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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PItEFEITURA DO MUNICÍPIO
!?F !AGU+RnNA E A EMPRESA K.1.0. ENGENHARIA EIRELI, PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F)E LEITURA DE
MEDIDORES/HIDRÕMETROS, IMPRESSÃO E= ENTREGA SIMULTÂNEA
DECONTASDEÁGUA

Pregão Presencial n' 048/2019
Pocedimento LicitatÓrio Ho 066/201 9
Contrato n' 1 20/2019

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUAR}UNA, com se({e na Rua Alfredo
Bueno, n' 1235 - Bairro Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71. neste ato

representada pela Senhora Rifa de Cássia l\'lagalhães i)ias, brasileira, casada, portadora
da Cédula de Identidade RG n' 18.162.569-6 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n
107.734.898-35, residente e domiciliada na Avenida dos Estados, n' 619. Casa 55. Vila
D'Agostinho, CEP. 13.274-170, no município de Valinhos, Estado de São Paulo
respondendo interinamente pela Secretaria de Gabinete, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a Empresa K.l.O. ENGENHARIA
EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob n' 28.352.605/0001-60. com sede na Avenida

Francisco Matarazzo, n' 404, Andar 6, CoÜunto 601, Sala 05, Agua Branca, no Mtmicípio
de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço para correspondência na Rua Benjamín
Constant, n' 353, Centro, CEP 19.806-130, no mtmicípio de Assis, Estado de São Paulo
representada neste ato pelo Senhor Caio Tucunduva Cflrvalho Morta. brasileiro. solteiro.
empresário, portador da Cédula de Identidade RG n' 38.697.255-2 SSP/SP e inscrito no
CPF/MF sob n' 400.530.628-41, residente e domiciliadc na Rua José Severino dos Santos
270, Vila Fiuza, CEP 19.814-500, no município de Assim, Estado de São Paulo, doravante
denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue:

1.0DO OBJETO

1.1 Prestação de serviços de leitura de medidores/hidrâmetros, impressão e entrega
simultânea de contas de água, conforme Termo de Reter:meia constante no Anexo 1, parte
integrante do Edital.

1.2. A quantidade mensal estimada é de 21.000 (vinte e um mil) unidades
(leitura/impressão/entrega simultânea), totalizando a quantidade anual estimada de 252.000
(duzentos e cinquenta e dois mil) unidades.

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da execução do objeto, bem
como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas,
integram este Contrato, como se nele estivessen] transcritos, com todos os seus anexos. os
seguintes documentos:
a-) Pregão Presencial n' 048/201 9;
b-) Procedimento Lícitatório n' 066/20 19.

2.2 0s documentos referidos no item anterior são (-)nsiderados suficientes para, en]
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do
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objeto contratado

3.0 PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO:
3.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a pa"tir de sua assinatura, podendo ser
renovado a critério da CONTRATANTE, observados os requisitos da Lei 8.666/93

3.1.1. Ocorrendo a renovação, poderá ser
re4uste com base no IGPM/FGV.

aplicado aPÓs os primeiros 12 (doze) meses

3. 1 .2 0s serviços deverão ser iniciados após o prazo de . 0 (dez) dias da assinatura deste

3.2. Todos os equipamentos, soâware/sistema, insumoí, etc, necessários para a prestação
de serviços será de total responsabilidade da CONTRA'r.ADA

3.3. Também será de total responsabilidade da CONTA\ATADA o fornecimento de EPI's
(Equipamento de Proteção Individual), EPC's (Equipa-mento de Proteção Coletiva), se o
caso, tmiformes completos (incluindo calçado próprio. protetor solar, boné, crachá, etc)
que se fizerem necessários para a execução do objeto, bem como a fiscalização da
obrigatoriedade de seu uso pelos colaboradores envolvidos.

3.4. A CONTRATADA será a única responsável pelos; pagamentos de salários, encargos
trabalhistas, sociais, dentre outros, dos colaboradores envolvidos na execução do objeto.

3.5. Todas as informações para a perfeita execução do objeto encontram-se em Anexo l
parte integrante deste Edital.

4.0 DOS VALORES
4.1. O valor unitário (leitura/impressão/entrega simultânea) para a execução do objeto
constante em Cláusula 1.1 é de R$ 0,96 (noventa e seis centavos), totalizando o valor de
R$ 241.920,00 (duzentos e quarenta e um mil, novecentos e vinte reais), apresentado
pela CONTRATADA e devidamente aprovado pela CC-NTRATANTE.

