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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIÜNA E A EMPRESA MBR COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA. ME, PARA
AQUISIÇÃO ZIMBliA DE CONCRETO FCK 18 MPA.

Procedimento LicitatÓrio Do 037/2019

Pregão Presencial n' 029/2019
Contrato n' 087/2019

A PREFEITURA IVTUNICIPAL DE JAGUARIUNA, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede no EdífTcio do Paço Municipal, situada na Rua A16edo Bueno, n ' 1235, 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. Ma ria 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
Custódio, n' 127, Jardim Zeni, CEP 13912-464, neste município de Jaguariúna, Estado de São
Paulo, que este subscreve, daqui para frente denominada simplesmente CONTRATANTE e
de outro lado a Empresa MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. ME, inscrita no
CNPJ/MF sob n' 20.204.978/000]-82, com sede na Rua Três, n' 222, Quadra 39, Lote 218,
Chácaras Recreio Jaguari, CEP. 13.150-001, Caixa Postal 90, no Município de Cosmópolis,
Estado de São Paulo, representada neste ato pelo Senhor Yuri Gagaren Pinheiro Costa Leite,
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n' 3.78 1 .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, que também
subscreve, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o que
segue

1.00BJETO
1.1. Aquisição de 150 (cento e cinquenta) unidades de zimbra de concreto FCK 18 MPA,
conforme especificações e quantitativos constantes no ANEXO 1, parte integrante do Edital.
Marca/Fabricante: KIEL TUBOS.

2.0 DOCUMENTOS INTEGjiANTES
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' 029/20 1 9;
b-) Procedimento Licitatório n' 037/20 1 9;
c-) Proposta da CONTRATADA.

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.PRAZO ELOCALDEENTREGA
3.1. O objeto deverá ser entregue em sua totalidade em até 30 (trinta) dias, contados da
assinatura do contrato.

3.2. O objeto deverá ser entregue na Estação de Tratamento de Esgoto -- EXE"Gapanducaia,
localizada na Rua Hilda David Dal'BÓ, n' 501, Guedes, Jaguariúna-SP, Fias 8:00qs 16:00
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horas, mediante prévio contado com a Senhora Mana Teresa ou Silvana, por meio do telefone
(1 9) 3837-1 894 e/ou pelo e-mail (!ae:ete@iaauariúna.se. aov.br.

3.3. É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os EPI's e EPC's
(equipamentos de proteção individual e coletiva) que se fizerem necessários para a entrega.

3.4. A entrega e o transporte do objeto são de total responsabilidade da CONTRATADA,
sem quaisquer ânus para a CONTRATANTE.

4.0DOVALOR:
4.1. O valor unitário e total para a aquisição do objeto constante em cláusula 1.1 é: valor
unitário de R$ 90,10 (noventa reais e dez centavos), totalizando o valor de R$ R$ 13.515,00
(treze mil, quinhentos e quinze reais), apresentado como lance final pela CONTRATADA,
devidamente aprovados pela CONTliATANTE.

4.2. Os valores retro referidos são finais e irreajustáveís, não se admitindo qualquer
acréscimo, estando incluído no ]-nesmo todas as despesas e custos, diretos e índiretos, como
também os lucros da CONTRATADA.

4.3. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da(s) dotação(ões)
orçamentária(s): 02 1 1 06 17.512.0068.2079 3.3.90.30.00 -- Ficha 246

5.0. CONDIÇOES DE PAGAMENTO
5.1 . Na entrega em sua totalidade, com os certificados, a CONTRATADA encaminhará a
Nota Fiscal Eletrânica (NF-e) para o e-mail dae.ete(@iaguariuna.SD.gov.br, com cópia para
d ae . adm(ãi aauariuna.sp. gov.br. dae. adm2 (a i aguariuna, $o , gov. b r e

daniela.valerão(@iaauariuna.se.gov.br, a qual será conferida e vistada pelo fiscal do contrato e
encaminhada à Secretária de Meio Ambiente, para atesta e rubrica.

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

5.3. Também deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número da
agência e da conta bancária do Banco do Brasil S/A., na qual serão efetivados os
pagamentos.

