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2.0. DOCUMENTOS INTEGRANTES:

a) Edital da Tomada de Preços n' 006/201 g:
b) Procedimento Licitatório n' 057/2019=
c) Proposta da CONTRATADA.
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Prefeitura do Município de Jaauariúna
Departamento de Llcitaçóe8 e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
Fode:(19) 3867 9BQ1/ 9825 / 9786/ 9707/ 9757/ 9792 / 9825

www, l lcltõcoes,l agua du n a.$n.a ov. br

3.0 PRAZO, LOCAL E CONDIÇOES DE EXECUÇÃO:
3.1.0 objeto deverá sela executado em 04 (meses) meses, contados da data da Ordem de
Serviço, confomle Memorial Descritivo, Planilha Orçamentáría, Cronograma de Execução e
demais documentos constantes nos Anexos deste Edital, podendo o prazo ser proJTogado lias

hipóteses previstas no artigo 57, $ 1', da Lei 8.666/93, mediante requerimento da licitante
vencedora, dcvidatllcnte filndamentado e instruído com provas da situação cnsdadora da
provo gaçao .

3.1.1. A Ordem de Serviço sei'á emitida pela Secretaria de Mobilidade Urbana

3.2. O contrato tela vigência de 06 (seis) meses contados de sua :assinatura, otlservanclo-se,
quanto ao recebimento provisória e deHnitivo do objeto, o previsto nas cláusulas 3. 1 . e3.6.

3 .2.1 . Para assinatura do contrato, o adjudicatário deverá comprovar a prestação de garantia ilo
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado.

3.2.2. A garantia poderá ser prestada por unia das seguintes modalidades
a) Caução em dinheiro ou nulos da dívida pública;
b) Seguro gmantia, na forma da legislação aplicável;
c) Fiança bancária.

3.2.3. A fiança bancária deverá conter:
a) Prazo de validade que deverá correspondem ao período de vigência do contrato;
b) Explcssa afirmação do fiador de que, colmo devedor solidário, fará o pagamento que for
devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas
obrigações;
c) Não poderá constar ressalva quanto à cobertura de multa administrativa, em consonância
com o hciso [l{ do artigo 80 da Lei Federa] n' 8.666/93.

3.2.4. Se efetuada por meio de caução em dinheiro, esta deverá ser recolhida junto às
exigências dos bancos autorizados a receber receitas municipais, com fornecimento de
comprovante de pagamento com autenticação digital.

3.2.5. A não prestação de garantia estipulada nos itens anteriores equivale à recusa injustificada
para a celebração do contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assutnida,
sujeitando o adjudicatário à multa no importe de 1% (um por cento) do valor deste Contrato.

3.2.6. A garantia prestada pelo adjudiçatário será liberada ou restituída após a execução do
contrato e, quando em diMteiro, atualizada monetariamente.

3.3. Será nomeado pela Prefeitura profissional dcvidanlentc habilitado para excicer a
fiscalização da execução do objçta.

3.4. Será de responsabilidade da Licitante Vencedora o fomecimento de EPI's (Equipamelltos
de h-oteção Individual) e EPC's (Equipamentos de Proteção Coletiva), necessários à cxEgpção
do objeto e em atendimento às legislações vigentes.
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responsab lidado da licitante vencedora. quinários ao local de execução dos serviços será de

IÜ$1: HHH BU: EX $:: : :
4.0PREÇO:

1 0 preço global para a execução do objeto é de R$ 249.472,06 (duzentos c quarenta e nove
mil quatrocentos e setenta e dois reais c seis centavos), apresentado na nrnnnStã da
CIONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE r' -r

'""::li=::=:' .,':1:n :=:::.=nt'::;= ;;.:='U.:=:lu:: HU
4.3As despesas deconentes destes contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária: 02.17.01.2fi.452.0005.1139.4.4.90.51.00- /lc&a 3ó3- Convénio AGEMCAA'lp.

5.0 - CONDIÇÕES E FORMA DE PAG.âMENTO:

executados. ' "' '''

5,1. 1 0 pagamento será realizado incdiantc medição dos serviços executados eaprovação do
fiscal do contrato. Os seiüços deverão ser realizados confonne Anexo IVdo edital.

mencionado na Cláusula anterior.
a qual deverá ser enviada ao

!aEit11)a,i;n,gQV.bE , com cópia para
!

será conferida e vistada pelos íjscais do
de Mobilidade Urbana, para conhecimento,

5.3 Deverá estai indicado nas Notas Fiscais Eletrõnícas o número da Tomada de Pt'eço n'

Bntsil S/A, na qual ísneião e:liivados os pagametatos. Agência e da conta bancária do Banco da

5.5 0s pagamentos serão efetuados após a devida aprovação das medições pela fiscal do
contrítto, desde que os recursos ânanceiros tenham sido repassados ao Município.

