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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIUNA, E A EMPRESA AMIGOS CARVALHO E CORREA COMERCIO E
TRANSPORTES DE GAS LTDA, PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS
LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA BOTIJAO P 45.

Procedimento Licitatório n' 1 20/2019
Contrato no. 1 36/201 9.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA. com sede a Rua Alfredo Bueno. n'
1235 - Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF Ro. 46.410.866/0001-71 neste ato representada
pela Ilustríssima Secretária de Gabinete Municipal Sra. Mana 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 13820-000, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a Empresa AMIGOS
CARVALHO E CORREA COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS LTDA. inscrita no
CNPJ/MF sob n' 26.173.016/0001-90, a Rua Alexandre Petta, n'. 699 Bairro: Vila Rezende.
CEP.: 13.405-236, no Município de Piracicaba, Estado dp São Paulo, representada neste
ato pelo Senhor Dirlei Costa de Carvalho. brasileiro, empresário, portador da Cédula de
Identidade RG n'. 41.206.576-9 e inscrito no CPF/MF sob n' 226.269.258-02. residente e
domiciliado à Av. Dois Córregos, no. 1001 - bloco ll - Residencial Premiatto Apto 212,
Bairro: Piracicamirim, CEP.: 13.420-610, no Município de Piracicaba, Estado de São Paulo
doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue

1.0.DO OBJETO

1.1. Fornecimento de recargas de gás liquefeito de petróleo para botijão P 45. conforme

2.0.DOCUMENTOSINTEGRANTES
2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do fornecimento, 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' 074/20191
b-) Procedimento Licitatório n'1 20/2019.

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 o fornecimento do
objeto contratado

3.0. PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA DO OBJETO
3.1. A empresa contemplada deverá fornecer o produto conforme necessidade de
reposição nas unidades escolares. mediante pedido. devidamente preenchido e expedido
pela Secretaria de Educação/Departamento de Alimentação e Assistência ao Escolar,
devendo, a entrega, ser realizada em até 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do
pedido

'/

escricoes e uantidades mencionadas abaixo

ITEM PRODUTO QTDE. FABRICANTE

)2 \ GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP-45)
ATE250

RECARGAS LIQUIGAS
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3.2. O produto deverá ser entregue diretamente nas unidades escolares, conforme relação
fornecida pela Secretaria de Educação / Departamento de Alimentação e Assistência ao
Escolar, indicando local da entrega.

3.3. O objeto deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas - NBR 14024) e Portaria 47 de 24 de março de 1 999 da ANP
(Agência Nacional de Petróleo).

3.4. A CONTRATANTE compromete-se a pagar somente a quantidade entregue, não tendo
a CONTRATADA direito a qualquer pagamento ou indenização se ao final do Contrato a
quantidade entregue não atingir a totalidade.

3.5. A entrega e o transporte do objeto ponto a ponto, não terão nenhum ónus para a
CONTRATANTE.

4.0.DO(S)VALOR(ES)
4.1. O valor unitário e total conforme cláusula 1.0 é de: item 02 com o valor unitário R$
239,00, apresentado como lance final pela CONTRATADA, devidamente aprovado(s) pela
CONTRATANTE, perfazendo o valor global de R$ 59.750,00 (cinquenta e nove mil,
setecentos e cinquenta reais).

4.2. O valor retro referido é final e irreajustável, não se admitindo qualquer acréscimo,
estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também
os lucros da CONTRATADA.

4.3. As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA: n' 02.09.03.12.361.0014.2061.3.3.90.30.00 -- Ficha 137 Tesouro
Próprio
DOTAÇÃO 0RÇAMENTARIA: Ho 02.09.03.12.361.0014.2061 .3.3.90.30.00
Convênios Federais
DOTAÇÃO 0RÇAMENTÁRIA: n' 02.09.09.12.365.0013.2068.3.3.90.30.00
Tesouro Próprio
DOTAÇÃO 0RÇAMENTARIA: n' 02.09.09.12.365.0013.2068.3.3.90.30.00
Convênio Federais
DOTAÇÃO 0RÇAMENTARIA: n' 02.09.1 0.12.365.0013.2069.3.3.90.30.00 -- Ficha 1 97
Tesouro Próprio
DOTAÇÃO 0RÇAMENTARIA: n' 02.09.10.12.365.0013.2069.3.3.90.30.00 - Ficha 197
Convénio Federais

Ficha 137

Ficha 186

Ficha 186

5.0. CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
5.1. A cada período de 30 (trinta) dias, conforme quantitativos entregues, a CONTRATADA
emitirá Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), ao seguinte endereço eletrõnico
sas@jaguariuna.sp.gov.br, a qual será rubricada e atestada pela Secretária de Assistência
Social

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

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

5.3.1. Havendo atraso
obrigações contratuais

nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das
principais ou acessórias por parte da CONTRATANTE, incidirá
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correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros
moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pró-rata tempere", em
relação ao atraso verificado. Como referência poder-se-á aplicar o IPCA-E para atuallzação
monetária.

5.4. Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), o
número da Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil, a qual serão
efetivados os pagamentos, não sendo aceito a indicação de conta poupança.

