
f
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna - SP - CEP 1391 0-027
Fine:(19) 3867-9780/9801/9757

www.licitacoes.jag ua ri una.sp.gov.b r

re eitura do Município de JaP uariuna
e /

Procedimento LicitatÓrio Ho 198/2019
Contrato n'. 177/20]9.

A PjiEFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, com sede na Rua Alfredo Bueno, n'
235 Bairrcc Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001 -71 neste ato representa(ia pela

Ilustríssima Secretária Municipal de Gabinete 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 Custódia, n' 127, Jardim
Zení, CEP 139]2-464, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a Empresa R & D COMERCIO
DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob n' 29.809.661/0001 -44.
com sede na Av. Doutor Heiton Nascimento , n'. 196, Bairro: Jardim America, CEP: 13.140.
695, no Município de Paulínia, Estado de São Paulo, representada neste ato por seu Procurador
Senhor Marlene Cipreste Borges, empresária, casada, brasileiro, portador da Cédula de
Identidade RG n'. 291.864 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob n' 527.065.247-15, residente e
domiciliado na Av. José Puccinelli, N': 10 - Bairro: Cascata, CEP: 13.146-000, no Município de
Paulínia, Estado de São Paulo, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e
contratado o que segue:

1.00BJETO:

2. 1 . Aquisição de equipamento hidráulico e elétrico, vassoura recolhedora, para ser acoplada em

máquiinaIBoa ca S ll=LTMCTOR.ermo de Referência constante em ANEXO 1, parte integrante

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da execução do objeto, 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 seguintesdocumentos:

a-) Pregão Presencial n' 1 06/201 9;
b-) Procedimento Licítatório n' 1 98/201 9.

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 a execução do objeto
contratado.

3.0 PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO
3.1. O objeto deverá ser entregue num prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura
do Contrato.

Z
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3.2. O equipamento deverá ser entregue no almoxarifado da Secretaria de Obras e Serviços
localizada na Avenida Pacífico Moneda, n.' 1.000, Bairro Vargeão, Jaguariúna SP. O
almoxarifado funciona de segunda-feira a sexta-feira das 07:00 às 16:00 horas.

4.0DOVALOR:

hEH:li l:l :& BH3:;.:E='E'.:.::';:!
4.2 0 valor retro referido é final e irre4ustável, não se admitindo qualquer acréscimo, estando

CONTincluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da

4.3. As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta das seguintes dotações
orçamentãnas:

n' 02.12.01.15.452.0024.1026.4.4.90.52.00 -- bicha 251 -- TESOURO PROPRIO

5.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:

5.1 . No período de 30 (trinta) dias, a CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal Eletrânica (NF
e), a qual será rubricada pelo responsável da Secretaria de Obras e Serviços.

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

5.2. 1 . 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)=asl:im com os comprovantes de pagamento da Guia de Previdência Social (GPS) e da
Guia do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP). ~ '

5.2.2. A Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) deverá ser encaminhada no seguinte endereço eletrânico

5.2.3. O pagamento somente será realizado em face dos serviços efetivamente prestados

5.3. O pagamento será efetuado até o 25' (vigésimo quinto) dia posterior à data de apresentação
daNotaFíscaIEletrânica(NF-e). ' ' '

5.4. Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e), número da
Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil S/A., na qual serão efetivados os
pagamentos.

5.4.1. Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasil S/A não será
efetivado o pagamento.

5.4.2. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações

contratuais principais ou acessórias por parte da LICITANTE VENCEDORA, incidirá correção
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monetária sobre o valor devido com base no [PCA-E, bem comojuros calculados de acordo com

a taxa de remuneração da caderneta de poupança, consoante artigo I'F da Lei 9.494/97,
calculados "pró-rata tempere" em relação ao atraso verificado.

6.0PENALIDADES:

6.2. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade nâFâ as
quais tenhaa Contratada concorrido diretamente; ' ' ''" '--"' r--- "

6.2.1. Multa, nas seguintes situações

6.2.1.1.moratória de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o limite de
1 0% (dez por cento)l oportunidade em que será considerada totalmente inadimplida a obrigação
e aplicada em conjunto com a prevista na cláusula seguinte. ''''''' - -'''õ-v

6.2.1.2. remuneratória de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, em caso de inexecução
total do fomecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em nuc
Hca a CQNIRATANTE autorizada a mandar executar o serviço às custas da CONTRATADA .
bem como promover a rescisão contratual. ' ' ''''-- -- - ''u --'-'""'' '

6.2.1.3. Considera-se total inadimplemento, para todos os efeitos, a falta de cumprimento das
obrigações contratuais por três dias dentro do mesmo mês ou cinco ao longo do contrato.

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

6.2.3. Declaração de. inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na
hipótese de praticar aros fraudulentos na execução do Contrato, comportar- se de modo inidâneo
ou cometer fraude fiscal ou apresentar documento falso.

