Tomada de Preços n" 010/2019

Piocedimcnto Licitatório n" ]08/20]9
Contrato n' 123/2019

''3

l .O - OB.FETO:

''3

1.2 Todo o material. a mão de obra e equipamentos necessários são de responsabilidade da
CUIXIKAIAI)A,
inclusive a promoção de readequações. sempre que detectadas
llnpropriedades que possamcomprometer a consecuçãodo objeto contratado

2.0.1)0CUNIENTOSINTEGRANTES:
2.] . Pai a todos os efeitos legais e pata melhor caracterização da execução do objeto. bem

assim para .definir procedimentos e normas deconentes das obrigações ora contraídas
lntegiam este Contrato, como se nele estivessemtranscritos. com todos os seusAnexos os
seguintes documentos:
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a) Edital da Tomada de Preços n' 010/201 9

b) Procedimento Licitatório n' 108/20 19:
c) Proposta da CONTliATADA.

2.2. Os docume11tosieüeridos no item anterior são consideradossuficientes para: em
comi)lamento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma reger a execução do

objeto contratado.

3.0 PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
3.1. O ob.fetodeveis será executadoem 120 (cento e vinte) dias, contados da data cla

'')

lidem de Serviço,conformeMemorialDescritivoconstantedo ANEXO l do Edital e
demais documentosintegrantesdeste Edital, podendo o prazo ser prorrogado nas
hipótesesprevistas no artigo 57, li l ', da Lei 8.666/93. mediante requerimento da licitante
vencedora, devidamente t'undamentadoe instruído conaprovas da situação ensqadoia da
pronogaçao.

3.1.1. A Ordem de Sen:iço será emitida pela Secretaria de N'leioAmbiente
3.1.2. A instalação das ceifas ocos'Ferana Estrada i\'municipal que liga Carlos Games
a Jaguariúna na propticdade denominada Fazenda Lilica, nas áreas de Preservação
Permanentes (APP's).

'

3.2. O contrato terá vigência de 150 (cento e cinquenta) dias contados da data da
assinatura deste Contrato, observ:uldo-se, quanto ao recebimento provisório e definitivo
do objeto. o picvisto nas cláusulas 3.1. e 3.6, bem como eventual prorrogação.
3.3. Será nomeada pela Prefeitura equipe técnica pai:t exercer a fiscalização da execução

do objeto.

''\

3.4. Sela cle responsabilidade da CONTRATADA
o fornecimento de EPI's
(Equipamentosde I'roteçâo Individual) e EPC's (Equipamentosde Ploteção Coletiva):
necessários à execução do objeto e erll atendimento às legislações \ agentes.
3.4. 1. Caberá à CONTltATAI)A
fornecer toda mão de obra. nenajnentas, equipamentos e
materiais para a execução dos serviços.
3.4.2. Para o início tios serviços deverão estar no local de trabalho os meios (pessoal,

material, equipamentos. acessórios. utensílios e ferramentas) necessários e suHcientes para

garantir a boa execução do serviço e sua continuidade, a fim de que. uma vez iniciado.
possa prosseguir até sua conclusão, dentro do prazo estabelecido e com a melhor técnica.

3.5. O transportede funcionáriose macluináiiosao local de execuçãodos serviçosset'áde
responsabilidade da CONTRATADA.
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3.6. O recebimento pmvisórío oconeiá quando do término da obra, observado o prazo
previsto na cláusula 4.1 e eventual prorrogação autorizada pela Administração. sendo que
o recebimento deflnitixo sela atestado ap(5s 30 (trinta) dias da data do recebimento

piovisono
3.7. Na execuçãodos trabalhos deveis haver plena proteçàocontra o risco de acidentes
com o pessoal da CONTRATADA

e com terceiros, independentemente dc Uans6erência

daquele risco a companhias ou institutos seguradores.Pala isso a CONTRATADA
deverá cumprir fielmente o estabelecido na legislação nacional, no que conceme à

segurança(inclusive a higiene do trabalho).bem como obedecem
a todas as coimas
apropriadas e especíl:ocaspara tt segurança cle cada tipo de serviço.

'')

3.7.] . Em caso de acidente no canteiro de serviço a CONTRATADA

deverá prestar todo

e qualquer socono imediato às vítimas. paralisar imediatamenteos serviços lias
cilcunvizinhanças a llm de cvitat a possibilidade de ilaudançasdas circunstâncias
relacionadasconao acidente.informar imediatamentea CONTRATANTE o Ratoocorrido.
3.7.2. A CONTRATADA será a única responsável pela segurança.guarda e conservação
de todos os materiais. equipamentos, Henamentase utensílios e ainda pela proteção destes
e das instalaçõesdos serviços durante o período de execução.

