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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARlüNA E A EMPRESA FÁBIO MOREIRA CAMPOS 31618624814, PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA E CORTE DE ÁRVORES, INCLUINDO
A REMOÇÃO DOS RESÍDUOS E O TRANSPORTE

Pregão Presencial n' 084/2019
Pocedimento LicitatÓrio Ro 0148/201 9
Contrato n'. 1 43/201 9

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, pessoa jurídica de direto público
interno, com sede na Rua Alftedo Bueno, n' 1235 - Bairro Centro, inscrita no CNPJ/MF n'
46.4 10.866/000 1-71 neste ato representada pela Ilustríssima Secretária de Gabinete Senhora
olaria Emília Peçonha de Oliveira Silva, brasileira, casada, portadora da Cédula de
Identidade RG n' 22.552.439-9 e inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-13. residente e
doilliciliada na Rua Custódio, n' 127, Jardim Zeni, CEP. 13.912-464, neste município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e
de outro lado a Eilapresa FÁBIO h'lOREIRA CAMPOS 31618624814, pessoa .jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n' 17.406.763/0001-30. com sede na Avenida
Rinaldi n'. 499, Bairro: Jardim Silvio Rinaldi, CEP.: 13.910-001, no Município de Jaguariúna
Estado de São Paulo, representada neste ato pelo Senhor Fábio Moleira Campos, brasileiro
empresário, portador da Cédula de Identidade RG n'. 37.384.672 e inscrito no CPF/MF sob n'
316.186.248-14, residente e domiciliado na Avenida Rinaldi n'. 499, Bairro: Jardim Silvio
Rinaldi, CEP.: 13.910-001, no Município de Jaguariúna, Estado de Sào Paulo. doravante
denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue

''1

1.0DO OBJETO

1 . 1 Prestação de serviços de poda e corte de árvores, incluindo a remoção dos resíduos e o
transporte, conforme Memorial Descritivo constante no Anexo 1, parte integrante do
Edital

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES

2. ] Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da execução do objeto, betll como
para definir procedimentos e Doridas 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' 084/20 19;
b-) Procedimento Licitatório n' 1 48/20 1 9;
c-) Proposta da CONTRATADA.

2.2 0s doculllentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto
contratado.

3.0 PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO:
3.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir 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 aplicado após os primeiros
reajuste com base no IGPM/FGV.

1 2 (doze) meses
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3.2 Será de total responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de EPI's
(Equipamento de Proteção Individual), EPC's (Equipamento de Proteção Coletiva), que se
fizerem necessários para a execução do oldeto, bem como a fiscalização da obrigatoriedade
de seu uso pelos colaboradores envolvidos.

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

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

'') 4.0DOSVALORES
4.1. O valor global para a execução do objeto constante em Cláusula 1.1 é de R$ 178.890,00
(cento e setenta e oito mil oitocentos e noventa reais). sendo: Subitem A: valor tmitário de R$
20,00 (vinte reais), totalizando o valor de RS 1 1.000,00 (onze illil reais); Subitem B: valor
unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais), totalizando o valor de RS 12.500,00 (doze mil e
quinhentos reais); Subitem C: valor unitário de RS 17,86 (dezessete reais e oitenta e seis
centavos), totalizando o valor de RS 116.090,00 (cento e dezesseis mil e noventa reais);
Subitem D: valor unitário de RS 242,50 (duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta
centavos), totalizando o valor de RS 29.100,00(vinte e nove mil e cem reais); Subitem E: valor
unitário de RS 1,00 (um real), totalizando o valor de RS 1.200,00 (ui] n il e duzentos reais);
Subitem F: valor unitário de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), totalizando o valor de RS
9.000,00 (nove mil reais), apresentados pela CONTRATADA e devidamente aprovados pela
CONTRATANTE

4.2 0s valores retro referidos são finais e irreajustáveis, não se admitindo qualquer acréscimo,
estando incluídos nos i[[esmos todas as despesas e custos, diremos e indiretos, como tambéi]] os
lucros da CONTRATADA, salvo na hipótese da Cláusula 3. 1. 1

4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da dotação orçaillentária
n' 02 1 1 03 18.541.00102027 3.3.90.39.00 1 /;Tc/ía 224 -- Recurso Próprio

''1
5.0 CONDIÇOES E FORMA DE PAGAMENTO
5. ] . A cada período de 30 (trinta) dias, a CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal Eletrânica

(NF-e) enviando-a para o e-mail: meioambiente(@laguariuna.sp.gov.br, com cópia para
aline(@iaauariuna.se.eov.br, a qual será conferida e listada pelo(s) fiscal(is) do contrato e
enviada a Secretária de Meio Ambiente, para conhecimento, atento 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

5.2. Deverão estar indicados na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Pregão, do
Contrato, o número da Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil S/A, na qual
serão efetivados os pagamentos.