6.3. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, decorrido o prazo
de 05 (c nco) 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

6.4. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou
judicialmente, ou descontadas dos créditos da Contratada .?6.5. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade
poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem 14.3.2.

impedindo a Administração de cobrar indenização suplementar que vier a ser apurada.

n

6.7. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes
correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de
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BHU H 1: Ç ll :=:=;.:.:r::s ::\::
7.0. RESCISÃO:

«"'";."!.l= ::: Tn$H li='í=JK::::' 1: n=,:u=1=:
7.2. A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da Lei

l Ílgl:l:lHHH :: s previstas nos inca. l a XI, do art. 78,
a, ao pagamento de multa equivalente

8.DISPOSIÇÕESGERAIS:

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

contmtaçõm e a esovCos pala asdmiposlçoes da Lei n' 8.666/93, que regulamenta as licitações e

9.TOLERÂNCIA:

IO.DAANTICORRUPÇÃ0:
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ilR iil LIB Fi nv;ngx:ü ::n u::i:
ll.VALORDOCONTRATO:

reais),Dá-setooosres efeitContrais. o valor total de R$ 23.700,00 (vinte e três mil e setecentos

12.VIGÊNCIA:

12.1 0 prazo de validade do contrato será de 30 (trinta) dias, a contar da data de suâ assinatur"
podendo ser renovado, observados os termos da Lei n.' 8.666/93. --'- - u----a'u-a,

e deste contrato. orrogação o preço será realustado anualmente na forma do item 3.2. 1 do Edital

13.FORO

IÜHHIUH ll:::ll: llH:"::; ;u::.::'.=:=E:n

=:...;=n:n:; z Ülll Fm mT:::=':ü :i=:
Jaguariúna, 10 de setembro de 2019

RG n'. 291.864 SSP/ES
CPF/MF n' 527.065.247-15

r

/

TESTEMUNHAS
\ '

3ii;8i'jo ivloreita i3:!íbosi}
/.Ssistçi'itü üe G star hjbiica

aLuciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Munidpio de JiluHúna

/
'P

J

.Õ

1/
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PREGÃO PRESENCIALN'106/2019
PROCESSO LICITATÓRI0198/2019
CONTRATO No177/2019.

::H.:H:!im:U=H= """""

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise ejulgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cqo 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 cadastramento no Sistema de Processo
Eletrânico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n'
O1/201 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, Cademo
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o

artigo 90 da Lei Complementar n' 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço residencial ou eletrõnico -- ou telefones de contato deverá
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atou do processo até seujulgamento 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, 10 de setembro de 2019

gE81Qli..!2Q..ÓB(;:AO/ENT IDAD E :
Nome: Fernanda Angélica Santana
Cargo: Secretária de Obras e Serviços
CPF: 226.986.81 8-88 - RG: 32.903.375-X SSP/SP
Data de Nascimento: 06/10/1 980

Endereço residencial completo: Av. Pacífico Moneda, 2.035, CEP: 13.914-552, Vargeão,

E-mail institucional: obras@Jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal: fer.samuca@hotmail.com
Telefone: (19) 3867-0826

Assinatura
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BÊ92991ál:Êiê..g!!Ê..B$$jDaram o a i uste:
PeloCONTRATANTE:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n' 120.339.598-]3
Data de Nascimento: 1 4/05/1 966
Endereço: Rua Custódio, n' 127, Jardim Zeni. CEP
E-mail institucional: $Êç!.glê!.ig11]4[iêçmilianene(âia
E-mai l pessoal: 111ê!.iêgDi!!ê11gDç}(ãlgin ai .com
Te[efone(s): (]9) 3867-972

13.912-464,Jaguariúna SP

Assinatura
/

!:glaCONTKATAnA:
Nome: Marlene Cipreste Borges
Cargo: Empresária
CPF: 527.065.247-15 RG: 291.864 SSP/ES
Data de Nascimento: 08/1 1/1 975

Endereço residencial completo: Av. José Puccinelli, N'
Município de Paulínia, Estado de São Paulo

E-mail institucional: x!!!:!Jgilg@!:ççlçall Creio.com .br
E-mail pessoal: gêgê!:ç11@b9ünêil.com

10 Bairro: Cascata, CEP: 13.146-000, no

t,iri .leite

l 29 .809 .661/0001 -4jl
R&D COMÉRCIO DE WTERIAIS E SERVIÇOS EIRELLI

Av. Doub MI N&mMo. n' lg - EdM Albnp Boca B - SI 35
Jardim América - Cep: 1 3140-695

L PAULÍNIA -SP J

,q

/

U

.f
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PROCURAÇÃO PARTICULAR PARA CREDENCIAMENTO

Ê liHT11 ;:: :
brasileiro, casado, Empresário, portador da cédula de

72, residente e domiciliado na Av. José Puccinelli Ng 100,

Validade desta procuração até 03 de Junho de 2020.

l 29.809 .661/0001 -44n
R&D COMÉRCIO DE MTERIAfS E BRUÇOS ERELLI

Paulínia, 03 de Junho de 20].9.

TEL: 19 2222-].722


