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INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARlüNA E A EMPRESA RENOVO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP,
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES
NO CENTRO CULTURAL - BOULEVARD FASE l

Tomada de Preços n' 0]3/2019
Procedimento Licitatório n' 170/2019
Contrato n' 164/2019

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUAR]UNA, com sede na Rua Alfledo Bueno. n.'
1 235, na cidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.' 46.410.866/0001-
71, neste ato representado pela Secretária Municipal de Gabinete, Mana Emília Peçanha De
Oliveira Salva, 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 Custódia, n' 127, Jardim
Zeni, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, nos moldes do Decreto Municipal n'
3.534/2017, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a Empresa RENOVO
CONSTRUÇOES LTDA -- EPP inscrita no CNPJ/MF sob n' 13.034.156/0001-35, com sede na Rua
Germânia, 579 - Baço: BonHim, CEP.: 13.070-770, no Município Campinas, Estado de São Paulo,
representada legalmente neste ato por Fernando Otacílio Caparica Santos, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG n' 26.665.137-9 SSP/SP e inscrito no
CPF/MF sob n' 179.446.938-96, residente e domiciliado na Rua Á.avaro Bosco, n' 146, casa 24,
Bairro Vila Bela, no Município de Campinas, Estado de São Paulo, que também subscreve, doravante
denominada simplesmente de CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o seguinte:

1.0-0BJETO:
1.1 Prestação de serviços para construção de novas instalações do Centro Cultural -- Boulevard
Fase 1, com fornecimento de material, mão de obra e equipalllentos necessários, conforme
Memorial Descritivo e demais documentos constantes nos Anexos, partes integrantes deste
Edital

1.2. O procedimento licitatóljgçltâyjQçylBdLQg Contrato de Rezasse OGU 1043.832-13/2017 -
Convênio SICONV n' 850.108/2017. celebrado entrglLNlyniçípio t&jlniãQ, por intermédio do
j\!jnistériQ do Turismo, representado pela Caixa Económica Federal. e Portaria Interministerial
n' 424/2016.

1.3. Todo o material, a mão de obra e equipamentos necessários são de responsabilidade da
CONTRATADA.

2.0. DOCUMENTOS INTEGjtANTES:
2.1. Para todos os efeitos legais e para melhor caracterização da execução do objeto, bem assim 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) Edital da Tomada de Preços n' 013/2019;
b) Procedimento Licitatório n' 170/2019;
c) Proposta da CONTRATADA.
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2.2. Os documentos referidos no item anterior são considerados suHlcientes para, em complemento a
este Contrato, definir a sua extensão e, desta fornaa, reger a execução do objeto contratado

3.0 PRAZO, l,OCAS. E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
3 1. O objeto deverá será executado em até 09 (nove) ]lleses, contados da data da Ordem de Serviço,
confonlle Memorial Descritivo e demais documentos constantes nos Anexos, partes integrantes do

ita

3.1.1. A Ordem de Serviço será emitida pela CONTRATANTE,
autorização da Caixa Económica Federal para o início do objeto.

o que ocorrerá após

3.1.2. A CONTRATADA deverá instalar e manter placa, em local visível, com as infomlações da
obra. A placa deverá seguir o modelo a ser fornecido pela CONTRATANTE. A placa deverá ser
instalada antes da execução dos serviços

3.2. O contrato terá vigência de lO (dez) meses contados da Ordem de Serviços, observando-se,
quanto ao recebimento provisório e deHlnitivo do objeto, o previsto nas cláusula 3.1. e 3.6

3.3. Será nomeado pela CONTRATANTE, profissional devidamente habilitado para exercer a
fiscalização da execução do objeto.

3.4. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de EPI's (Equipamentos de
Proteção Individual) e EPC's (Equipamentos de Proteção Coletiva), necessários a execução do objeto
e em atendimento às legislações vigentes.

3.5. O transporte de funcionários e inaquinários ao local de execução dos serviços serão de
responsabilidade da CONTRATADA.

3.6. O recebimento provisório ocorrerá quando do término da obra, observado o prazo previsto na
cláusula 3. 1. e eventual prorrogação autorizada pela Administração, sendo que o recebimento
definitivo será atestado após 30 (trinta) dias da data do recebimento provisório.

