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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIUNA, E A EMPRESA R & D COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS E SOPRADORES DE FOLHAS
MANUAIS.

Procedimento Licitatório n' 202/2019
Pregão Presencial n'109/2019
Contrato n' 1 73/2019.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede no Edifício do Paço Municipal, situado na Rua Alfredo Bueno, n ' 1235,
em Jaguariúna, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF. sob n.' 46.410.866/0001-71 .
neste ato representada 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 Custódio, n' 127, Jardim Zeni. CEP: 13912-464. neste
município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, que este subscreve. daqui para frente
denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a Empresa R & D
COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ sob n' 29.809.661/0001-44. com sede na Avenida Doutor Heitor
Nascimento, n' 1 96 -- Edifício Aliança -- Bloco B - Sala 35 -- Bairro: Jardim América. CEP:
13.140-695, no Município de Paulínia, Estado de São Paulo, neste ato representada por
sua Proprietária Marlene Cipreste Borges, brasileira, casada, empresária, portadora do
RG n' 291 .864 SSP/ES, e do CPF n' 527.065.247-15. residente e domiciliada na Avenida
José Puccinelli, n' 10, Bairro: Cascata, CEP: 13.146-000, no Município de Paulínia,
Estado de São Paulo, que também subscreve, doravante denominada CONTRATADA.
tem entre si justo e contratado o que segue:
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1.0.DO OBJETO

1.1. Aquisição de roçadeiras e sopradores de folhas manuais, conforme descrição dos
itens abaixo:

1 .2. A CONTRATADA responsabiliza-se por quaisquer defeitos que surgirem no objeto
no prazo de 12 (doze) meses contados da entrega.

y
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ITEM QTDE UN OBJETO
MARCA/

ESPECIFICAÇÃO MODELO/
FABRICANTE

  UN ROÇADEIRA

Potência mínima do motor kw/cv
1,65kw/2,25hp; cilindrada(mínima) 35,2 cm';
capacidade mínima do tanque de
combustível 0,51; peso máximo 8 kg; rotação
lenta mínima de 2500 (rpm); rotação máxima
deverá atingir no mínimo de 11000 (rpm);
motor 2 tempos a gasolina.

SNIPER '

03 4 UN
SOPRADOR
DE FOLHAS
MANUAL

Potência mínima do motor kw/cv -
0,8kw/1,00hp; cilindrada (mínima) 27 cm';
capacidade mínima do tanque de
combustível 0,41; peso máximo 5 kg; rotação
mínima para o motor de 7.000(rpm).
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2.0.DOCUMENTOSINTEGRANTES
2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor qualificação 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 seguintes documentos
a-) Pregão Presencial n' 1 09/20191
b-) Procedimento Licitatório n' 202/20191
c-) Proposta da CONTRATADA.

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 aquisição do objeto contratado

3.0. FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
3.1 . A CONTRATADA deverá entregar o objeto em até 30 (trinta) dias. contados da assinatura do
contrato, no Almoxarifado da Secretaria de Obras e Serviços, localizado na Avenida Pacífico Moneda,
n' 1 .000 - Bairro: Vargeão, Jaguariúna-SP, das 07:00 às 16:00 horas

3.2. Este prazo poderá ser prorrogado a critério da Prefeitura, observados os requisitos da Lei
8.666/93.

3.3. O objeto deverá ser entregue de acordo com as especificações mínimas constantes do ANEXO
l (parte integrante do edital), com garantia de 12 meses, contra qualquer defeito de fabricação e/ou
falha, contados da data do recebimento definitivo dos mesmos

3.4. A entrega e o transporte do objeto serão de total responsabilidade da CONTRATADA, sem
qualquer ónus para a Prefeitura

4.0.DOS VALORES:
4.1 . Os valores para a aquisições do objeto constantes em cláusula 1 .1 são de: Item 01 com o valor
unitário de R$ 1.190,00(Hum mil, cento e noventa reais), totalizando R$ 17.850,00(Dezessete mil,
oitocentos e cinquenta reais)l e Item 03 com o valor unitário de R$ 1.155,30 (Hum mil, cento e
cinquenta e cinco reais e trinta centavos), totalizando R$ 4.621 ,20 (Quatro mil, seiscentos e vinte e
um reais e vinte centavos), apresentados como lances finais pela CONTRATADA e devidamente
aprovados pela CONTRATANTE, o qual perfaz o valor total de R$ 22.471,20 (Vinte e dois mil,
quatrocentos e setenta e um reais e vinte centavos).
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!4.2. Os valores retro referidos são finais e irreajustáveis. não se admitindo qualquer acréscimo.
estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos. como também os lucros
daCONTRATADA.

4.3. As despesas decorrentes do presente Contrato. correrão por conta das dotações orçamentárias
02.12.01.15.452.0024.1026.4.4.90.52.00 - Ficha 251 -(SEOS) - RECURSO PROPRIO
02.11 .03.18.541 .0010.1026.4.4.90.52.00 - Ficha 217 --(SMA) - RECURSO PROPRIO

5.0.CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. Após efetuada a entrega. a CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) ao
seguinte endereço eletrõnico: çlbrg$(@jaguariuna:$p:qQy::bJ: e patrimonío(@jaguariuna.sp-gov.br, a
qual será conferida e vistada pelo fiscal responsável e encaminhada a Secretária de Obras e Serviços
para atento e rubrica.

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

5.3. O pagamento será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da Nota
Fiscal Eletrõnica (NF e).
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rata temporis" sobre o atraso.