5.4.1. Na ausência do número da agencia e conta bancária do Baco do Brasil, não será
efetivado o pagamento, não sendo aceito número de conta poupança.

5.5. Junto das notas fiscais a CONTRATADA anexará os comprovantes mensais de
recolhimento do FGTS, do INSS e do pagamento dos salários de seus funcionários
envolvidos no fornecimento do objeto.

6.0.PENALIDADES:

6.1 . A inexecução total ou parcial do contrato ensejará aplicação das penalidades previstas
nas cláusulas 1 6.1 a 16.8 do Edital.

6.2. Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita a
sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n' 8.666/93, com as alterações da
LeiFederalno 8.883/94.

6.3. O fornecimento do objeto fora das características especificadas no Edital, ocasionará o
não recebimento do mesmo, acarretando desta forma na rescisão do contrato, conforme
Cláusula 7.1 .

6.4. As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subítem precedente, não terão
caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a
CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus ates
venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.

6.5. Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades
elencados nositens precedentes.

6.6. Os 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 enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que
ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 77 e 78, da Lei n' 8.666/93.

7.2. A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da
Lei no 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.DISPOSIÇOES GERAIS
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8.1 . A CONTRATADA será a única responsável para com os seus empregados e auxiliares.
no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de
auu ao uaoaino ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial'no que
diz respeito às normas do trabalho, previstas na'Legislação Federal (Portaria n' 3214, de
08-07-1 978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a
aplicação de murtas por parte da CONTRATANTE ou rescisão contratual com a aplicação
das sanções cabíveis. ' '

8.2. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros. por sí ou por seus sucessores e representantes no
fomecímento do objeto contratado, isentando a CONTRATADA de toda e qualquer
reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos. '''

8.3. A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

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

que regulamenta as

9.0.TOLERÂNCIA;

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 fama
afetar ou preludicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados.
como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

IO.O.DAANTICORRUPÇÃO
10.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer. dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, 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

365Lei 5/2d17.l n' 12.846/2013, regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto RaL# v v vl G. v l l

ll.O.VALOR DO CONTRATO:

11.1. Dá-se ao presente Contrato, o valor global estimado de R$ 59.750,00 (cinquenta e
nove mil, setecentos e cinquenta reais), para todos os efeitos legais.

12.0. TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO:
12.1. Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, assinarão Termo de Ciência e
Notificação, relativo a tramitação deste Pregão perante o Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, conforme Anexo

13.0.VIGÊNCIA:

1 3.1 . Este contrato vigorará por 12 (doze) meses contados de sua assinatura

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 seja.

a
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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, a tudo presentes.

Jaguariúna, 03 dejulho de 2019

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

},,.beé,' C'. ó;t*q,.á7.Z:Zb
AMIGOS CARVALHO E CORREA COMÊRêÍÕ'EIRANSPORTES DE GAS LTDA
Dirlei Costa de Carvalho
RG Ro. 41 .206.576-9
CPF/MF sob n' 226.269.258-02

TESTEMUNHAS

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Hunldpio de liguariúna

ca:do i\
ISsist late
:fCitiJÍ2 tl

;bisca
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TERMO DE CIÊNCIAEDENOTIFICAÇÃ0

PROCEDIMENTO LICITATÓR10 NO 1 20/2019.
PREGÃO PRESENCIAL N'074/2019.
CONTRATO N'136/2019.

mEU.BS'F:!HE " """" " ": --"":-" " ""'".
CíPIO DEJAGUARlúNA
CORREA COMERCIO E TRANSPORTES DE

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que;

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrõnico - ou telefones de conta'
Deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. ----- u'- ',-'--'av
2. Dama-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos alas do processo até seu julgamento final e consequente

b)direifor o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer

Jaguariúna, 03 dejulho de 2019

Nome: Cristina Pinto Catão Bonina Hosikawa
Cargo: Secretária Municipal de Educação
CPF: 25'1 .288.1 18-08
RG: 25.366.469-X SSP/SP
Data de Nascimento: 03/1 0/1 974
Endereço residencial: Rua Candido Venturino, n'

E-mail institucional: gggl:lç@jgguQriuna.sp.aov.br
E-mail pessoal: g11jgpçbQDlni@hotmail.com
Telefone(s):(19) 3837i.2ããã

300, Jardim Venturini, Jaguariúna

Assinatura
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P9jqçONTnATANTP:

Nome: Mana Emuia Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-g SSP/SP
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1 966

Endereçcc Rua Custódio, n' 127, Jardim Zení, CEP. 13.91 ariana

Telefone(s): (19} 3867-9724

SP

Ee!&CONTRATADA:
Nome: Dirleí Costa de Carvalho
Cargo: Empresário

RG no. 41 .206.576-9 CPF/MF sob n' 226.269.258-02
Data de Nascimento: 06/07/1 982

Endereço residencial completo: Av. Dois Córregos, n'. 1001 -

sta do de São Paulo. airro: nracicamirim, CEP.: 13.420-610, no

:lggl$i $%gm :::::::w"

bloco ll -- Residencial
Município de Piracicaba,

Assinatura IÊ4y a««.,zZ'';
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