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CON'J'RA']'O QU]«: ]':N']']tE S] C]C],E]]RAj\'] A ]']]F=F]CITURA ])O ]V][JNICI])]O ])].:

JA(;UAliliJN'A, I'; A EMI'RICSA I'Alia AQUISIÇÃO l)E i:Quti'AMKN'J'O
1111)pAUl-lCO l: ICI,ETlilCO, CAI'INAI)EIRA, I'ARA SER A(=OI'l,AI)A EM
R4AQUiNA l}oiiCA'l' S4So.

Ptoce(]imcilto Licitat(3río llo ] 98/2019
Coiitrat:o ii". 1 76/2t) 1 9.

/\ l)Rl-;l-'l;ITIJR/\ 1)0 MUNICil'íO l)l: .JA(;IJ/\RIUNA. com sede na Rua All\cdo Bucno. n'

1 235-[3aitto: Centro, insólita no CN]'J/N']]: n'. 46.4 10.866/0001-71 neste alo rcplescntada pc]a
Ilustríssima Sccrcltlria Municipal de Gal)inctc Sra. l\'ltti'ia l=nlília I'cçnnh:t (lc Olivcit'a Silvo
13iasilcita,(l:usada, portadora da Cédula dc Identidade R(} n" 22.552.439-9 SSI'./SI', c- lilscrit
no (=1'1;./f.41T so1) ll' 120.339.598-13, tcsiclciltc c dotlaiciliacla na Rutt (=ustt3clio. il" 127. .1ardiill
Zcni, Cl;1' 13912-'164. ncslc municí»io dc .laeuatiúna. Estado dc São l)nulo. clutaxuiltt'

dcnoilliilada sim})lcsmcntc CONTRA'l'ANTIC c cle outro lado a Emptcstt l)I'=1.'1 A COi\'l b=ltCI O
1)1C N'i/tQUINAS, l?l-:lil{/\Gll:NS IC lrlCRRAl\'LENTAS EIRICLI, inscrita no CNI'.l/IVll: sob l\
33.316.374/0001-70, com sede na liut\ l;errando Mat'uni, n'. 28 C. 13ttitro: Vila Nova, no
N4unicí})io dc (:ttnlpinas, l:soado clc São l)nulo, rcpicscntada neste ato por scu l)rocui:teor Senhor
i\4arcc[o A[aitc (:havcs, divorciado: biasi]ciio, procurador, porta(]or c]a Céc]u]a c]c ]c]cntidac]c
R(] n". 1'+.21 8.325-8 c inscrito nQ CI)IT/NIF sob n' 099.731 .598-96, residente c cíonliciliaclo na
Rua ValcnLint! [). ]:Feitas - 13aíno: ]'arquc das Universidades, no Município dc Campiníts, Estado
clc São Pnulo, doiavantc clcnominada CONTRA'l'AI)A, têtn entre si justo c cotltiatado o club
SCgLIC

[ .O 0]3.J ACTO:

2.1 . Acluisíção clc c(luipamcnto hidráulico c cléLrico, capinaclcira, par:l sci' acol)laclit cll ! táciuiití
lloi)Cat S450: coníoimc ['cimo c]c ] c]eiência constante cin AN].]Xo ]. narlc intcgianl.; (]o
[:ditttl, malga ])]«:].T]t/\CTOR CA]'0S28.

2.(} !)oCUM ICN'l'oS l N'l'lC(;liAN'l'lCS

2. 1 . Pat'a to(los os olhitos lcgats, para ilaclhor ct\i'actcrização cla execução clo ol)loto. bcill coH'io
ptii:\ dcí]nir pi'occc]imcn]os c normas dcconcntcs (]êts obrigações OI'a conta'aíclíls. illlcgl nln cslc
CO[[I['aLO, CO]]]O SC ]]CIC CSt]vCSSC]]] L]']]I]SC]']LQS, CO]]] LO(IOS OS S('L]S tI]]CXt]S, t)S SL'gLI]]]]L'}
cloctitaactltos

a-) I'tcgão I'rcscncittl n" 1 06/20 1 9;
b-) I'!'occdimcnto l,ícltalório n' 1 98/20 1 9.