3.7.3. A CONTRATADA tomará as providências pata ainlazenar e acondicionar
matei'tais equipamentos.
J fl P 12FT' f)

4.1 0 preço global paraa execuçãodo objeto é de RS 134.414,40(cento e trinta e quatro
anil quatrocentos e catorze reais e quarenta centavos). apresentadona proposta da
CONTRATADA, devidamenteapi'ovadopelaCONTRATANTE.
4.2 0 preço acima referido é final e ineajustáve}, não se admitindo quaisquer acréscimos:
estando incluídos no mesmo todas as despesase custos, diretos e indiretos. coiro também
os lucros da CONTRATEI)A.
4.3 As despesas decorrentes destes contido comerão por conta da seguinte dotação
orçamentária: 02.11.05.17.5]2.0067.1013.4.4.90.51.00 - /?c/ía 2.i/ - Contrato dc

Repassa OGU n" 1022.097-60/201+.

5.0 - CONDIÇOES E FORA'IA DE PAGAMENTO:
5.1 A cada período de 30 (trinta) dias, a CONTRATANTE realizará a aferição dos
serviços executados.
5.1.1 0 pagamento será realizado mediante ilaedição dos serviços executados e aprovação

do tlscal do contrato
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5.2 0coirendo a aprovação e rubiíca das medições,coníbrme mencionadona Cláusula
anterior, a LicitanLeVencedoraemitirá Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e). a qual deveis sel
enviada ao seguinte endereço elelrõnico

m cópia para

, a qual será GanHeI'ídae vistada pelos fIscaIs do
contrato e enviada ao responsável pela Secretariade Meio Ambiente, para conhecimento
atesta e rubrica.

53 Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica o número da Tomada dc Preço
Ho006/20] 9 e o númel o do Contrato.
'

5.4 E obrigatóriaa indicaçãona NF-e. do númeroda Agênciae da conta bancáriado

'')

Banco do Biasil S/A, na qual serão eíêtivados os pagamentos.

5.5 0s pagamentosserão eGetuadosapós a devida aprovação das medições pelo fiscal do
contrato: desdeque os recursos financeiros tenhamsido repassadosao Município.
5.5.1. O pagamento da Nota Fiscal oconerá em até 30 (trinta) dias após seu recebimento
pela Administração.

5.6 Nenhum pagaillento será autorizado sem a eüetiva constataçãode sua execução 1la
6otma estabelecida neste Edital e seus anexos.

5.7. Pata o eHetívo pagamento da nota fiscal: a Contratada deverá apresentar a relação dos

nomes cle seus funcionários envolvidos na execução do objeto e os compiovantes de
recolhimento do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia do Teilapo de
Serviço), além do paga!)lento dos salários.

5.8 Em hipótese alguma sela eHetuadopagamento antecipado ou sem as akrições
realizadaspela licitadora.
5.9 A licitante vencedora Ricavedado negociar ou eâetuar a cobrança ou o desconto dtt

làtura emitida atravésde rede bancáriaou coll] terceiros. permitindo-sctão somente
cobrança em carteira simples, ou seja: diretamente na Ptefeitura.
5.10 No caso de estar eiwolvida

a utilização/emprego

de produtos e subprodutos

florestais, deverá estai obrigatoriamente anexada à Fatura/Nota Fiscal da Licitante
vencedora. cópia da Nota Fiscal da compra do produto ou subproduto de origem tloiestal.
com documentosde origem íloiestal-DOF, expedidopelo Instituto Btasileiio do Meio
Ambiente e dos RecursosNaturais Renováveis- IBAMA. ou pela Secretariade Estado do
Nleio Ambiente - SAIA

5.11. No caso de atrasonos pagamentos
que não decora de responsabilidade
da
CONTRATADA, o valor devido seráatualizadocom baseno IPCA-E, incidindo .juros na
forma do artigo ] '-F da Lei 9.494/97,p/ó

/.a/a /enzpo//s.

