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1.0 0BJETODOCONTRATO
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2.0DOCUNIENTOSINTEGliANTES

COHnl mento a este C--- no item anterior são considerados suficientes para, em
contratado. 'ç --vuualu, uçiinir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto
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3.3 0s acessos deverão ser concedidos atravéTde slstem Escolar ico conforme solicitação da

3.4. Os cartões eletrânicos são intransferíveis e somente devem ser utilizados em dias letivos

1='=.5==: :==..=H=:.1:\y=,i;=::=.S::;.=:1 : ::1

ou retido pela empresa contratada. porária do cartão, este não deverá ser cobrado novamente

4.0VALORECONDlçÕESDEUSO

acessos/passagens passíveis de serem utilizados durante a vigência de 12 (doze) meses desteContrato

::ilJ'=; H:: }HI : : :::leH'=: r l f:: FU
devendo ser alterado sempre que a tarifa for majorada e na mesma proporção. '" ''« '.v-,
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automaticamente

42.1 Não serão pagos os acessos/passagens que eventualmente soam utilizados em pontos
facultativos, em dias em que não houver aulas na instituição em que o aluno estiver matriculado
férias escolares ou qualquer outro em que o aluno deixe de usar o beneâcio. ''''-'"'"""'

4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da dotação orçamentária
n'U8.12.364.0022.2071.3.3.90.39.00--Fichan' 172--tesouro próprio. ' ' ''''
5.0 CONDIÇÕES E FORNIA DE PAGAMENTO

5. 1. A CONTRATADA encaminhará a Nota Fiscal (NF-e) [nensalmente, conforme planilha
de fechamento mensal, a qual deverá estar adequadamente preenchida e a encaminhará aos
seguintes endereços eletrõnicos: elvis@jaguariuna.sp.gov.br,
transporte.seduç@jaguariuna.sp gov.br, leda.seduç@jaguariuna.sp.gov.br e

adm.seduc@jaguariuna.sp.gov.br para conhecimento, atesta e rubrica da Secretária da pasta edos Fiscais nomeados

5} 1 0s cartões suspensos temporariamente, não serão pagos no período que mantiver a
spensão

5.2. Deverão estar indicados na Nota Fiscal Eletrâniça (NF-e) o número do Procedimento
Licitatório bem como o número deste Contrato

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

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
de acordo com o IPCA-E, bem como jugos moratórios de acordo com o índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o artigo I'-F da Lei 9.494/97, calculados
pró-rata temporis'', em relação ao atraso verificado.

5.4. Deverão estar obrigatoriamente indicados na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e) número da
Agência, o nome do Banco e o número da conta bancária na qual serão efetivados os
pagamentos

5.5. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

5.6 A CONTRATADA deverá apresentar junto com a nota fiscal, o comprovante de
recolhimento dos encargos previdenciários e trabalhistas dos funcionários envolvidos
prestação do objeto.

5.7 Em nenhtuna hipótese será efetuado pagamento antecipado ot,l sem apresentação de Nota
Fiscal devidamente rubricada pela Secretaria solicitante.

5.8 A CONTRATANTE poderá descontar do pagamento importâncias que, a qualquer título:
lhes sejam devidas, por força deste Instrumento

5.9 A CONTRATADA fica vedado negociar, ou efetuar a cobrança ot,l o desconto da duplicara
emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão-somente, cobranças em
carteira simples, ou sda, diretamente na CONTRATANTE

5.10. A Nota Fiscal deverá contemplar somente os acessos regular e efetivamente usados no
período de apuração.

6.0TRANSFERÊNCIADOCONTRATO
6.1 A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem
poderá subcontratar os serviços relativos ao seu objeto, sob pena de rescisão do ajuste

7.0 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7. 1 A CONTRATAI)A é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do objeto deste
Contrato e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos

que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou a causar para a
CONTRATANTE ou para terceiros

8.0PENALIDADES
8.1 No caso de não disponibilização dos acessos e no caso de atraso no fornecimento, será
aplicada multa moratória no importe de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia de
acaso, até o limite de lO (dez) dias, oportunidade em que será considerada totalmente

Ãnadimplida a obrigação.