5.5.1: O pagamento da Nota Fiscal ocorrerá etn até 30 (trinta) dias após seu recebimento tijela
Administração.
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5.6 Nenhum pagamento slseuaanexos o sem a efetiva constatação de sua execução na fonna

ãglZm=tR::n$!$;
pela liçitadora. e alguma será efetuado pagamento antecipado ou sem as aferições realizadas

liâ E H m.m%:\=.==::,:1':=
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7.0 RESPONSABILIDADE:
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7.4 ACON'l'RATADA2b8gg=gg a manta, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação. ' '"' "''-'

7.5 A execução dos serviços deverá atender esüitainente o descrito no Edital da Tomada de

8.0ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:
8.] A CONTRATANTE indicará um üncionário que será o intu'locutor de todos os contitos
com a CONTRATADA, ban como o agente fiscalizador do desenvolvimento dcts trabalhos.

8 2 0 acompanhamento da execução ou a sua fiscalização pela CONTRATANTE, não exclui
uz a responsabilidade da CONTRAT.A.DA em obedecer às especíHcações e demak

normas técnicas pma a ped'Cita t'ealização do objeto contratual.

9.0DASOBRIGAÇOESEREPARAÇOES:

e que detectadas

9.2 Se a CONTRATADA não executar os reparos e/ou substituições, nos prazos que forem
determinados pela CONTRATANTE, esta, se assim Ihe convier, poderá mandar executa-los às
custas daquela, por outras empresas, cobrando-lhes os respectivos encargos.

1 0.0 RECEBIMENTO DO OBJETO:

10.1 0 objeto contratual será recebido provisoriamente pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização que fbr designado pela CONTRAT.ANTE para tanto,
mediante Termo de Recebimento Provisório, conforme ANEXO XTVdo Edital, o qual será
assinado pelas partes.

1 0.2 1)utante o período de 30 (trinta) dias da data de expedição do tenho supra, o objeto fjçará
sob observação, de molde a se verifica o cumprimento das exigências consü'utivas.

1 0.3 Esgotado o prazo.previsto lla Cláusula l0.2 e uma vez comprovada a adequação do objeto
aos tarlnos çontrahlais, a obra será recebida deüjnitivmnente, por suvidor ou comissão
designada pela CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento DefInItIvo. assinado
pelas partes.

ll.OPENALIDADES:
11.1 C) acaso na execução e na
CONTRATADAnaordemdel%
que será considerada totalünente inadimplida a
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remuneratória no imadlm de'ne%o Üdaaobric:çao) en valor do contrai. o de cláusula penal

1 1.2 A execuç:lol Ctábtu]a ] ] . 1 . as condições estabelecidas também Ocasionará a incidência da

nas CiáusuiasP;:ladacnecssa à CONTRATADA antes da imposição das penalidades elencadas

irem::i 8=nd:T:= ::: =E5.;1Sã.:=:.descontados dos créditos a que a

l:L::E: ;.=1=:=:=: E'!'gE'.= E=1:.U.E=%,"'. ""-"'., '"'; ;«j.:', ,

=L;:U/;E:===:j:U;.:L:.L;m:='::=:m''". ' -;' "-"' «"' ,

]2.0 RESCISÃO:

lãáZ ãg: Bg$il:l;):l.wl.::.':::l::.:=
12.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das coimas delineadas no Art. 79 da Lei

13.0 DISPOSIÇÕES GERAIS:

1 3. 1 . 1 . A ART deve vír assinalada como execução.

:=.:ú:=''===.==;i'=.sn :',:n=.:':m=':;s.::'%««',;

13.3 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de recusar todo e qualquer. serviço
não atender às especificações, ou que soja Considerado inadequado pela fiscalização. //
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13 6 Fica Ocpressamente vedada a subconüatação sem prévia, expressa e escrita autorização da

13.8 A CONTRATADA, no caso de emprego dc pmdutos e subprodutos florestais, obriga-se a

13.9. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n.' 8.666/93 e aiteiações, que
regulammta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

}Bm2ERXE:l$':HHZ=
14.0.TOLERÂNCIA:

15.0.DAANTICORRUPÇÃ0
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deve scr observado, ainda, pelos gestores, fiscais, se as penas da l ei Fedrea] ]l' ] 2 8H':r'',.' .,
regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto n' 3.655/201 7 u -': .o''u/.',v iJ,

]6.0VIGÊNCIA:

16.1 0 prazo de vigência observará o disposto nas cláusulas 3. 1 ., 3.2. e 3.6. deste contrato.