5.4. Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (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.

l=H]UIH=.ÊIH:131; F : :=u; =.sniíuu
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Federal n''8.666/93 e art. 7' da Lei Federal n' l0.520/02:

6.1.1. advertência. sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais
tenha a Contratada concorrido diretamentel

6.1 .2. multa. na seguinte situação

b HW $Bmsn:i
6.1 .2.2. Remuneratória de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, em caso de inexecução total
do fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que será
efetivada a rescisão unilateral do contrato

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

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

desde que cessados os motivos determinantes da punição

6.5. As multas serão, após o regular procedimento licitatório, cobradas administrativa ou
Judicialmente. ou descontadas dos créditos da CONTRATADA.

6.6. As penalidades previstas de advertência. suspensão temporária.e.declaração de inidoneidade
poderão ser aplicadas juntamente com a multa prevista no subitem 6.1 .2

6 7 A penalidade prevista na cláusula 6.1.2.2 serve como piso de compensação e não impede.a.
cobrança de indenização suplementar pelos prejuízos que vierem a ser apurados em al:l1lorrencla ue"
conduta da CONTRATADA Página 3 de 7
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termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil

motivos enumerados no art. 78 da Lei n' 8.666/93

7.2. A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei
n' 8.666/93.

7.3. Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. l a XI, do art.
78. da Lei n' 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa
equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do contrato

8.0.DISPOSIÇÕES GERAIS: . :.
8.1 . A CONTRATADA será a única responsável para com os seus empregados e auxiliares, no
que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro:de acidentes
do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito às
normas do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n' 3214, de 08-07-1978, do

por parte da CONTRATANTE ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.
\

U
8.2. A CONTRATADA não poderá transferir o Contrato. no todo ou em parte, nem poderá
subcontratar os serviços relativos ao objeto. sem o expresso consentimento da CONTRATANTE,
dado por escrito. sob pena de rescisão deste ajuste.

8.3. A CONTRATADA deverá garantir condições de segurança à integridade física e saúde de
seus empregados, atendendo todas as legislações pertinentes à prevenção de acidentes de
trabalho. O não atendimento das exigências constantes nas legislações pertinentes poderá
resultar na cessação imediata do Contrato.

8.4. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes no.fornecimento
do objeto contratado. isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa
surgir em decorrência dos mesmos.

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

assumidas

8.6. Aplica-se a este Contrato as disposições da Lei n' 8.666/93, que regulamenta as licitações
e contratações promovidas pela Administração Pública

tolerância houvesse ocorrido.
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iaguariúna pelo Decreto n' 3655/201 7

11 .0. VALOR DO CONTRATO:o o valor de R$ 22.471,20(Vinte e dois mil, quatrocentos e setenta
e um reais e vinte centavos), para todos os efeitos legais.

12.0.VIGENCIA:
12.1 . Este contrato vigorará por um período de 30(trinta) dias
ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93.

contados de sua assinatura. podendo

ll :B HH :E ; m='s:i= u: s11:n
do Estado de São Paulo. .

14 1 Ele'''em 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. renunciando
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais
presente Contrato. em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito
testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes

assinam o

perante as

Jaguariúna, 04 de setembro de 2019. ©
U

\
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Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

Marlene Cipreste Borges
RG No: 291.864 SSP/ES
CPF/MF No: 527.065.247-15

TESTEMUNHAS

Assistente de Gestão pública

prehRuía do MunlcbiO de Jaguanüna
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TERMO DECIÊNCIAE NOTIFICAÇÃO

:Eã% :l ü EEu;s:=Jum«: '-"-.
OBJECONTRATO N': il 73/ de roçadeiras e sopradores de folhas manuais. Itens

01 e 03

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1 . Estamos CIENTES de que:

conformeregrasdoCódigodeProcesso.Civill . . . . ,.-.'.---,-.
d) Qualquer alteração de endereço -- residencial ou deu'onlco -- ou leiclul lt;o uu uv- -'av
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

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

public foao caso e de nosso interesse, nos prazos e na:s formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. L

S
X

)

Jaguariúna, 04 de setembro de 2019.

GESTORDO
lxlome: Fernanda Angélica Santana
Cargo: Secretária de Obras e Serviços . . .. .
CPF: 226.986.81 8-88 - RG: 32.903.375-x ssp/sp
DatadeNascimento:06/10/1980 . ,.. . - '.A,..
Endereço residencial completo: Av. Pacífico wioneaa, z.uio
Jaguariúna/SP
E.mail institucional: obras(@jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal: fer.samuca(@hotmail.com
Telefone(s):(19)3867-0826

CEP 13.914-552, Vargeão

Assinatura
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PeloCONTRATANIE
Nome lvlar a Emília 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: 14/05/1 966
Endereço: Rua Custódio, n' 127, Jardim Zeni, CEP
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):(19) 3867-9724

13.912-464,Jaguariúna SP

Assinatura

PelaCONTRATAD4::
Nome: Marlene Cipreste Borges
Cargo: Empresária
CPF: 527.065.247-1 5
RG: 291 .864 SSP/ES
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo: Avenida José Puccinelli, n'
13.146-000. no Município de Paulínia, Estado de São Paulo.
E-mail institucional: yuri.leite(@redcomercio.com.br
E-mail pessoal: gagarem(@hotmail.com
Telefone(s):(1 9) -- 2222.1722/ 97405.2457.

/ /
10, Bairro Cascata, CEP

)

Assinatura: lr
,n

-1 9.ó-u a

rlo.aoo -661/0001-4il
R&D CWÉRC\O DE NWERIAIS E SEMÇOS ERELL\

~.qESm:'"#©E!." .
1. ''' PAULÍNIA-sp J
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