3.7. O prazo de execução do objeto poderá ser prorrogado, nos termos do artigo 57, $ 1', da Lei
8.666/93, mediante requerimento devidamente instruído com os elementos probatórios do evento
cnsejados do retardo, cuja decisão caberá à CONTRATANTE e sempre de maneira
6.lndamentada.

d 0 Prof'f)
4.1 0 preço global para a execução do objeto é de RS 1.450.000,00 (um miUlão quatrocentos e
cinquenta mil reais), apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovado pela
CONTRATANTE.

4.2 0 preço acima referido é final e irreajustável, não se admitindo quaisquer acréscimos, estando
incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da
CONTjiATADA.
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4.3 As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta das seguintes dotações orçalllentárias
02 15 01 13.392.0033.1135 4.4.90.51.00 5 110.0000 -- Flc&a 3.28 - Recurso Federal e 02 15 0]

13.392.0033.1135 4.4.90.51.00 1 110.0000 -- /'fcÃa 3-Z8 -- Recurso Próprio

5.0 - CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:

5.1 A cada período de 30 (trinta) dias, a CONTRATADA realizará a aferição dos serviços
executados.

5. 1. 1 0 pagamento será realizado mediante medição dos serviços executados, aprovação do âlscal
do contrato e autorização do Gestor do Programa Ministério do Turismo - Caixa Económica
Federal. Os serviços deverão ser realizados conforme Anexo IV.

5.2 Ocorrendo a aprovação e rubrica das medições, conforme mencionado na Cláusula anterior. a
Licitante Vencedora emitirá Nota Fiscal Eletrânica (NF-e), a qual deverá ser enviada ao seguinte
endereço eletrânico , cona cópia para

, turismo(ãiaauariuna.se. aov.br.
, engenharia(ãiaauariuna.se.aov.br.

, ç91tlyç!!bs(@lêguariuna.SD.gov.br e
, a qual será conferida e vistada pelo Hlscal do contrato e

enviada à responsável pela Secretaria de Turismo e Cultura, para conhecimento, atesto e rubrica

5.3 Deverá estar indicado nas Notas Fiscais Eletrõnicas o número da Tomada de Preço n'
013/2019, o número do Contrato, bem como o número do Contrato de Rezasse OGU n'

NSTALACÕES DO CENTRO
CULTURAL.

5.4 E obrigatória a indicação na NF-e, do número da Agência e da conta bancária do Banco do
Brasil S/A, na qual serão efetivados os pagamentos.

5.5 0s pagamentos serão efetuados após a devida aprovação das medições pe]o ülsca] do contrato
e autorização do Gestor do Programa Ministério do Turismo Caixa Económica Federal, desde
que os recursos financeiros tenham sido repassados ao Município.

5.5.1. O pagamento da Nota Fiscal ocorrerá ein até 30 (trinta) dias após seu recebimento pela
Admin istração .

5.6 Nenhum pagamento será autorizado sem a efetiva constatação de sua execução na forma
estabelecida neste Edital e seus anexos.

5.7. Para o efetivo pagamento da nota fiscal, a Contratada deverá apresentar a relação dos nomes
de seus funcionários e os comprovantes de recolhimento do INSS (Seguridade Social) e FGTS
(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), além das certidões negativas de débitos tributário
federal, estadual e municipal de sua sede.
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5.8 Em hipótese alguma será efetuado pagamento antecipado ou sem as aferições realizadas pelalicitadora. '

5.9 A licitante vencedora bica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da natura
emitida através de rede bancária ou com terceiros, pemutindo-se tão somente cobrança em
carteira simples, ou seja, diretamente na Prefeitura.

5.10 No caso de estar envolvida a utilização/emprego de produtos e subprodutos florestais,
deverá estar obrigatoriamente anexada à natura/Nota Fiscal da Licitante vencedora, cópia da Nota
Fiscal da compra do produto ou subproduto de origem florestal, com documentos'de origem
florestal-DOF, expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis -- TBAMA, ou pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente SMA.

5.11. No caso de atraso nos pagamentos que não decorra de responsabilidade da
CONTRATADA, o valor devido será atualizado com base no IPCA-E, mensalmente, incidindo
juros na Êomla do artigo I'-F da Lei 9.494/97, pró rata tempore.

6.0TRANSFERENCIA DOCONTRATO:
6. 1 A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem poderá
subcontratar os serviços relativos ao objeto, sem o expresso consentimento da CONTRATANTE.
dado por escrito, sob pena de rescisão de ajuste.

7.0 RESPONSABILIDADE:

7.1 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste
Contrato e, consequentemente, responde civil e criminal-Dente, por todos os danos e prejuízos que, na
execução dele, venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar para CONTRATANTE ou para
LVI Çb ll vD .