#
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6.0TRANSFERENCIADOCONTRATO:
6.] A CONTliATAI)A
subcontratar

os serviços

CONTRATANTE,

pode!'átranslbrir o presenteContrato, no todo O]] eln pai'te, e
relativos

ao oldeto,

com

o expresso

co1lsentimento

da

dado poi escrito, sob pena de rescisão de ajuste

7.0 RESPONSA131Lll)ADE:
7.1 A CONTlIATADA é icsponsável direta e exclusivamentepela execuçãodo objeto
deste Contrato e, consequentemente,respondecivil e criminalmelate, por todos os claros c
prquízos que. lla execuçãodele, venhadireta ou indiretamente,a provocar ou causalpara
CONTRATANTE

'3

ou para telheiros.

7.2 Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontraLadas
e a
CONTRATANTE,
pedante as quais a única
Contrato será sel)lpre a CONTliATADA

7.3 A CONTRATADA

responsável

pelo cumprimento

deste

é E-esponsávelpela análise e estudo de todos os documentos

Rotnecidospela CONTRATANTE, para a execuçãodos serviços, não se admitindo. em
nenhuma hipótese, a alegação de ignorância.

7.4 A CONTRATADA eb.!:!galasa manter.durantetoda a execuçãodo Contrtüo,em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação
7.5 A e\ecução dos serviços deverá atender estritamente o descrito no Edital da Tomada
de Preços n' 010/2019.
8.0 ACOMPANHAR'LENTO

DA EXECUÇÃO:

8.} A CONTRATANTE indicará equipe de técnicospara acompanhamento
do
desenvolvimento dos trabalhos.

8.2 0 acompanhamentoda execuçãoou a sua fiscalização pela CONTRATANTE. não
exclui ou reduz a responsabilidadeda CONTRATAM)A ein obedeceràs especificaçõese
demais coimas técnicas para a perfeita realização do ob.fetocontratual.
83. A CONTRATADA deverá penuitii o liv!'e acessodos servidores dos órgãos ou
entidac[esi)úbtiçQ&JQpççdçPlçtou contratantes, bcm como dos órgãos (]c controle
intet'no e externo. a seusclocumcntoscantai)eis.
9.0 DAS OBRIGAÇOES E REPARAÇÕES:
9.1 A t'esnonsabilidade pela qualidade da obi'a, matei'ial
e $çn'içou
executados/foi'tecidos é da CONJRATAD.4. inclusi'ç'ea promoção de readequações,
senil)re (lue.detectadasintpiopriedades que possamconlDronleter a consecuçãodo
objeto CQptratado.
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9.2 Se a CONTliATADA não executaros reparose/ou substituições.nos prazosquc
fbiem detemlinados pela CONTRATANTE. esta. se assim Ihe convier, poderá mandai
executa-los às custas daquela. poi outras empresas. cobrando-lhes os respectivos
encargos.

]0.0 RECEBIMENTO DO OBJETO:

10.1 0 objeto contratualserá recebidoprovisoriamentepelo respollsávelpor seu
acompanhamento e fiscalização que for designado pela CONTRATANTE para tanto.
medianteTermo de Recebimento Pi'ovisório. conHonneANEXO Xlll do Edital, o qual
sela assinado pelas partes
10.2 Durante o período de 30 (trinta) dias da data de expedição do termo supra. o objeto
lIGará sob observação. de molde a se veráficamQ cumprimento das exigências construtivas.

10.3 Esgotadoo prazo previsto na Cláusula l0.2 e villa vez comprovadaa adequaçãodo
objeto aos termos contratuais, a obra será recebida definitivamente. por servidor ou
comissão designada pela CONTRATANTE, mediante Tei'mo de Recebimento
l)eflnitivo, confoitlle ANEXO XIV do Edital, assinadopelas partes

ll.OPENALll)AGES:
11. 1 0 atraso na execução e na entrega do objeto ensejará aplicação de multa lllotatória à

CONTRATADA

na ordem de 1% (um por cento) por dia, até o décimo dia de atraso,

após o que será considerada totalmente inadinlplida a obrigação.

11.1.1. 0 total inadimplemento da otlrigação ensejará a aplicação cle cláusula penal
remuneratória no importe de 30%(trinta pol cento) do valor do contrato.

11.2 A execuçãodo objeto fora das condiçõesestabelecidas
também ocasionaráa
incidência da multa prevista en] Cláusula ll.l .