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

5.4.1. Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasil S/A não
será efetivado o pagamento.

5.5. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumpram(;@as obrigações
contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA,( incidítli.. correção
monetária com base no IPCA-E, bem como juros calculados "pró-rata teniporis" na 'q)rma do
artigo I'-F da Lei 9.494/97.
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5.6. A nota fiscal deverá estar acompanhada da relação dos funcionários envolvidos no
Fornecimento do objeto, bem como dos comprovantes de pagamento dos salários e de
recolhimento do FGTS e iNSS.

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 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 alt. 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 diretamente;

6.1 .2. Multa, na seguinte situação

6.1.2.1. Moratória de 1% do valor do contrato, por dia de atraso na entrega do objeto, até o
limite de lO (dez) dias, oportunidade em que será considerada totalmente inadimplida a
obrigação.

6.1 .2.1.1. O fornecimento parcial não impede a configuração do total inadimplemento caso
ultrapassado o prazo acima.

6.] .2.2. Remuneratória de 30% do valor do contrato, nos casos de total inadimplemento ou de
descumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que fica o Município autorizado
a adquirir o objeto de terceiros, às custas da licitante vencedora.

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 atou fraudulentos na execução do Contrato, comportar-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 declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir o Município pelos prejuízos
resultantes e 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 a multa prevista no g)ilzlgm 6.1 .2.

6.7. A penalidade prevista na cláusula 6.1.2.2. tem caráter de pisojcompen:lNório e não
impede o Município de pleitear indenização suplementar que vier a ser apurada.
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7.2. A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da
Lei n' 8.666/93 .
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8.6. Aplica-se a este Contrato as disposições da Lei n' 8.666/93, que rel
e contratações promovidas pela Administração Pública.

llamenta asXJcitações

9.0. TOLERAINCIA:
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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 prqudicar esses
mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância
houvesse ocorrido.

IO.O.DAANTICORRUPÇÃO:
1 0. 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 sda, 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' 12.846/2013, regulamentada no Município de
Jaguariúna pelo Decreto n' 3655/201 7.

ll.O.VALORDOCONTRATO:
1 1.1. Dá-se ao presente contrato o valor total de RS 13.515,00 (treze mil, quinhentos e quinze
reais), para todos os efeitos legais.

12.0.VIGENCIA:
1 2. 1 . Este contrato vigorará por um período de 30 (trinta) dias, contados de sua assinatura

13.0. DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
13.1. Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, 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.

14.0.FORO

14.1. Elegem as partes 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 sda.

E, por assim estarem justas e contratadas, as pares, por seus representantes legais, assinam o
presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só ejurídico efeito, perante as
testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Jaguariúna, 23 de abril de 2019

- 20 .204.978/0001 -87i
MBR COMERCIO DE

MATERIAL ELÉTRICO ME
Rua Três, Quadra 39 - Lote 218

Caixa postal: 90 - Rod. SP 332 KM 135

Chácara Recreio Jaguari - CEP: 13150.000

Mana Emilia Peçanha de Oliveira Salva
Secl11qtária,JÉR G.#lihele--l

,.4 '', }f:ZW'
coMÉliCio DE MATERIAIS LTDA

Yuri Gagaren Pinheiro Costa Leite
ME

!mCOSMÓPOLIS - SFLjSF'J

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Ptthhrt do )4uhidpio dc jaluariúna
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TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO

Pregão Presencial n' 029/2019
Procedimento Licitatório n' 037/2019
Contrato Ho 087/2019

Objeto: Aquisição de zimbra de concreto FCK 18 MPA
Contratante: PREFEITURA DO MIJNICIPIO DE JAGUARlIJNA
Contratada: MBR COMIERCIO DE MATERIAIS LTDA. ME

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

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 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
Eletrânico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na
Resolução n' 01 /201 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 no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
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 eletrânico -- ou telefones de contato deverá
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) o acompanhamento dos atos do processo 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 defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariúna, 23 de abrilde 2019

GESTORDOORGAO/ENTIDADE:
Nome: Rata 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: 02/12/1958