4.2 0s valores retro referidos são finais e irre4ustáveis, não se admitindo qualquer
acréscimo, estando incluídos nos mesmos todas as despesas e custos. diremos e indiretos
como também os lucros da CONTRATADA, salvo na hipótese da Cláusula 3.1. 1

4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por
orçamentária n' 02 1 1 05 17.512.0067.2078 3.3.90.39.0i0 - /1c/nz 239 .

conta da dotação
Recurso Próprio

5.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGA»LENTO
5.1. A cada período de 30 (trinta) dias, a CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal
Eletrõnica (NF-e) enviando-a para o e-mail: çlae:adm@jas!!a!.!!!11a:sl!:ge)::b., com cópia

conferida e vistada pelo(s) fiscal(is) do contrato e enviada a Secretária de Meio Ambiente.
para conhecimento, atesta e rubrica.

5.1 .1. As Notas Fiscais deverão estar acompanhadas de relatório dos serviços executados
para verificação do(s) responsável(is) pela fiscalização do contrato.
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5.2. Deverão estar indicados na brota Fiscal Elctrânic.
Contrato, o m'lmero da Agência e o número ci2 ccltltd b::
qual serão efbtivados os pagamentos.

(Nl=-ej o l í:n ci'c (lo 'ih'cÊlflo. (::)
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5.2.1 Na ausência do número da agência e conta bancáíh do Banco do Brasil S./A llíío

efetivado o pagamento, não sendo aceito número dc con:a poitpança

;era

5.3. Os pagamentos serão efetuados
apresentação da Nota Fiscal Eletrõn ica.

até o 30' (trigésimo) dla l)ostcrloí data dc

5.3.1. Havendo atraso nos pagamentos não decorreu.e de falhas no comi)riiiletllo das
obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRJITADA, incidia'á
correção monetária sobre o valor devido utilizando-se do IPCA-E, bcm como juros
notórios com base no índice oficial de remuneração dzi;caderneta de poupança, de acordo
com o artigo l '-F da Lei 9.494/97.

13.3.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTei.!ATADA sc:ll c:l:e cst presente,
jtmtamente com a nota fiscal, a folha cle pagnmetlt dos füncionáiios c?;ioi\idos nn
prestação do serviço (abrangendo férias, 13' solário, .ccolhlmcnio i.rcvidcncíáílo, vale
refeição, contribuição sindical), beiTI como o comprovar.e de rcgiilari(!adc cona o ll'JSS e o
FGTS

6.0 PENALIDADES:

6.] . Por descumprimento de cláusulas editalícias Oll bala i.lexeclição total Ol! l+n:clal ç:o
Contrato, a Contratada poderá, garantida a defesa prév.'n no respectivo l)rcncesso, soa'ef as
seguintes penalidades, de acordo cam a gravidade da fEIta, nos termos dos aKS. S6 e 87 da
Lei Federal n' 8.666/93 e art. 7' da Lei Federal n' ]0.52 :/02:

6.1 .1 . Advertência, sempre que forem constatadas irreglillridades de pouca gravidad
as quais tenha a Contratada concorrido diretamente;

pal

6.1 .2. Multa, nas seguintes situações

6.1.2.1 moratória de 1% do valor do contrato, por d a de atraso no CL:mprimeilto tias
obrigações previstas nas cláusulas 3.1 a 3.5, até o limite de 15%, a partir do (itie, a
Administração poderá rescindir o contrato e aplicar a multa por inexecução total ou
contratar diretamente o serviço à custa da CONTR.â.TÁ ")A, Imp!!tardo-lhe aindll os dí:n s
e prquízos que vier a sofrer em decorrência da inadinnpl:agia.

6.1.2.2. remuneratória de 30% (trinta por cento) dc vi1lor do cu-1ltrato, em ci\se l:lc
inexecução total do fornecimento ou de descumprimelta de (ltialqtier cláltsula :ditalícia,
hipótese em que será efetivada a rescisão u11ilateral do ( : 'trate..