5.2.1 Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasil S/A não será
efetivado o pagamento, não sendo aceito número de conta poupança.

5.3. Os pagamentos serão efetuados até o 30' (trigésimo) dia posterior á data de apresentação
da Nota Fiscal Eletrõnica.
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5.3.1. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das
obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá
correção monetária sobre o valor devido utilizando-se do IPCA-E, bem colllo juros com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, de acordo cona o artigo I'-F da Lei
9.494/97

13.3.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem que esta apresente,
juntamente com a nota fiscal, a folha de pagamento dos funcionários envolvidos na prestação
do serviço (abrangendo férias, 13' salário, recolhimento previdenciário, vale refeição,
contribuição sindical), bem coillo o comprovante de regularidade com o INSS e o FGTS.

'')
6.0PENALIDADES:
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 art. 7' da Lei Federal n' l0.520/02:

6.1 .1 . Advertência, sempre que foreill constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as

quais tenha a Contratada concorrido diretamente;

6. 1 .2. Multa, nas seguintes situações

6.1.2.1 moratória de 1% do valor do contrato, por dia de atraso no cumprimento das obrigações
previstas nas cláusulas 3.1 a 3.4, até o liillite de 1 5%, a partir do que, a Administração poderá
rescindir o contrato e aplicar a multa por inexecuçào total e contratar diretamente o serviço à
custa da CONTRATADA, imputando-lhe ainda os danos e prquízos que vier a sofrer em
decorrência da inadimplência.

6. 1.2.2. remumeratória de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, en] caso de inexecução
total do fornecimento ou de descuillprinlento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que
será efetivada a rescisão unilateral do Contrato.

''1 6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Jaguariúna, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

6.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na
hipótese de praticam- ates fraudulentos na execução do Contrato, comportar-se de modo
inidõneo ou cometer fraude Hscal 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 empresa 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, cobradas adillinistrativa ou
judicialmente, ou descontadas dos créditos da Contratada.

6.4. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração
inidoneidade poderão ser aplicadasjuntamente com as multas previstas no subitem 6. 1 .2

de

3



Rua .Alfredo Bueno, 1235 - Centro - .Jaguariúna - SP - CEP 13910-027
Fone:(19)3867 980 1/ 9780/ 9757/ 9792/ 9825/ 9786

6.5. A penalidade prevista na cláusula 6.1.2.2 tem caráter de cláusula penal compensatória
servindo como piso de indenização que não impede a indenização suplementar, nos tetnlos do
artigo 4 1 6, parágrafo único, da Leí 1 0.406/02

6.6 Será propiciada defesa à CONTRATADA
nos itens precedentes.

antes da imposição das peílalidades elencadas

6.7 0s valores pertinentes às multas aplicadas serão
CONT RATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

descontados dos créditos a que a

7.0 RESCISÃO:

7.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das
penalidades anteriormente enunciadas, ensdará 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 formas delineadas no art
n' 8.666/93.

79 da Lei

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 pagaillento de multa
equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

8.0 DISPOSIÇÕES GER,\lS:
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
trabalho, principalmente a Portaria n' 3214 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 para com os seus empregados e auxiliares,
no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, se.euro de
acidentes do trabalho 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-

1978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação
de multas por parte da CONTRATANTE além da rescisão contratual com a aplicação das
sanções cabíveis

'1

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

8.4. A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com 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
e coí)tratações promovidas pela Adm inistração Pública.

que regulamenta as licitações

4
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9.0DA ANTICORRUPÇAO:
9.1. 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 seca, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doação, cotllpensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, sda de fonTla
díreta 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' 12.846/20 13,
regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto n' 3655/201 7.

IO.OTOLERANCIA:
10.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, illesmo 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 pemlanecerão inalterados, como
se nenhuma tolerância houvesse ocorrido

'')

ll.OVALORDOCONTRATO:
1 1 . 1 Dá-se ao presente contrato o valor global estimado de RS 178.890,00 (cento e setenta e
oito mil oitocentos e noventa reais), para todos os efeitos legais.

12.0VIGENCIA:
12.1 Este contrato vigorará por 12 (doze) illeses contados da data de sua assinatura, 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 Anexo VI, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo pedante
o Tribtmal de Contas do Estado de São Paulo.