Endereço: Rua Vereador José Pinto Calão, n' 201 , Jardim Botjhico:)Wuariúna, SP
E-mail institucional: ritab.secretariameioambiGQle(@iaguariuná.se. aov.bf

E-mai] pessoa] : ritaber920]9(@hotmail.com
Telefone(s): (19) 3867-9774
Assinatura:
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Rç$ponsáveis que assinaram o ajuste

PelaCONTRATANTE:

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: 1 4/05/1966
Endereço: Rua Custódia, n' 127, Jardim Zeni, CEP. 13.91 2-464, Jaguariúna
E-mail institucional : secretariamariaemilianene(ãiaguariuna.SD.gov.br

E-mail pessoal : mariaemilianene@gmail.com
Telefone(s): (}9) 3867-9724.
Assinatura:

SP

PelaCONTRATADA:
Nome: Yuri Gagaren Pinheiro Costa Leite
Cargo: Empresário
CPF 788.0 13.70 1 -72
RG n' 3.78 1 .258-2 SSP/GO
Data de Nascimento: 08/1 1/1975

Endereço: Avenida José Puccinelli, n' 10, Cascata
Estado de São Paulo

E-mail institucional : ywHeite(@llÜrglobal.com.br

10, Cascata, CEP 13.146-000, no Município de Paulínia,

r:o.. 204 .978/000i -8;i
MBR COMÉRCIO DE

MATERIAL ELÉTRICQ ME

Caixa

Chácara

Rua 3g . Lote 218
SP 332 KM 135

CEP: 13150.000

L.co S F:j
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Marcos Roberto Lemes - Pregoeiro
Mana Emitia Peçanha de Oliveira Silva Secretária de Gabinete

EXTRATO DECONTRATO
CONCORRÊNCIA N' 002/2018(3 jornais)
Contrato n' 089/201 9
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Penascal Engenharia e Costrução Eireli
CNPJ:67.718.874/0001-50
Objeto Prestação de serviços de recapeamento de diversas vias públicas
Vigência: 210 dias
Valor: R$ 5.796.1 54,46
Jaguariúna. 25de abrilde 2019
Mana Emitia Peçonha de Oliveira Sirva
Secretária de Gabinete

'H
EXTRATO DECONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N' 029/2019
Contrato n' 087/2019
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariüna
Contratada: MBR Comércio de Materiais Ltda. ME
CNPJ 20.204.978/0001-82
Objeto Aquisição de 150 unidades de zimbra de concreto FCK 18 MPA
Prazo: 30 dias
Valor total: R$ 13.51 5,0C)
Secretaria de Gabinete, 23 de abril de 2019.
Mana Emília Peçonha de Oliveira Sirva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIALN'014/2019
Contrato n' 086/2019
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Imuni Control Dedetizadora e Imunizadora Ltda. -- ME

Objeto: Prestação/0001'30 s de desinsetização e desratização em bueiros e bocas de lobo.
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 234.000,00
Jaguariúna.22 de abrilde 2019
Mana Emilia Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIALN'022/2019

Item Descríçêg UN Qtde valor unitário valor : t otan

  SERVIÇO DEALINHAM UN   R$ 44.bU  
2 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS

LEVES
UN 744 R$ 12.5U Kb y.3UU.UU

3 SERVI O DECAMBAGEME UN   Rb 4Z.DU  
4 SERVIÇO DEALENHAMENTO EM VANS E

AMBULÂNCIASALINHAMENTO EM VEÍCULOS VANS
UN      

5 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VANS E
AMBULÂNCIASBALANCEAMENTO EM VEÍCULOS
VANS        

6 SERVIÇO DECAMBAGEM EMVANSE
AMBU[ÂNCIASCAMBAGE

UN 28 R$ 83.UU Kb Z.JUU.UU

7 ãÊIIÜICÕ DE ALINHAMENTO EMXElgyL99EE98Qgg UN 42 K$ rb.uu  
8 ãÊRVI ÕÕ ÕE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS

PESADOS

UN 268 Rb 40.3u l K» l z.4uü.'FU