6.1.3. Suspensão temporária de participação enn licitaçi;
o Município de Jaguariúna, pelo prazo de até 05 (cinco)

e i.:lpe(;:mento d
ncs

:onu'atar co.:l

-d
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6 1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contrata- com a Administração Pública, na
hipótese de praticar aios âaudulentos na execução dc Contrato, comportar-se de modo
inidâneo ou cometer fraude fiscal ou apresentar documento falso

6.2. 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 eíf.presa ressarcir o Município pelos
prejuízos 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 Contratad.i

cobradas administrativa ou

6.4. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de
ínidoneidade poderão ser aplicadasjuntamente com as rr altas previstas no subitem 6.1 .2.

6.5. A penalidade prevista na cláusula 6.1.2.2 temi caráter de sanção administrativa
servindo como piso de indenização que não impede a indenização suplementar, nos termos
do artigo 416, parágrafo único, da Lei l0.406/02.

66 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades
elencadas nos itens precedentes.

6.7 0s valores pertinentes às multas aplicadas serão.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 anteriormente entmciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram
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 6ofmas delineadas no art
Lei n' 8 .666/93.

79 da

7.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das ca'asas previstas nos inca. l a XI, do
art. 78, da Lei n' 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-s:-á, ainda, ao pagamento de multa
equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do contrate

8.0 DISPOSIÇOES GERAIS:
8.1. 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 traba]ho, príncipa]mente a Portaria n' 32]4 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.

8.2. A CONTRATADA será a única responsável rara 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 en] Lei, em

4
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especial no que diz respeito às normas do trabalho, l)revistas na Legislação Federal
(Portaria .n' 3214, de 08-07-1978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu
descumprimento poderá motivar a aplicação de multa.; por parte da CONTRATANTE
além da rescisão contratual cona a aplicação das sanções cabíveis.

8.3. A CONTRATADA assume integral responsabi.idade pelos danos que callsar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seios sucessores e representantes na
execução do objeto contratado, isentando a CONTRATADA de toda e qualquer
reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos

8.4. A CONTRATADA obriga-se a manter en] co.npatibilidade colll as obrigações
assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.5. Aplica-se a este Contrato as disposições da Lei n' 8.666/93
licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

que regulamenta as

9.0DA ANTICORRUPÇÃO:
9.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das palles poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que soja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que sqa, 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'3655/20]7

IO.OTOLERANCIA:

10.1 Se qualquer das partes contratantes, em beneficie da outra, permitir, mesmo por
omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qua:quer dos itens e condições deste
Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer Éomla
afetar ou prqudicar esses mesmos itens e condições, (.s quais permanecerão inalterados,
como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

ll.OVALORDO CONTRATO:
1 1.1 Dá-se ao presente contrato o valor global estimado de R$ 241.920,00 (duzentos e
quarenta e um mil, novecentos e vinte reais), para todos os efeitos legais.

12.0VIGENCIA:

12.1 Este contrato vigorará por 12 (doze) meses contados da data de assinatura deste.
podendo ser renovado a critério da CONTRATANTE, observados os requisitos da Lei
8.666/93.

13.0 DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
13.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, assinarão Termo de Ciência
e Notificação, conforme se Éor o caso, à transmissão des'e Processo perante o Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo.

14.0FORO
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14.] Elegem as pailes contratantes o Foro da Comarca (

onde serão propostas as ações oriun(tas dc direit
rentmciando expressamente a qualquer outro, por mais

Jaguariúna, Estado (!e São Paulo
e obrigações deste Contrato

.ivilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas, as par'!s, por seus representantes legais,
assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de água' teor e forma para lim só c jurídica
efeito, perante as testemlmhas abaixo assinadas, a tudo lliescntes.

Jaguariútla, 05 clejunho de 2019

C

Ã
PREFEITURA DO N'iUNICiPio DE JAGUARIÚN
Mana Emília Peçonha de Oliveira Silvo
Secreta ria de Gabinete

1 2 JUN 2019 .éüygã-
K.i:P'KNGKNÚAKiA ErREi:i
(2áio Tucuntluva Carvalho i\lotta
RG n' 38.697.255-2 SSP/SP
CPF/MF n' 400.530.628-41

iicaido ivloíeira garbosa
Asiist! nte üe Gestão Pública
Prcf€1ti ía do h;nlcklio de Ja3uariúna