7.2 Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas e a CONTRATANTE.

perante as quais a única responsável pelo cumprimento deste Contrato será sempre a
CONTRATADA. '

7.3 A CONTRATADA é responsável pela análise e estudo de todos os documentos fornecidos pela
CONTRATANTE, para a execução dos serviços, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a
alegação de ignorância.

7.4 A CONTRATADA ebrjga=!Ê a manter, durante toda a
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
exigidas na licitação.

execução do Contrato, em
de habilitação e qualificação

7.5 A execução dos serviços deverá atender estritanaente o descrito no Edital da Tomada de Preços n'
007/2019. '

8.0 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
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8. 1 A CONTRATANTE indicará um funcionário que será o interlocutor de todos os contatos com a
CONTRATADA, bem como o agente fiscalizador do desenvolvimento dos trabalhos.

8.2 0 acompanhamento da execução ou a sua fiscalização pela CONTRATANTE, não exclui ou
reduz a responsabilidade da CONTjiATADA em obedecer às especificações e demais nomlas
técnicas para a perfeita realização do objeto contratual.

8.3. A CONTRATADA deverá permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades
públicas concedentes ou contratantes, bem colmo dos órgãos de controle interno e externo, a seus
documentos contábeis.

9.0DASOBRIGAÇÕESE REPARAÇÕES:
9.1 A responsabilidade pela qualidade da obra, material e serviços executados/fornecidos é da
CONTRATADA, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que
possam comprometer a consecução do objeto contratado. '

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

10.0 RECEBIMENTO DO OBJETO:

10. 1 0 objeto contratual será recebido provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e
Hlscalização que for designado pela CONTRATANTE para tanto, mediante Termo de Recebimento
Provisório, conforme ANEXO XIV, o qual será assinado pelas partes.

l0.2 Durante o período de 30 (trinta) dias da data de expedição do termo supra, o objeto ficará sob
observação, de molde a se verificar o cumprimento das exigências construtivas.

l0.3 Esgotado o prazo previsto na Cláusula l0.2 e uma vez comprovada a adequação do objeto aos
termos conüatuais, a obra será recebida deÊlnitivamente, por servidor ou comissão designada pela
CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento Definitivo, confomle ANEXO XV, assinado
pelas partes.

ll.OPENALIDADES:
11.1 0 atraso na execução e na entrega do objeto ensejarão aplicação de multa moratória à
CONTRATADA na ordem de 1% (um por cento) por dia, até o décimo dia de atraso, após o que
será considerada totalmente inadimplida a obrigação.

1 1.1.1. 0 total inadimplemento da obrigação ensqará a aplicação de cláusula penal remuneratória no
importe de 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

1 1 .2 A execução do objeto fora das condições estabelecidas também ocasionará a incidência da multa
prevista en] Cláusula l l . l

1 1.3 A inexecução total ou parcial do contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do direito
de licitar e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indiretan-Lente, pelo prazo de 24

5
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previstas na Cláuslllas I l . lontl d. lslda aplicação de tal medida punitiva, sem prquízos das multas

11.4 Será propiciada defesa à CONTRATADA antes da imposição das penalidades elencadas nas
Cláusulas precedentes.

11.5 0s valores pertinentes às multas aplicadas serão
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

descontados dos créditos a que a

1 1 .6 Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento
previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n' 8.666/93.

ficará sujeita a sanções

]2.0 RESCISÃO:

12.1 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 nos Ans. 77 e 78 da Lei 8.666/93. ' ' '

8.666/93escisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no Art. 79 da Lei

13.0 DISPOSIÇÕES GERAIS e DA GARANTIA:
tidos da Ordem de

13.1.1. A ART deve vir assinalada como execução

RATADA efetivou

13.3. A CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer títuloIhefordevidapelaCONTjiATADA. ' ' ''

13.4. Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a
indenização de terceiros, a CONTRATADA, notificada por meio de correspondência simples,
obrigar-se-á a repor ou coletar o seu valor, no prazo máximo e impronogável de 05 (cinco) dias,
contados do recebimento da notificação.

13.5. Após o.témuno do contrato, desde que cumpridas todas as obrigações assumidas, a garantia
prestada será liberada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contam do requerimento do
interessado.

13.6 A CONTRATANTE reserva-se o direito
execução dos serviços contratados, mediante o pag:

le paralisar ou suspender a qualquer tempo a
lento único e exclusivo daqueles já executados.

6
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13.7 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de recusar todo e qualquer serviço que não
atender às especiõlcações, ou que sda considerado inadequado pela Hlscalização.