17.0-VALORDOCONTRATO:

17.1 As Faltes coTltratantes dão ao presente Contrato Q valor global de R$ 249.472,06
(duzentos c quarenta e nove mll (luatrocentos e setenta e dois reais e seis centavos).

18.0 :,TERMO DE.CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO:

ÜÜ=Bii:=mm%Kl$Zm.':;:=:: ;u::::::.:
18.0 -- FORO:

11 $;: m: ã:€1Íilnu.Ê;=u=.=:::r: l:::k
sws representantes legais, assinam o

a para um só e jurídico efeito, perante

Jagualiúna, 03 de setetnbro de 2019

RG n" 9,Í37.471-0 ssp/sp
CPF iy'038.772.188-65

EPP

Testemunhas

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prekiüira do Munlcípia de jaguariúna
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TOMADA DE PREÇOSN' 006/20] 9
Procedimento Lícitatói.io n" 057/2019
Contrato Ho 171 /20]9

Objeto: Prestação de serviços.de construção de rampas de acessibilidade, pontos dc
õníbus e recuos para lixeiras -- Convênio AGEMCIAMP
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGU,4,RIÚNA
Contratada: CONTIDA CONSTRUÇÕES E CONIÉRC]O EIREL] EPP

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identi6cados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) Q .ajuste acima referido estala sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processua] ocorrerá pelo sistema eletrânico; ' ''
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e' extraindo cópias das manifestações de
mtaesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo

Elehõnico, conformeddadoESabaixo indicados, etn consonância com o estabelecido na

:lK Zli U$: :FHFEH?l:
coníomlidade com o artigo 90 da Lei Complementar n' 709, de 14 dc janeiro de ]993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, «)nforlne regras do Cód go

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

2. Dama-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos aros do processo até seu ju]gamento final e consequente publicação;
b) Se Êor 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, 03 de setembro de 2019

Cargo: Secretário de Mobilidade Urbwla
RG n' 15.942.360-0
CPF Do 041 .462.068.20
Data de nascimento: 09/02/1 96 1

Endereço res.: Rua Osvaldo Toúni, n' 144 - Nova Jaguariúna
Email institucional: transito@Jaguariuna.sp.gov.br
Email pessoal: josino@jaguariuna.sp.gov.br
Telefone:(1 9) 3837-3939/ 9 9821-7733
Assinatura:

Jaguariuna/SP



Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Cago: $ecletária de Gabinete

RG n' 22.552.439-g SSP/SP
CPF n' ] 20.339.598-13

Data de Nasçin)unto: ]4/05/1
Endereço: Rua
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(8): (19) 3
Assinattti'a:

13.912-464,Jaguariúna São Paulo

CPF n'038.772.] 88-65
Data de Nasçimalto: 1 9/1 1/1961

Endereço: Rua Malaquias Guerra, 26 -- Baixo
de São Paulo, CEP 13520-000 /

Assinatura:

zAngelina, nlunicípjO (]e São Pedra estado

:AE11xQ..xni
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TOM 4DA DE PREÇOSN' 006/2019
Procedimento Licitatório n' 057/2019

reu os para lixeiras -- Com/õnio A(}EMC:AMP rampas de acessibilidade, pontos de õnibus e

Jaüaiariúna, aos de de

ASSmÃ;i;ÜiÃ'i5Õ'FigÕÃj:

QB$t.A Oi'dem de Sei'üço será emItIda pela,}pclí=etaria de Mobilidade Urbana.

ur« -v iw {@
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ANEXOXIV
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:jOMmA DE l mçoSN' ooó/20i9
Contrato Do / on'057/20lg

recuos pPre ljação de serviços dA construção de rampas de acessibilidade, pontos de õnibus e

DECK,ARAçÃ0:

06trosshl, aplicatn-se ao presente as disposições relativas à execução, consignadas na Lei n'

Jaguariúna,.de de .
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TOMADA DE PREÇOSN' 006/2019
Procedimento Licitatório n' 057/2019
Contrato Ro /

QbjÊlg:Prestação de serviços de construção de rampas de a---;--:-:' ,
recuos para lixeiras -- Convénio AGEMCAMP u'' a'ç"iuuiUdUC pontos de ânibus e

OECI.ARAçÃ0:
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