
Prefeitura do
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -- Jaguariúna - SP - CEP 13910-027
Fine:(19) 3867 9801 / 9780/ 9757 / 9707

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARlúNA, E A EMPRESA WILSON OSSAMU MAKINO - ME., PARA AQUISIÇÃO
DESOPRADORESDEFOLHAS COSTAL

Procedimento Licitatório n' 202/2019
Pregão Presenciam'109/2019
Contrato no 174/2019.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede no Edifício do Paço Municipal, situado na Rua Alfredo Bueno, n ' 1 235,
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 WILSON
osSAMU MAKINO - ME., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob n'
05.653.849/0001-88, com sede na Avenida dos Imigrantes. n' 1.277 - Bairro: Jardim
América. CEP: 12.902-000, no Município de Bragança Paulista, Estado de São Paulo,
neste ato representado por seu Representante Daniel Tadeu Henrique dos Santos
Montagnini, brasileiro, solteiro, vendedor agrícola, portador do RG n' 50.407.485-4
SSP/SP. e do CPF n' 459.357.958-92, com endereço comercial na Avenida dos
Imigrantes, n' 1.277 - Bairro: Jardim América, CEP: 12.902-000, no Município de
Bragança Paulista, Estado de São Paulo, que também subscreve, doravante
denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o que segue:

1.0.DO OBJETO
1 .1 . Aquisição de sopradores de folhas costal, conforme descrição do item abaixo

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

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: /r]
a-) Pregão Presencial n' l09/20191 /,.h , /l ll
b-) Procedimento Licitatório n' 202/20191 / l..»' Ça llr
c-) Proposta da CONTRATADA.
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ITEM QTDE UN OBJETO ESPECIFICAÇÃO
MARCA/

MODELO/
FABRICANTE

02 2 UN
SOPRADOR
DE FOLHAS
COSTAL

Potência mínima do motor kw/cv - 3kv/4hpl
cilindrada (mínima) 64 cm'; capacidade
mínima do tanque de combustível 11; peso
máximo 10 kgl rotação mínima para o motor
de 7.000 (rpm).

STIHL BR-600
STIHL
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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.DOVALOR:
4.1. O preço para a aquisição do objeto constante em Cláusula 1.1. é: Item 02 com o valorunitário
de R$ 2.209,00(Dois mil, duzentos e nove reais). ofertado como lance final pela CONTRATADA.
devidamente aprovado pelo CONTRATANTE. totalizando o valor de R$ 4.418,00 (Quatro mil,
quatrocentos e dezoito reais).

4.2. O valor retro referido é final e irreajustável, não se admitindo qualquer acréscimo, estando
incluído no mesmo 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
orçamentárias:
0212.01.15.452.0024.1 026.4.4.90.52.00 - Ficha 251 --(SEOS) - RECURSO PROPRIO
02.11.03.18.541.001 0.1026.4.4.90.52.00 -- 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: e patrimonio(@jaguariuna:sp.gov.br,
a qual será conferida e vistada pelo fiscal responsável e encaminhada a Secretária de Obras e
Serviços para atesto 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).

5.3.1 . Havendo atraso no pagamento não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações
contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária
com base no IPCA-E, bem como juros calculados na forma do artigo I'-F da Lei 9.494/97.
incidentes "pró-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

ospagamontos. zlg XP. «.i«Id"
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5.4.1. Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasil S/A não
será efetivado o pagamento.

Hã$!:;.H:l=. Hmlih%Hâ E'u='«::

ll$HÊ#lãbüü\: :::laia;n:
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:

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,

judicialmente, ou descontadas dos créditos da CONTRATADA.

cobradas administrativa ou

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 decorrência da
conduta da CONTRATADA.

do art. 393 do Código Civil.
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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 inca. 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.

$
8.2. 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.

resultar na cessação imediata do Contrato.

=,:'' ê:m:n':âx=Ed IEláSllBHhUÜ ÜI
surgir em decorrência dos mesmos.

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

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

houvesse ocorrido.

Jaguariúna pelo Decreto n' 3655/2017. r'tS V7
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1 1 .1 . Dá.se ao presente Cano:to o valor de R$ 4.418,00 (Quatro mil, quatrocentos e dezoito
reais), para todos os efeitos legais.

eríodo de 30 (trinta) dias, contados de sua
Lei 8.666/93.

KI 3==ex=h..::Êlusm:: :
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Jaguariúna, 04 de setembro de 2019.

Mana Emília Peçonha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

>

r05 653 8A9 / 000\ '88't
VULSON OSSAMU MAK\NO'ME

g.'=ãE:: 5:3.:n
BRAGANÇAPAULISTA'SP

J
L

TESTEMUNHAS

IQnrique Barsotti
.assistente de Gestão Pública

ür«' l do Município de Jaguartúna
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TERMO DECIÊNCIAE NOTIFICAÇÃO

Pregão Presencial Ro 109/2019 ICÍP. ME. JAGUARIÚNA

CONTRATONo:174/2019. . .. . . -- .n-
OBJETO: Aquisição de sopradores de folhas costas- nem: u/

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

conformeregrasdoCódigodeProcessoCivill . . : . '----N
d) Qualquer alteração de endereço -- residencial ou deu'onlco -- uu Lelelul uu '.,v- -'a-v
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

publicação 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, 04 de setembro de 201 9

GESTORD
Nome: Fernanda Angélica Santana
Cargo: Secretária de Obras e Serviços . . .. .
CPF: 226.986.818-88 - RG: 32.903.375-X SSP/SP
DatadeNascimento:06/10/1980 . ,.. - -
Endereço residencial completo: Av. PaciTico Moneaa, z-uoo
Jaguariúna/SP
E.mail institucional: obras(@jaguariuna.sp-gov br
E-mail pessoal: fer.samuca(@hotmail.com
Telefone(s):(19)3867-0826

CEP 1 3.914-552, Vargeão

Assinatu ra

Q
r
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PeloCONTRATANTE
Nome Marca Emília Peçanha de Oliveira Sirva
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' 1 27, Jardim Zeni, CEP
E-mail institucional:
E-mail pessoal: nalilas!!!!!ia11eli!@
Telefone(s):(19)- 3867.9724

13.912-464,Jaguariúna SP

lmail.com
la

//g /

Assinatura:

PelaCONTRATADA:
Nome Daniel Tadeu Henrique dos Santos Montagnini
Cargo: Vendedor Agrícola
CPF: 459.357.958-92
RG: 50.407.485-4 SSP/SP
Data de Nascimento: 28/1 0/1 998
Endereço comercial completo: Avenida dos Imigrantes, n'
América. CEP: 12.902-000, no Município de Bragança Paulista
E-mail institucional: elaine(@makino.com.br
E-mail pessoal: elainel@makino.com.br
Telefone(s): (1 1 ) - 4033.5/64 /

1 .277 -- Bairro: Jardim
Estado de São Paulo.

Assinatura:

'05 653 8A9 / pQQ\.- 88'== :::-;- «'ly"'
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