8. 1 . 1 Em qualquer caso de inadimplemento total da obrigação a CONTRATADA ficará sujeita
a multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor do contrato

8.2 A multa prevista na cláusula 8.1.1 serve como piso de indenização e não
CONTRATANTE pleiteie indenização suplementar

mpede que a

Páçini
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8.3 Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento ficará su;era a
sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n' 8.666/93 , "''''''-, ''"'' 'uuv''a a

8.4 Será propl)dada s. tesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas

8.5 0s valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos acessos nUC a
CONTRATADA tiver direito ou cobradosjudicialmente. ' ' '' "'''''" H

9.0RESCISÃ0

ar a aplicação das penalidades anteriormente
que ocorram quaisquer motivos enumerados

9.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob quaisquer das fol'mas delineadas no art. 79, da Lei

IO.ODISPOSlçÕESGERAIS

Cláusula 3.0, deste nstrumento rá executar o objeto rigorosamente conforme estipulado na

iU:Blâ:RBg:ã:l
possa surgir. ' '

l0.3 A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares. no
.. .que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguros de acidentes
do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos eln Lei, em especial no que diz respeito às
normas de segurança do trabalho, previstas na Legislação' Federal,' sendo que seu
descumprilnento poderá motivar a aplicação de multas por parte da CONTRATANTE ou
rescisão com a aplicação das sanções cabíveis

1 0.4 Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n. 8.666/93, que regulamenta as licitações
e contratações promovidas pela administração pública. ' ' '

ll.OTOLERÂNCIA

1 1 1 Se qualquer das partes contratantes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omissões,
a inobservância no todo, ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Co;trato. 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 ocorrido.

12.0VIGÊNCIA:

12. 1 Este contrato vigorará por um período de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da CONTRATANTE
observados os requisitos da Lei 8.666/93.]

/J t)nAANTiCOKKUPÇÃO:
13.1. 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 sqa, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação,
compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, sda de forma direta ou
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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=

ql b+v' \&v v \f ia \f.

12.846/2013
regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto n' 3655/2017. -' -'' ' ''

14.0VALORDOCONTRATO:

:l . As partes dão ao presente contrato o valor total estimado de R$ 552.000,00 (quinhentos
e cinquenta e dois mil reais).

15.0FORO:

15.1 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, rena.ulciando
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja

5.2 E por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam
o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito.
perante as testemunhas abaixo assinadas

Jaguariúna, 13 de maio de 2019

PREFEITURA DO MÜ
MARCA ENTJLIA PEÇANHA DE OLIVEIRA SALVA
SECRETÁRIADEGABINETE

. P

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prefehra do Município de laguariúna

Página



guariúna
Departamento de Licitações e Cona;;;os

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro ..Jaguarlúna-SP - CEP 1391 0-027
Fode:(19)3867 9780/9760/9801

rERr\iO OE cIÊNciA E NOn FiCAÇÃo
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Pelo presente TERÁ\40, nós, abaixo identificados

1. Estamos CIENTES de que:

#ÜR91l$ÇG;ll

d) Qualquer alteração de endereço -- residencial ou eletrânlco -- ou telefones de cantata de- --rÁ
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo ' "HV uv "v-a

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

:.!31:E:il ?l lilÍ::l u':: m e::::
Jaguariúna, 13 de maio de 2019

PNome: Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa
ergo: Secretária Municipal de Educação

'CPF: 251.288.1 18-08 '
RG: 25.366.469-X SSP/SP
Data de Nascimento: 03/1 0/1 974

Endereço residencial: Rua Cândida Venturino, n' 300, .Jardim Venturini Januar;.'-
E-mail institucional: êçd!!ç@jilg!!!!aluna.SD.glov.bf '"'' ' '"'-''-'' '"Õ"a- -u--a
E-mail pessoal: çd$]29bgBi!!i<@!Dtmail.com
Telefone(s): (19) 3837-2888

SP

Assinatura
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;Egla.CQN=1lKATANTE:
Nome: Mana Einília Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 ssp/SP
CPF n' 120.339.598- 13
Data de Nascimento: 14/05/1966

Endereço Rua.Custódia, n' 1 27, Jardim Zeni, CEP. 1 3.9 12-464, Jaguariúna
E-mail institucional: secretariamariaemil. :. '''''''uç'u-"'l. õç ;içtanamanaemiilanene@Jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal: mariaemilianene@gmail.com
Telefone(s):(19) 3867-9724 ''

SP

!:glaCONTRATADA:
Nome: Elmir Kalil Abi Chedid
Cargo: Sócio Administrador

CPF: IOO.1 16.888-74 RG: 13.89].729-2 SSP/SP

Endereço res dencial completo: cidade de Jaguariúna, Estado de São Pauta, na Rua Joaquim
CEP 13912-8 1 8 -- \.,asa z, Condomínio Vitória Residente, bairro Jardim São Pedra,

E-mail institucional: expresso.me@terra.com.br
Telefone: 1 9-3837-8989 / 3837:J'gi0

\

Assinatura
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