2.2. Os documciitos referidos no itcin ailtcrior são consíclcntdos sullcicntcs para, cin
colnfllcmcllLo a este Contrttto, clcllnir {l sua cxtctlsão c, desta fonlaa, iegcr a execução clo objeto
conLrat:\do

3.0 1'R/\ ZO I'= 1-'Oltb'l/\ l)IC EXICCUÇ/\.O

3.1. O ol).loto clcvcrá scr entregue nun l)taco dc 30(trinta) (lias, contados d:t ciala(la {\ssinatuia
clo Contrato.

3.2. O c(luipamcnto deverá scr cnttcguc no almoxarihtdo tla Scctctaria (lc OI)ras c Serviços
localizada na Avenida Pacífico Monccla, n.' 1.000, [3aino Vaiucão. .]aeuaiiúna S]}. O
tln oxariítido funciona (le scguncla-flora a scxtt\-jeira das 07:00 às 16:00 horas.

/
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4.01)0 VAI.OR:
4.1. O preço unir:lido c total l)ata a execução clo ob.loto cotlstantc em Cláusultt 1.1 c dc [t$
20.720,00 (vinte mil, setecentos c vinte leais), apresentado na proposta dc preços pela
CON'l'NATAL)A, dcvictamentc aprovado pela CONTRA'l'AN'l'E.

r+.2 0 valor rct]'o t'ckrido é fina] e ii'i'cí}.justávc], não se admitinc]o (lua]quet' act'éscimo, cslaii(]o
incluídos no nlcsmo todas as despesas e custos, dirctos e indirctos, como tttmbém os lucros cla
CONTliA'J'A !) /\. .

4.3. As (]csPcs:ts clccol't'elites (lo })i'csctllc Coiall'alto, coi'l'cl'ao l)oi' coilLit clips SCgLllillCS (IOtítÇ}OCS

oi'ç titaaci'itÉit'i tls

n" 02.]2.{) 1.15.452.0024.1 026.4.4.90.52.00 -- lícita 25 1 -- TESOURO J)liOPRIO

5.0 CONA)IÇOl:S 1= FoRl\'IA l)E I'A(;AIVll:NTO:
5.1 No pctíodo dc 30(trinta) ditas, a CON'lata'l'ADA encaminhará Notêt Fiscal Elctrõnica(NI
c), a club\l scitl l ubticttda pelo rcsponsávcl cla Sccictarit\ de Obras c Sct'viços

5.2. 1)cvcrá estar indicado ntt Nota
Contrato.

lscal l:lctrõnica (Nl;-c) o númcio clo I'icgão: ilúilaclo do

) 2. 1 . Nctthum pag;tmcnto será cfetut\clo it Coiltralada soma cine esta aptcscnlc, .luntttmcnle com a

nota llscal, a folha de pttgamcnlo dos funcionários envolvidos na plcsLação do serviço
(ttl)tailgcndo IUtias, 13' salário, rccolhinlcnto picvidenciário, vale tcíeição, contribuição
sindicêll), êtssim com os comprovantcs cle pagamento da Guia dc I'rcvidência Social(GI'S) c cla
(guia c]o ];(]'l'S c Inlormaçõcs à I'rcviclência Social(GITll').

5.2.2. A Nota l.iscas l1lctrõnica(Nt
çlbras(@ia gua riu ntt.sl).gov .br.

c) deverá ser encaminhada ilo seguinte endereço clctrânico

5.2.3. O paganlcnLO somente será realizado cm í'acc dos serviços cfclivamcntc picstados

5.3. O pagtii lento seta clclua(to alé o 25'(vigésimo (quinto) día postcríot à cinta clc apresentação
cla Nota l:isca\l lZlcu'única (NF-c).

S.4. 1)cvcrá estar obrigatoi'iaiilcntc iiidicatlo iia Nota li'íscal Elcti'âilica (NF'-e), ilúincro (la
Agência c o i[ ['i n]cro (la conta l)aiicária (lo 13ai]co (lo 13rasil S//\., ]ia (dual serão cl'etivados os
E) tigtt ilicil tos.

5.4.1. Na ausêncitt clo núilacro da agência c conta bancária do 13anco clo [3tasil S/A não será
cfctivaclo o l)agt\mento.