Prefeitura do Município de jaguanúna
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Procedimento Licitatório n' 066/2019
Pregão Presencial n' 048/2019
CONTRATO N'120/2019

CONTRATANTE: Prefeitura do h'lunicípio de Jaguf reúna
CONTRATADA: K.l.O. ENGENHARIA EIRELI
OBJETO: Prestação de serviços de leitura de medido res/hidrõmetros, impressão e
entrega simultânea de contas de água

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1. Estamos CIENTES de que:
a) o custe acima referido estará sujeito a anális: 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 Sistellla de
Processo Eletrõnico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o
estabelecido na Resolução n' 01/20 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 no Diária
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribtmal 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 eletrõnico - ou telefones de
contado deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Demo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos alas do processo até scu 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, 05 dejLmho de 2019

GESTORA DOORGÃO/ENTIDADE:
Nome: Rata de Cássia Siste Bergamasco
Cargo: Secretária Mtmicipal de Meio Ambiente
CPF: 1 03.864.428-35
RG: 1 1.938.039 SSP/SP
Data de Nascimento: 02/12/1 958
Endereço: Rua Vereador José Pinto Catão, n' 201, Jardim Botânico, Jaguariúna
E-mail institucional: !jtlü,secretariameioambiente(Diâ gi :] tuna: SD :eav.br
E-mail pessoal: dttüerg201 0(@hotmail.com
Telefone(s): (19) 3867-9774
Assinatura:

SP



PelaCONTRATANTE:
Nome: Rifa de Cássia Magalhães Dias
Cargo: Respondendo interinamente pela Secretaria de G.lbinete
CPF: 107.734.898-35 - RG: 18.162.569-69 - SSP/SP
Data de Nascimento: 1 5/07/1 968

Endereço residencial completo: Av. dos Estados, n' 6 19 Vila D'agostinhoVila D 'agostinho Valinhos, SP

PelaCONTRATADA:
Nome: Caio Tucunduva Carvalho Motta
Cargo: Empresário
CPF n' 400.530.628-41
RG: 38.697 .255-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 23/05/1994

Endereço: Rua José Severino dos Santos, 270
Paulo

E-mail institucional: caio@grupotcm.com.br
E-mai l pessoal : ç!!slpâ@g!:!!i2elç111:çe!!!:bl

Telefone(s):(11) 3666-31)?tU(1 8) 31}
Assinatura: Wéle,

Vila Fíuz CEP 19.814-500, Assís, São
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pública no dia 14 de junho de 2019 às 09:00 horas, não havendo a presença dos
licitantes, foi apresentada antes da sessão e aprovada a amostra da 3' colocada,

conforme relatório de análise da amostra, realizado pelo representante da
Secretaria de Segurança Pública, referente ao item 01 do Pregão acima
mencionado que tem por objeto "aquisição dc uniforme para os agentes do
departamento de vigilância patrimonial'', após sendo aberto o envelope
habilitação, comprovando que atendeu todas as exigências do Edital, ficando
adjudicado o item 01 para a licitante A.M.WELLER CONFECÇÕES ME
CNPJ 04.350.099/000 1 -02.
Mansa Aparecida Rissatti
Pregoeira

EXTRATODECONTRATO»
Pregão Presencial n' 048/20 19
Contrato n' 1 20/20 1 9

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: K.l.O. Engenharia Eireli
CNPJ 28.352.605/0001 -60
Objeto: Prestação de serviços de leitura de medidores/hidrâmetros
entrega simultânea de contas de á.gua

Prazo: 12 (doze) meses
Va[or: R$ 24] .920,00
Secretaria de Gabinete, 05 dejunho de 2019.
Rita de Cássia Magalhães Dias

Respondendo interinamente pela Secretária de Gabinete

impressão e

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N' 125/20 19
PREGÃO PRESENCIAL N' 1 68/20 1 8
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Detentora da Ata: Diego Soares de Araújo - ME.
CNPJ: 22.458.337/0001 -80.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de pneus e câmaras de ar.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor total: R$ 3.564,00.
Secretaria de Gabinete, 10 dejunho de 2019.
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

Item 57

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N' 127/20 19
PREGÃO PRESENCIAL N' 168/20 1 8
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Detentora da Ata: Na Atava Eireli - EPP
CNPJ: 09.043.182/0001 -52.


