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Procedimento LicitatÓrio Ho 201/2019
Contrato n'. 007/2020.

1.0DOOBJETO

-l .l Fomecimento de tintas, solvente e microes6eras destinadas à sinalização viária
horizontal, conforme descrições técnicas e qualitativas descritas no Anexo 1, destinada
à Secretaria de Mobilidade Urbana, parte integrante do Edital e confonne item descrito
abaixo:

Manort.

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES

2. 1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do fomecimento, bem como
para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas,
mtegram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos.
os seguintes documentos: ' "' ' ''-'
a-) Pregão Presencial n' 108/2019;

b-) Procedimento Licitatório n' 20 1 /20 1 9:
c-) Proposta da Contratada;
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2.2 0s documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger o fornecimento
do objeto contratado.

3.0. FOliMA, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO:

3. 1 0 prazo para entrega do objeto do presente Contrato será de 07 (sete) dias, contados
a partir da Ordem de entrega expedida pela Secretaria de Mobilidade Urbana, salvo os
casos de exceção justificada, considerando que a CONTjIATADA se compromete a
fazer a entrega parceladamente a cada 03 (três) meses à Secretaria de Mobilidade
Urbana, pelo período de 12 (doze) meses, tempo de vigência do contrato. O período
poderá ser pronogado nos tempos da Lei licitatória e acordado entre as partes, porem,
trata-se de quantidades estimadas, sendo que a CONTRATANTE não se obriga a
adquirir integralmente os materiais. ' '' - '

3.2. A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto do presente instrumento
rigorosamente de acordo com o especificado no Anexo l do Edital, obrigando a
substituição .imediata, sem qualquer ónus para a Prefeitura, caso estqam 'em desacordo
com o solicitado.

3.3. O objeto somente será considerado entregue após a conferência de praxe e atestado
pela Secretaria competente.

3.4. A CONTRATADA deverá entregar o objeto com garantia para armazenagem de
no mínimo 06(seis) meses a contar da data de fabricação. '

3.5. O objeto rejeitado deverá ser retirado no local de entrega e substituído em até 48
(quarenta e oito) horas após o recebimento de notificação escrita desta Prefeitura.

3.6. A CONTRATADA não poderá substituir o objeto ofertado (condições essas
referentes à marca, qualidade, etc.), sem a devida autorização da Prefeitura. Em caso de
substituição, a empresa deverá enviar pedido à Secretaria competente, com as devidas
justificativas, anexando o boletim técnico e os documentos comprobatórios que serão
analisados, antecedendo a entrega do objeto

317. Na ocasião em que for solicitada a entrega, a empresa CONTRATADA deverá
disponibilizar mão de obra para descarregar o objeto junto ao local indicado pela
Secretaria competente, correndo por conta exclusiva da CONTliATADA todas as
despesas diretas e indiretas deconentes do fomecimento, tais como embalagem,
seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, carga e descarga.

3.8. Realizar a entrega do objeto de acordo com as especificações e demais condicõcs
estipuladas no Edital e Termo de Referência, constante do ANEXO l.
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de Fom3. 1 1 0 obJe mdeverá ser entregue na cidade de Jaguariúna, no local indicado na Ordem

4.0DOSVALORES

de: O valor unitário e total para o fornecimento do objeto constante em Cláusula 1 .1 é

=H':m =Z===H=:=ll::' ::::;'!=:,!T'«'':::;:

4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta das dotações

n' 02.17.01 .26.451.0005.2005.3.3.90.30.00 -- Ficha 358 -- RECURSO PRÓPRIO

:.O CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

ãlá:H iSiil#aS ?ü=:TU,=a
'. 'om cóni, .,. M'ada '=:..:.f'!'!fço eleüâ«ico:

3111111g:$2:99y:brglC:!211, com cópia para .lgêlDQ

apresentação neNosase:loi Eletrõnica. é o 30' (trigésimo) dia posterior à data de

5.3.1 . Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das
obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá
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correção monetária com base no IPCA-E, bem como juros de acordo com o artigo I'-F
da Lei 9.494/97, calculados "pró-rata temporis" em relação ao atraso veriâcado.

:L'.=:==::g=H=:';::==:===f:=:=U:J ,;'- ;," «;.

nmE{E$1:: H:Neta:=.:==: =H'::T:;,=:=:â::
6.0PENALIDADES

previstas naecuáaoulasa16ouaPÍ6.8alo Edicontrato ensqará aplicação das penalidades

M:l$:E==;1:'; :* !\: /:;=J";m:: ,::
6.3 0 fomecimento do objeto cora das características especificadas no Edital, ocasionará
o não recebimento do mesmo, acarretando desta forma a mora da CONTRATADA.

6.4. Será p=)piciada deíêsa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades

C06.5NT valores pertinentes ao ou cas radl)fadas serãoedescontados dos créditos a que a

7.0 RESCTSÃ0:

ÍágeBaE.IHE KH XF
da Lei n' 8.666/93 . rato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79,

Página 4 de 8

}-



®
ii:3=U:lliH:HH 118 g; : ::: ,=::::
8.0 DISPOSIÇÕES GERAIS:

IM Hi$H $:m
8.3 A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualiâcação exigidas na licitação.

::.H:T=:=Ê:===:i::=;'H:;:l= Êãç =?, '". -'«'-'"', ';

9.0TOLERÂNCIA:

IO.ODAANTICORRUPÇÃ0

ll.OVALORDO CONTRATO:

10.1 Dá-se ao presente Contraaiso valor global de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil
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13.0VIGÊNCIA:

] 3. 1 Este contrato vigorará por 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.

]4.0FORO

HRH IB EÊ HE $1u
HH3:E)IEHIB% IS B=':'e:':

PMFEITURA
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

)6 ?» 7
Jaguariúna,09 dejaneiro de 2020

CPF n' 016.945.149-60

TESTEMUNHAS

ar. .:''-''''s7. b
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=iB:El;:Fâ=:u:Eeíe=t"'" --.
OBJETO: Fomecimento de tintas destinadas à sinalização viária horizontal: item: 5

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

s:::'E===:::::li=:illilÊã:.=5:=K;" "'.""; -' ""-'.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) bli acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento Êmal e consequente

b) Se for o caso e de nosso interesse. nos .r-,.. . ... c.... ,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. gaio e regimentais,

Jaguariúna, 09 dejaneiro de 2020

Nome: Josino José da Salva

Cargo: Secret:orlas-20 bilídade Urbana
RG: 15.942.360-0

Data de Nascimento: 09/02/1 961

Assinatura:

n' 144 - Nova Jaguariúna
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Nome: Mana zmuia Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-g SSP/SP
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 1 4/05/1 966

Assinatura:

13.912-464, Jaguaríúna SP

»
g

!:Êla.ÇQH].B:ATADA:

Nome: Northon Barreto Spinardi
Cargo: Sócio Gerente '
CPF: 016.945.]49-60
Data de Nascimento: 2]/04/1
Endereço residencial
CEP 86.701 -772
E-mail institucional:
E-mail pessoal: ]Bnhonsi
Telefones: 43-3276 -'7060 /
Assina fura :

ltalian Ville
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