14.0FORO
14.1 Elegeill as partes contratantes o Foro da Coi))arca 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.'']

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

IVlaria Emília Peçanha de Oliveira Salva

Fábio Moleira Ca mpos
RG n' 37.384.672
CPF n' 31 6.1 86.248-1 4

TESTEMUNHAS
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TERMOOECIÊNCIAENOTIFICACÃO

Procedimento Licitatório n' 148/2019

Pregão Presencial n' 084/2019
CONTRATO N'143/2019
CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Jaguariúna
CONTRATADA: Fábio Moreira Campos 31618624814
OBJETO: Prestação cle serviços de poda e corte de árvores, incluindo a remoção tios
resíduos e o transporte

Pelo presente TERMO, llós, abaixo identificados

1. Estamos CLIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, Guio trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrânico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastraillento no Sistema de Processo
Eletrõnico, 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 confoiillidade com o artigo 90 da Lei Complementar n' 709, de 14 de janeiro de 1993,

lrnciando.se, a PTtir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código

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

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a). .. O acompanhamento dos ates 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, 1 1 dejulho de 20 19

GESTORA DOORGÃO/ENTIDADE:
Nome: Rito de Cássia Siste Bereamasco
Cargo: Secretária Municipal de Meio Ambiente
CPF: 103.864.428-35
RG: 1 1.938.039 SSP/SP
Data de Nascimento: 02/ 1 2/1 958

Endereço residencial: Rua Vereador José Pinto Catão, n' 20 1 , Jardim Botânico

E-mail institucional: [!!gl2:$Êç!.Êlg!:!B]J]eioam bjente(@ i aguariuna. se.aov.br
E-mai l pessoal: ÍilabUX20i 0(@hotmaíl.com
Telefone(s): (19) 3867-9774
Assinatura:

SP
Jaguariúna
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Responsáveis que aS$jnaram o aiuste

PelaCONTRATANTE:
Nome: Mana Emília Peçonha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 1 4/05/1 966

Endereço: Rua Custódia, n' 127, Jardim Zeni, CEP
E-mail institucional:

13.912-464,Jaguariúna SP

PelaCONTRATADA:
Nome: lábio Moreira Campos
Cargo: Empresário Proprietário
CPF: 3 1 6. 1 86.248- 14
RG: 37.384.672
Endereço residellcial completo: Avenida Rinaldi

E-mail: ppmds@uol.com.br
Telefone para conMtg: 3867-0909 / 99986-0909
Assinatura

SP
499 Jardim Silvio Rinald Jaguat-iúna

\

7



C9 IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA Sexta-feira,12 dejulho de 2019 Ano v l Edição n1 352 13

98.327,32 (Noventa e oito mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta e dois
centavos).

Em face ao disposto no artigo 26 da Lei n' 8.666/93, vez que o processo se
encontra devidamente instruído.

Secretaria de Gabinete, 12 de julho de 2019.
Marca Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

EXTRATODEDISPENSADELICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRI0195/2019
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratado: CM Hospitalar S/A., inscrita no CNPJ n' 12.420. 164/0003
Objeto: Aquisição de medicamento.
Valor Total: R$ 98.327.32
Base legal: Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93
Secretaria de Gabinete, 1 2 de .julho de 2019.
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária Municipal de Gabinete

19

AVISO DE RETIFICAÇÃO/RATIFICAÇÃO
Tomada de Preços n' 012/2019

I'oma-se público e para conhecimento dos interessados que em publicação
veiculada em 05 de julho de 2019, às fls 09, neste .jomal, onde se lê: «...ou
obtido através do site www.licitacoes.jaguariuna.sp gov.br, a partir do dia 02
de Maio de 20]9..." leia-se "...ou obtido através do site
www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br, a partir do dia 10 de Julho de 20 1 9...
Secretaia de Gabinete, 10 dejulho de 2019.
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva -- Secretária de Gabinete

EXTRATODECONTRATO
Pregão Presencial n' 084/2019
Contrato Ro: 143/20 1 9

Contratada: Fábio Moreira Campos
17.406.763/0001-30.

Objeto: Prestação de Serviços de poda e
remoção dos resíduos e o transporte.
Prazo do objeto: 12 (doze) meses.
Valor total: R$ 178.890.00.

Secretaria de Gabinete, 1 1 de.julho de 2019.
Mana Emília Peçanha de Oliveira Silvo
Secretária de Gabinete.

31618624814 CNPJ:

incluindo acorte de árvores

EXTRATO DECONTRATON'142/2019