/5.4.2. 1 1avcndo atraso nos pagamentos não dccotrcntc clc falhas no cumprimento das ol)rigaçõcs
contratuais l)rillcipitis ou :\ccssóritls por parte dt\ CONTliATAI)A, incidirtl coticção monetária
sol)rc o valor cicvido com l)asc no ll)C/\-E, bcm como juros calculadas dc acordo com a lâxtt dc
E'ct)lunctação da cadcrnctíl de poupança, consoante artigo I'F da Lci 9.494/97, calculados ''pró-
laLa ucmporc'' cm relação ao atraso verificado.
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6).O I'loNA [,r])A])]CS

liillll Kll11$11ifilll11.:i'.:::: ; ::'*; 1: f:
qLutis tenha a CKlltratadÉt ccnacorNdo clirctamcntc; tcgularidacJes dc pouca giavidadc, pata as

6.o. 1 . Multêt, nas seguintes siLuaçõcs

li:GXl:l:l:ll;.ll:l:lll:l li:l:lllllill':J:T-:.:. :.:: l ;l::!f::.'ú::;i!;i'=

i['iiliiiiii]iiiein : :11f]: it ;] :i ;
6.2.1 .3. (:onsiclcra-sc total inadimplcmcnto, para todos os olhitos, íl íhlta dc cumprimento das
obtigaçõcs contttttuais pot três dias clcntro do mesmo mês ou cinco ao longo do contrato.

Municb o clc Jaguatit'na,ápcl dc..lxutikHtéao ccb licitaç:o,c impedimento clc contratar caiu o

l;iil :l:l; lllllllillll ::ld.::i .lll::l:T; =::.:!..= ;'::':f::=z:" «:;:

liliiiÜtlllHHllE :il :::l : il:i:
.Fidicialmcntc, ou descontadas dos créditos da Cso taclministralivo, cobradas aclministtaLiva ou

6.5. As l)cnalidadcs l)revistas dc advertência, suspensão temporílria c dcclaiação clc inidonciclítclc
poderão scl aplicaclasjuntamcnlc caiu as multas l)icvistas no subitcm 1'}.3.2.

6.6. A pcna]idadc (]c multa prevista na cláusula 14.3.2.2 serve como início clc indctlização, não
impedindo a Administração dc cobram incicnízação suplementar que vier a scr apurada.

/
7.o. 1il.:SCISÃo
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7.1 . A iilcxccução total ou parcial dcstc Contrato, além cJc ocasion:tr a aplicação das penalidades
antcrionalcnlc cnunciaclas, cnsejaiá também a suê\ rcsctsão, dcscle (luc ocoirttm qut\isqucr dos
motivos cnumciados no art. 78 da l,ci n" 8.666/93

7.2. A rescisão do Contrato podem sc (lar sob quí\lquct das formas (lcliilcadas iio
n' 8.666/93.

}l t't 79 dt\ Lcí

7.3. Sc a rescisão da avença sc dcr pot clualquei das cí\usas pievisLas nos incs. l a XI, clo art. 78,
cla l,ci n" 8.66)6/93, a CONTRATEI)A su.jcitar-sc-á, ainda, tio paganlcnto dc l aullt\ c(luivalcntc
l 30'Z, (tiíltta l)or cento) clo valor cio contrato

8. J)ISI'OSIÇOI':S (; l(REIS:
8.1 . A CONTRA'l'AI)A será a única icsponsávcl pata com os seus empregados c auxiliatcs, no
cine concelho ao cuilal)rimcnlo cía legislação trabalhista, previdência social, seguro dc aci(!entes
clo trabalho ou (luttisqucr outros encargos picvistos cm Lci, cm especial no quc diz respeito às
llormas do trabalho, picvisttts na Legislação ITcclcral (I'ortatía n' 3214, dc 08-07-1978. clo
N/linistéiio do 'l'iabalho), sendo club o scu clcscunll)limcnto po(Ecrã motivar a aplicitção cle multas
por paigc cla CON'l'RAT/\NT]-: ou t'cscisão contiatua] com a ap]icação (]as sanções cabívcis.

8.2. A CON'l'nATAl)A assume integral responsabilidade pelos danos cine causar à
CONTliA'l'AN'l IC ou a terceiros, por si ou por seus succssoics e repicscnlantcs na execução do

objcLO contratado, isentando a CON'l'liATAN'l'E dc toda c (lualqucr reclamação quc possa
surgir cm dccotrência dos mesmos

8.3. A CONTRATEI)A ol)liga-sc a manter ctn compatibilidade com
todas as concllçõcs dc habilitação c clualiílcação cxígiclas ntt licitação.

is obrigações {\ssumidas

8.4. Aplica-sc a cslc Contrato as ciisposiçõcs da [-ci n' 8.666/93
conta'alaçõcs pl'olllo\lidas pela Administração I'ública

quc rcgulamcnta as licitações c

9.TOI.ICliANCIA:
9. 1 . Sc quittl(lttcr díts pttt'lcs coílLrtlttttltcs, cnl bcilcí'trio (Iti ouitrít, pct'nlitti, illcsnlo por otllissõcs: :l
inobsctvância no todo ou cm parte, dc (lualqucr dos itens e condições clcstc Contrato c/ou dc seus
Anexos, tal I't\«) não poderá libct'at, clesonerat ou dc qualquer f'ormtt afctar ou prqudicar esses
mesmos itens c condições, os quais permanecerão inaltctados, como sc ncnhumtt tolei-anciã
houvesse oconido.