''\
11.3 A inexecução total ou parcial do coilllato,

importará à CONTRATADA

a suspensão

do direitode licitare contratar
coill qualquer
enteda Administração
Diretaou
Indiretamenle,pelo prazode 24 (vinte e quatro) meses,contadosda aplicaçãode tal
medida puniu\ra. sem pt'eUuízo das multas previstas na Cláusulas 11.1 e ll.l.l

11.4 Sela propiciada defesa à CONTRATADA
elencadasnas Cláusulas precedentes.

antes da imposição das penalidades

11.5 0s valores peilinentes às muitas aplicadas serão descontados dos créditos a que a
CONTRATADA tiver direito ou cobladosjudicialmente

11.6 Se a CONTRATADA

inadimplir. no todo ou em parte este instrumento, ficará

sujeita a sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n' 8.666/93.
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11.7. A penalidade prevista na cláusula 11.1.1. seiva de piso compensatório e não impede
que a Administração pleíteie indenização suplementar que vier a sei adulada

12.0 RESCISÃO:
12.1 A inexecução total au parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação du
penal idades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que oconam

quaisquer dos motivos enumeradosnos Ai1. 78 da Lei 8.666/93
12.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das lbrmas delincaclas no Art. 79
da Lei 8.666/93.

13.0 DISPOSIÇOESGERAIS:
13.1 A CONTRATANTE
reserva-se o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo
a execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daquelesjá
executados.

13.3 A CONTRATANTE
reserva-se. ainda, o direito de recusar todo e qualquer serviço
que não atender às especificações. ou que seja considerado inadequado pela fiscalização.

13.4 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si. por seussucessorese representantesna execução
dos serviços contratados,isentandoa CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação
que possasurgir em deconência dos mesmos.
13.5 A CONTRATADA

será a única responsável para com seus empregados e auxiliares.

no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista. previdência social, seguia de
acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que
diz respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria

n.' 3.214 de 08/07/1978, do N/linistériodo Trabalho), sendo que o seu descumprimento
poderá motivar a aplicação de multas por parte da CONTRATANTE ou rescisão
contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

13.6 Fica expressalllente vedada a subcontratação e a cessãoda posição contratual sem
prévia, expressa e escrita autorização da CONTRATANTE.
13.6. 1 Eventuais pedidos de autorização de subcontratação e cessão deverão sei' instruídos
com docutnentaçãoda cessionária/subcontratadaque comprove o atendimento a todas as
condições de habilitação previstas no edital.

13.7 A CONTRATADA é responsáveldireta e exclusivamentepela execuçãodo objeto
deste Contrato, bem como pelo lbtnecimento dos EPI (equipamentos de proteção

individual) e EPC (equipamento de ptoteção coletivo) que se dizerem necessário para a
execuçãodo mesmo e, consequentemente,
respondecivil e criminalmente, por todos os
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que. na entrega. venha direta ou indiretamente.

pata CONTRATANTE

a provocar ou causar

ou pala terceiros.

13.8 A CONTRATADA, no caso dc emprego de produtos e subprodutos tlorestais
obriga-sea adquiri-losde pessoajurídicas
cadastrados
no CADMADEIRA.
13.9. Aplicam-sc a este Contrato as disposições cla Lei n.' 8.666/93 e alterações, quc
legulalrlenta as licitações e contrataçõespromovidas pela Administração Pública.

''1

13.10. A ellcácia do presente instrumento Ricacondicionada à efetiva libetação dos
recursosconlbrmc Contratode RepasseOGU n' 1022.097-60/20t4, convénio SICONV n'
8 14577/2014 celetaradoente'eo Município e a União, por intemlédio da AgênciaNacional
cle Aguas, representadopela Caixa Económica Federal.

14.0.TOLERÂNCIA:
14.1 Se qualquer das partes contratantes,ein benefício da outra. pel'mitir. mesmo por
omissões. a inobscrvância no todo ou en] parte, de qualquer dos itens e condições deste
Contrato e/ou de seus Anexos, tal Isto não poderá liberar, desonerar ou de qualquer norma
atêtai ou prqudica) esses mesmos itens e condições, os quais penllanecerão inalterados,
como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

15.0.DAANTICORRUPÇAO
15.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer. dar ou se
comprometer a dar a quem quer que sda. ou aceitar ou sc coilaprometer a aceitai de quem

quer que wla, tanto poi conta própria quanto poi intenllédio de outrem, qualquer
pagamento, doação. compensação vantagens financeiras ou benefícios de qualquer
espécie,sqa de üolma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra

''\

Horda a ele ielaclonada. o que deve ser obsen'ado. ainda. pelos gestores, hscais. se as
penas da Lei Fedreal n' 12.846/2013, regulamentada no Município de Jaguariúna pelo
Decreto n' 3.655/20 17.

