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Procedimento LicitatÓrio Ro 20]/20]g
Contrato n'. 009/2020.

1.ODO OBJETO

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES



a-) Pregão Presencial n' 1 08/20 1 9:
b-) Procedimento Licitatórío n' 201/201 9
c-) Proposta da Contratada;

2.2 0s documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para em

o objeto contratado ontrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger o Êomecimento
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pelaOecretaria compet:era considerado entregue após a conferência de praxe e atestado

no mín mo 06 (seiTADA s evernten dagar a de fabricação.arantia para armazenagem de
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3.7. Na ocasião em que Êor solicitada a entrega, a empa(

disponibilizar mão de obra para descarregar o objeto ji
;aCONTRATADA deverá
nto ao local indicado pela
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Secretaria competente, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA todas as
despesas diretas e indiretas decorrentes do Êomecimento, tais como embalagem,
seguros, transporte, tributos, encargos trabalh estas e previdenciáríos, carga e descarga.

3.8. Realizar a entrega do objeto de acordo com as especificações e demais condições
estipuladas no Edital e Termo de Referência, constante do ANEXO 1. '

3.9. Comunicar a Prefeitura do Município de Jaguariúna, no prazo máximo de 02(dois)
dias que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o
seu cumprimento.

3. 1 0. Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que
se veríüque danos em decorrência do transporte, como também, providenciar a
substituição do mesmo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da
notificação que Ihe 6or entregue oficialmente.

3.1 1 . O objeto deverá ser entregue na cidade de Jaguariúna, no local indicado na Ordem
de Serviços.

4.0DOSVALORES

4.1 . O valor unitário e total para o 6omecimento do objeto constante em Cláusula 1 .1 é

ITEM 2: valor unitário R$ 1 39,00 (cento e trinta e nove reais) e total de R$ 1 3.900,00
(treze mil e novecentos reais); ITEM 3: valor unitário R$ 222,00 (duzentos e vinte e
dois reais) e total de R$ 49.950,00 (quarenta e nove mil novecentos e cinquenta reais);
ITEM 4: valor tmitário R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais) e total de R$ 1 6.650.00
(dezasseis míl seiscentos e cinquenta reais) e ITEM 8: valor unitário R$ 222.50
(duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) e total de R$ 1 1 .125,00 (onze mil
cento e vinte e cinco reais), apresentados como lances finais pela CONTRATADA,
devidamente aprovados pela CONTRATANTE, totalizando o valor global de R$
91 .625,00(noventa e um mil seiscentos e vinte e cinco reais).

e

4.2 0s Valores retro referidos são finais e írreajustáveis, não se admitindo qualquer
acréscimo, estando incluídos nos mesmos todas as despesas e custos, diretos e indiretos.
como também os lucros da CONTRATADA.

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

ii' 02.17.01 .26.451.0005.2005.3.3.90.30.00 Ficha 358 -- RECIJRSO PROPR]O

S.O CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
5.1. A cada entrega dos itens contratados, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal
Eletrõnica (NF-e), a qual será vistada pelo fiscal do Contrato e enviada à Secretaria de
Mobilidade Urbana para conhecimento, atesto e rubrica.
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5.1.1 A NF-e também deverá ser encaminhada para o endereço eletrânico:
, com cópia para .

apresentaçãomaNosase:loteâetuadosaató 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

correçao monetária com base no IPCA-E, bem comojuros de acordo com o artigo ]'-F
da Lei 9.494/97, calculados "pró-rata temporis" em relação ao atraso verificado.

HEBl: B !t ::m=:=.:::uz:: ;
5«4:1 . Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasil S/A não
será efietivado o pagamento, não sendo aceito número de conta poupança.

5.5 À CONTjtATADA fica vedado negociar ou eüetuar a cobrança ou o desconto da
natura emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente.
cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente na CONTRATANTE. '-"--'''

5.6 Junto das notas fiscais a CONTRAT.4DA anexará os comprovantes mensais de
recolhimento do FGTS, do INSS e do pagamento dos salários de seus funcionários
envolvidos no 6omecimento do objeto.

6.0 PENALIDADES:

prevlstzls nas ciçasuiosaióouaparl:aio Edicol.trato ensqará aplicação das penalidades

6.2 Se a CONTRATAM)A inadimplir, no todo ou em parte este instrumento. ficará

a teraa a sançl)es previstas nos art gos 86, 87 e 88 da Lei Federal n' 8.666/93, com as

6.3 0 âomecimento do objeto cora das características especificadas no Edital, ocasionará
o não recebimento do mesmo, acarretando desta forma a mora da CONTRATADA.

..4. Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes d4 imposição das penalidades
elencadasnos itensprecedentes. 4 ' '" -" '



6.5. Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créd:'-- - - .
CONTRATADA tiver direito ou cobradosjudicialmente. ---- vv' v-uu-'uD d quç a

7.0 RESCISÃO:

iil#=R$E:liXE $1$1 SÜ F
da Lei n' 8.666/93. ontrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79,

;i.H::i:Íii l:l:UHXIHISi : ::;;,=::s:
8.0 DISPOSIÇÕES GERAIS

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

n:.H:u:.:=::===a:::=;:n:;=!= Êâz=?, -"' '.:--,".-'' .:
9.0TOLERÂNCIA:

IO.ODAANTICORRUPÇÃ0
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ll.OVALOR DO CONTRATO:

s Oscena's eaontees.ineo renisato o valors oobal idesR$ ais.625'00 (noventa e um mil

HãS E :: nm : :.=u::
13.0VIGÊNCIA:

1 3.] Este contrato vigorará por 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.
14.0FORO

â:lRlgGl==ãKHHEH$$.=.=
ÊNB:i $ U IH! lllÊSF::':fe:::

Jaguaríúna, 09 dejaneiro de 2020

JAGUAiiiÚNA
va

ELLOTON COMERCIAL EIREL] EPP
Júlio Cesar Mendes
RG 30.054.572-1 SSP/SP
CPF 222.447.958-10

Assistente de Gestão pública

PíefeRuía do M+iniciplo de Jaguariüna
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OBJETO: Fornecimento de tintas e solvente destinadas à sinalização viária horizontal:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

1l: !u: ::::r;3:1 ilã131ili,=r=:=;" "-."«: -' ""»:.
2, Demo-nos por NOTIFICADOS para:

a) blí acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

exercer o direito de defesa,se terpoesse'unsospro qs e nas comlar. legais e regimentais,

Jaguariúna,09 dejaneiro de 2020.

Nome: Josino iã;ãã:l Si va

Cargcc Secret::lSSde Mobilidade Urbana
RG: 1 5.942.360-0

Data de Nascimento: 09/02/1 96 1

illH$w"':
Assinatura:

n' 1 44 - Nova Jaguariúna



Feia.CQN.!.B:àTANTE=

:ome ]Waria Emília Peçanha de Oliveira Sirva

CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 1 4/05/1 966

Telefone(s): (1 9) 3iã?:ijlli;'':')>t'll ç..

Assinatura: \../---- élR , - -L,/ . ç/

13.9]2-464,Jaguariúna
!!É11111ng:gÊ:gglÜr

SP

Egb..ÇQN].RMTADA
Nome: Júlio Cesar
Cargo: Representante
CPF: 222.447.958-10
Data de Nascimento:
Endereço residencial
Cidade
E-mail instituc
E-mail pessoal: adm
Telefone: 1 1 -4]
Assinatura:

Nascimento, 246 -- Granada
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