IO.l)A AN'l'lCORliUPÇAO:
10. 1 . Pala a execução deste contrato, nctlhutlla clãs paitcs pocleitl olcrccet, dar ou sc comi)rotnctct
l dar t\ (lucnl cluci (luc sqa, ou accttat ou sc comproincter a aceitar dc clucnl quer quc sqa, tanto
por conta própria cluanto por intciméclio clc outrem, clualqucr pagamcilto, doação, compensação,
vantt\Bens llilailcciras ou benclícios clc dual(luct espécie, sc.ja clc forma clircta ou indircla quítnto
\o objcto deste cotllrato, ou dc lbnna a clc não iclítcionacia, o cine deve scr obscrvaclo, nítida,
pelos gcstoics c fiscais, sob as penas dt\ Lci l:cdcral n' 12.846/2013, rcgulttmcntacltt ilo Município
clc .laguatiúna pelo Dcctcto n' 3655/20 1 7

[l.VA],OR])O CON']']tATO
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11.1 . Dá-sc ao presente Contrato o valor total dc RS 20.720,00(vinte mil
l)ata todos os eleitos legais.

setecentos vtntc rol is)

12.VIGICNCI/\.

12.1 0 })vazo dc validade do conttalo será dc 30(tl'anta) dias, a contar da data dc sua assinatura
pocictado scr rcnovaclo, observados os tctmos da [,ci n.' 8.666/93

12.2. 1 lavando ])tonogaçao o ptcço sela rca.instado anua]mcnte na ]onllt\ c]o item 3.2. 1 (]o Edital
c clcstc coiltt'ítLo

] 3. 1j'0]{0
13.1. Elegem as partes contntlt\ates o IToro da Comarca dc Jaguaríúna, Estado dc São Paulo. ondc
serão propostas as açõcs oriundas dc diicitos c obrigações dcslc Contrato, rcnunciaitclo
cxpicsstlnacnlc a cltittlqttct otitto, l)oi' illais l)rtvtlcei:i(lo qttc sqít

11;, pot assim cstaicmjustas e conlralaclas, as pattcs, })or seus representantes legais, assinam
o presente (:onttttto, cm 02(duas) vias dc igual teorc I'arma pala um só ejurídíco eleito, perttnlc
!s lcsLcnlunhas abaixo assinadas, a tudo ptcsentc

laguaiiún:!, 10 clc sctcmbt'o dc 2019

M:ii'ia l:iliílía I'cçaiiha dc Oliveira Salva
Scci'etária dc (;al)inetc

l\'larcclo Alaitc Chaves
RG il". 1 4.2 1 8.325-8
CPli'/l\41? n" 099.73 1 .598 96

IC Fl=Rliz\A'l l«:N'l'/\S lel RICLI

I' I'=S'i'lCl\'l UN l l/\.S

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública

Prefeiüim do Hunidplo de jaguariúna

rld S dc 7
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[']CR]\']O ])]( CIÊNCIA ]C ])]C NOTIFICAÇÃO

I'RE(;AO Plil.:SI,:NCIAI, N" 106/201 9

I'l{o(:laSSo [,]C]']'A']'o]i1o 198/2o19
CONTliATO N"176/2019.

oii.cicio: Aquisição ni.= i:Quis'.twieNios liiniiÁui.ecos
CAi'INA])]'=1 RA, ])A]{/]. S].]R ACOI'l,AI)A l(iW iÇ'MAQUINA liOliC/\'l' SISO

CONTRAI/\NTl=: 1'1tlClrl(ITUliA 1)0 1\'lUNICl1'10 1)1.; .JA(;UARIUNA. ITEM 2.
CONTRATEI)A: 1)1(1 TA COi\'ii':RC10 1)E MAQUINAS, l-'l.:ARAGENS
] l:iRAi\'llCNTAS l=1 1Zll;l,l

