mencionado. que tem como objeto a
'Aquisição de um veículo de transporte sanitário", cuja abertura
de envelopes ocorreria dia 17 de abril de 2019. às 11:00 horas.
encontra-se SUSPENSO. por motivos insertos no processo
licitatório. Maiores informações poderão ser obtidas pelos
telefones: (19) 3867-9801. com Allne, (19) 3867-9780. com
Antõnia. (19) 3867-9707, com Esther. (19) 3867-9792. com
Ricardo, (19) 3867-9807. com Nayma. (19) 3867-9757. com
Henrique. ou pelo endereço eletrõnico: henrique.licitacoes(@
jaguariuna.sp.gov.br

Jaguariúna, 16 de Abril de 2019.

Antonia M. S. X. Brasilino

Departamento de Licitações e Contratos

EXTRATO DECONTRATO

PREGÃO PRESENCIALN'049/2019

Contrato n' 072/201 9

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Contratada: Rafael Aparecido Ribeiro Locações ME

CNPJ: 09.81 4.830/0001 -27

Objeto: Prestação de serviços de locação, instalação,
execução e montagem e desmontagem de palco para
realização do evento "Paixão de Crista" - Lote 01

Prazo: 30 (trinta) dias da assinatura

Valor total: R$ 14.990,00

Secretaria de Gabinete. 08 de abril de 2019

Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva

Secretária de Gabinete

EXTRATO DECONTRATO ./

PREGÃO PRESENCIAL N' 026/2019

Contrato no 084/201 9

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Contratada: Murer e Murer Ltda. EPP

CNPJ 03.404.61 8/0001 -05

EXTRATO DECONTF{ATO

PREGÃO PRESENCIAL N' 049/2019

Contrato n' 083/201 9

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Contratada: Fábio Rodrigues Locações e Eventos - EPP.