16.0VIGENCIA:
16.1 0 prazo de vigência observarão disposto nas cláusulas 3.1 3.2. e 3.6. deste contrato

17.0-VALOR DOCONTRATO:
17.1 As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de RS 134.414,40
(cento e trinta e quatro mil quatrocentos e catorze reais c quarenta centavos)-

18.0- Tília'lO l)E CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO:
17.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarãoTermo de Ciência
e Notificação. conforme Anexo Xll do Edital, relativo, se âor o caso, à transmissão deste
Processo pedanteo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
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18.0-- FOlhO:
18.1 - Elegem as pintes contratanteso Foro da Conlalca de Jaguariúna,Estado de São
Paulo, onde serão propostas as ações oriundas de dilectos e obrigações deste Contrato.
renunciandoexpressamentea qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por assim estarem justas e contratadas. as pa!'tes, por seus representantes legais.
assinamo presenteContrato, ein 02 (duas) vias de igual teor e normapara um só e jurídico
efeito, perítnte as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.
.laguariúna, 13 dejunllo

Mana Emília Peçanhade Oliveira Silvo

RG: 33.721.543-1
CPF: 342 .918.398-71

Testemunhas

30. i3.Z 3 /o -3

z,a8,'Bq/.uüõ
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ANEXO XI
TEliMO DE CIENCIA E NOTIHCACÃO
TONIADA DE PREÇOS N' OI0/2019
ProcedimentoLicitatório n" 108/2019
Contrato Ho123/2019.
Ob.feto: Construção e instalação de cercas (extensão de 6,56 Km) em propriedade participallte

do Programa Bacias - Jagualiúna - Contrato Agência Nacional de Aguas (ANA) - Contrato

OGUn' 1022.097-60/20
14
Contratante: PltEFICITURA DO NIUNICIPIO l)E JAGUARIUNA
Contratada: l)a Sei'ra lieflorestamcnto LTDA EPP - CNPJ 17.058.606/0001-80

''\

I'elo presente TERMO, nós, abaixo identiHcados

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste aci:na referido estarásujeito a análise ejulgamento pelo Tribunal de Contas do Estado
dc São Paulo, cujo trâmite processualocorrerá pelo sistema eletiõnico;

b) poderemos[el acessoao processo lendo vista e extraindo cópias das manifestaçõesde
interesse. Despachos c Dccisões. mediante regular cadastralnento no Sistema de Processo
Eletrõnico, confonne dadosabaixo indicados, em consonânciacom o estabelecidona Resolução
n' 01/20 11 do TCESP;
c) além de disponíveis no processoeletrõníco, todos os Despachose Decisõesque vierem a ser
tomados, relativamente 8caaludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado.
CadeIRado 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 } 993, iniciandose, 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 coMato deverá ser
comunicada pelo interessado,peticioiiando no processo.

2. Dano-nos poi' NOTIFICADOS para:
a) O acotilpanhamento elosates do processo até seu .julgamento final e consequentepublicação:

b) Se foi o caso e de nosso interesse,nos prazos e nas fon)las legais e regimentais. exercer o
direito de defesa: interpor recursos e o que n)ais couber.
J

aguariúna. 13 dejunho dc 2019

GESTOKnOóKGÃO/ENTinAnK:
Nome: Rira de Cássia Siste Bergamasco
Cargo: Secretária Municipal de Meio Ambiente

CPF: t 03.864.428-35
RG: 1 1 .938.039 SSP/SP
Data de Nascimento: 02/1 2/1 958

Endereço residencial: Rua Vereador rosé Pinto Calão. n' 201 Jardim Botânico. Jaguariúna
SP

E-mail institucional:
E-mai l pessoal: dlgllzsl92QIQi!!!!el13ia!!:gela
Telefone(s): (19) 3867-9774
Assinatu ra:
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lclaCONTRATANTE
Nome: Mana Emitia I'façanhade Oliveira Silvo
Cílrgo: Secietáiia de Gabamete

RG n' 22.552.439-9SSP/SP
CPF n' 120.339.598-1
3
Data dc Nascimento: 14/05/1 966

n' 127,JardimZeni, CEP. 13.912-464.Jaeuariúna São Paulo

Eçl4CONTRATADA
Nome: Pedra Henrique Morteiro Mataiazzo
Cargo: Sócio Adtninistradot
RG n' 33.721.543-1
CPF n' 342.918.398-7 1
Endereço: Avenida das Camélias, 605 - A -- Atibaia
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