IC l.E 'i'l1lCoS ,

I'clo picsctltc I'l;RN40, nós, abaixo idcntillc:\elos

1. 1.;stanios (Jll(h''l'll;S (lc (lue:

a) o a.lustc acima iclbrido estará sujeito t\ análise cjulganlento pelo Tiíl)final de Contas do l:soado
dc São Paulo, cujo trâmitc processual ocotrcrti pelo sistema cletrõnico;

b) poclctcinos lcr ticcsso ao processo, tcnclo vista e cxtlaindo cópias cizts manilêstt\çõcs de interesse,
[)espachos c ])ccisõcs, ílacdiantc rcgulat cadastiailaeilto no Sistci112\ clc Processo Elctlânico. cona'ormc

dados ttbaixo índice\(]os, cm consonância com o estabelecido na Rcsolução no 0 1/201 1 clo I'(:l:SP;

c) além cle clisponívcis no processo elcttânico, todos os Despachos c[)ccisõcs (luc vicicnl a sci
tomados, rclalivamcntc ao aludido processo, serão publicados no Dítlrio Ollcial do Estado, Caderno do

l)oclcr Legislativo, pttrtc do 'l'ribunal dc Contas do Estado de São Pttulo, em conlotmicladc com o iutiílo

90 da l,ci Collaplcmcntar n' 709, dc 14 dejaElcíro clc 1 993, inicíaildo-se, a partir dc ciltão, a contagem
dos pittzos l)roccssunis, conlonnc tcgtas do Código de I'roccsso Civi

d) Ç)ual(lua tlltcitição dc cndctcço - icsidcncial ou cletiânico -- ou tclcloncs clc coiltato dcvciá ser
COilaLiiliC?iCltt pelo iiltctcssticlo, pctlcioilílilclo 110 ptoccsso

2. 1):lula-nos poi' NOTIFICAR)OS p:ti':t:

1) 0 acoinpanllamcnlo dos fitos do pioccsso até scujulgamcnto anal c consequente publicação;

b) Sc fot o caso c dc nosso interesse, nos pntzos e nas famlas legais e regimentais, cxciccr o direito
cic dcf'csa, intclpor iccuisos c o quc mais couber.

laguariún:t, 10 cic setembro dc 2019

(;l:STOP l)O OR(;ÃO/ENTll)AI)l.=:
Nome: l:crnanda Angélica Santana

Cargo: Sccrct Iria dc Obras c Serviços
CPl:: 226.986.81 8-88 [iG: 32.903.375-X SSP/S])
Dt\ta clc Nascimento: 06/1 0/1 980
ll;ndcrcço rcsiclcncial completo: Av. Pacífico Moncda:
Vargcão, .raquaríílnívSP.
E-mttil institucionttl: obrasrZDiauuariuna.se.eov.br

ll:-ila a il l)essa a l: lil:EglJtLUÉ;;!(ll111l$2yltlt!!J.:çsl11t

lclcít)nc: (19) 3 86)7-0826

N 2.035, CEI': 13.9 14-552,

Assi natu rt}
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tei ura do Município dc JciauariúncíP
&

!!çgl!!!!!x;il:çis (l uc assin:ii'am o a iustc:
Pelo CON'l'RA'l'/\NTIC:
Nome: olaria l:mília I'cçanha dc Oliveira Silvo
Cargo: Sccrctária clc Gabinete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
CPl: n" 1 20.339.598- 1 3
1):tta clc Nascimento: l z1/05/1 966

Encictcço: Rua Custódia, n' 1 27, .larclim Zcní. C[
1:-mail instituciontll: sccictíliiaillaitttcm iliancner?z

E-mail pcssoítl: ]
lclcfo nc(s):

P. 13.912-464,.laauatiúila
l íl í111 tl I'l LI ia&i .SI). uo v .b l

SP

Asse tl:ttttt'tt

Peia CONTliA'l'AI)A
Nome: Marcclo Alaitc Chaves
r -lt'f)n' l)l.r\f.llt-')rl'.t'
ULI L E)v p 1 1 v v LI l (ILI LJ l

CPl:: 099.731.598-96 RG: 14.218.325-S
l)ata clc Nascimento: / /

r:ndcicço rcsiclcncial completo: Rut\ l;crnanclo Nlattini
Mutlicipio dc (:atllpinas, l.estado ctc São l)pulo.
1:-mail instituo ioilal: cicltnt'ãclelta-fctramcilta.com.br
E-m:ti l pessoal: 1111i11 çlllQ(@martiniíeiiaillçDEgs.com.bl
I'ciclone:(19) 4009 - 3149

n'. 28 C í3airro: Vila Nova. no

z\ssi tattLtti'tt
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