13.9 A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que
concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do
trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às 'normas de

nni:a==xu:;:EÚRiRiçi:l$ H$!
.13.10 A CONTRATADA Hlcará obrigada a garantir que os integrantes de seu corpo técnico
realizem pessoal e diretamente o objeto ora contratado. ' ' ''

3 . 1 Fica expressamente vedada a subcontratação sem prévia, expressa e escrita autorização da

13.12 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste
Contrato, bem como pelo âomecimento dos EPI (equipamentos de proteção' individual) e EPC
(equipamento de proteção coletivo) que se fizerem necessário para a execução do inesnlo e.
consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos e prquízos que, na
entrega, venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar para CONTRATANTE ou para

13.13 A CONTRATADA, no caso de emprego de produtos e subprodutos florestais
adquiri-los de pessoa jurídicas cadastradas no CADMADEIRA.

obriga-se a

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

alterações, que

14.0.TOLERÂNCIA:

14. 1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, pemntir, 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 forma afetar ou prqudicar esses
mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância
houvesse oconido.

15.0.DAANTICORRUPÇÃO
15. 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 outr(#n, qualquer pagamento, doação, compensação

7
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vantagens ülnanceiras ou beneHicios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto
ao objeto deste contrato, ou de outra folha a ele relacionada, o que deve sel- observado. ainda.

S:':=iiil:=i,:i:l:: l.:l..p;K92aoj';l ''"": '' ": "''":3: ":l«-«=.=':.';':=Z
16.0VIGÊNCIA:

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 partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de RS 1.450.000,00 (um
milhão quatrocentos e cinquenta mil reais). ' ''' ' '

18.0 - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO:
18.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de Ciência e

Notificaçae' conforme Anexo Xllão Pa:o. se üor o caso, à transmissão deste Processo perante o

19.0 -- FORO:

19.1 - 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, remmciando
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, eln 02 (duas) vias de igual teor e âomla para um só e jurídico efeito, perante as
testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes. ' '

Jaguariúna, 14 de agosto de 2019.

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária Municipal de Gabinete

r/Jht./
KENOVOCONSTKUÇÕKg'i:;i$i::iiFF
Fernando Otacílio Caparica $1ántos

CPF: 179.446.938-96 remando Otaclilo Caparhe «n
RG: 26.665.137-9 SSP/SP CRER.n'5061954643 .

50.580.521/000133
RENOVO CONSTRUÇÕES FDA

Testemunhas:

Prefeitura do Muntapn de iaguanum

8
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ANEXOXll
0

TOMADA DE PREÇOS N' 013/2019
Procedimento Licitatório n' 170/2019
Contrato n' 164/2019.

gE:.TUTA:n:= !a:: i:W::,:=":.:'?m:;gfH;'#".;..;
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
Contratada: Renovo Construções LTDA - Epp

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identiHlcados:

1. Estamos CIENTES de que:

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

!:=,=u=='='====='= ===ufm:E ::: J=:=:;".*.

Jaguariúna,14 de agosto de 2019

Nome: Mana das Graças Hansen Albaran dos Santos
Cargo: Secretária de Turismo e Cultura
CPF: 272.223.598-69
RG: 25.480.348-9
Data de Nascimento: 19/05/1975

Endereço: Alameda Adélia Salvador Bemardi, 257, Estância das
E-mail institucional: adm.setuc@jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal: !y11iS8]g@jêg!!gE!!!Dê:$D:gov.br
Telefone: (19) 3867-4223
Assinatura

Flores -- Jaguariúna/SP

9
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EglZ.Ç(}NTRATANTE

Nome: Mana Emília Peçonha de Oliveira Sirva
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
Endereço: Rua Custódio. n' l
E-mail institucional:
E-mail pessoal:

Telefone(s):.(19) 3
Assinatura:

13.912-464,Jaguariúna São Paulo
3Ja!!!!!!a:$iz:ggv:br

!!Çb CONTRATADA

Nome: Fernando Otacílio Caparica Santos
Cargo: Engenheiro Eletricista
RG n' 26.665.137-g SSP/SP
CPF n' 179.446.938-96

Endereço: Rua Alvará Basco, 146 -- Casa 24 -- Vila Bela

E-mai institucional: adm@consüutorana(illl.com.br
Assinalara:

Campinas São Paulo -- CEP 13.087-723

Penando Otacílo CaMt+ca Sanüs
CRER n' 5061#54643
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