
Prefeitura do Municíoio de Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1 235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13810-027
Fine:(19) 3867 9780/ 3867 9801 / 3867 9757/ 3867 9707/ 9825 / 9786

www. l lata cães.iaa u arlun a.s D.a ov. br

CONTRATO Q[IE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUAR[UNA E A EMPRESA O.L.G. ENGENHARIA LTDA.

Procedimento Licitatório n' 057/2020

Dispensa n' 003/2020
Contrato n" 023/2020

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 Secret&ia Municipal de Gabinete Sra. Mana Emília
Peçanha de Oliveira Salva, Brasileira, Casada, portadora da Cédula de Identidade RG n'
22.552.439-9 - SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n' 1 20.339.598-13, residente e domiciliada
na Rua Custódio, n' 127, Jardim Zeni, CEP: 13.912-464, neste município de Jaguariúna,
Estado de São Paulo, que este subscreve, daqui para ü'ente denominada simplesmente
CONTRATANTE e de outro lado a Empresa O.L.G. ENGENlIARIA LTI)A,pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n'04.339.094/0001 -89, com sede na Avenida
Engenheiro Luiz Antonio Laloni, n' 321, casa 271, Res. Estância Paraíso, CEP 13.086-906,
no Município de Campinas, Estado de São Paulo, neste ato representada por seu Sócio Sr.
Oswaldo Luiz Gonçalves, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG n'
l0.865.165-4 SSP/SP e do CPF n' 073.235.988-00, residente e domiciliado na Avenida
Engenheiro Luiz Antonio Laloni. n' 321 , casa 271, Res. Estância Paraíso, CEP 13.086-906,
no Município de Campinas, Estado de São Paulo, que também subscreve, doravante
denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o que segue:

1.0DOOBJETO:
1.1 Elaboração de projeto executivo para estrutura de passarela
sobre a rodovia SP-095, conforme Tempo de Referência e demais documentos constantes no
Anexo l

2.0. DOCUMENTOS INTEGRANTES:
2. 1 .Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do projeto, bem como para deÊmir
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-) Dispensa n' 003/2020;
b-) Procedimento Licitatórío n' 057/2020;
c-) Proposta comercial e demais documentos correlatos.

2.2. Os documentos refuidos no item anterior são considerados suficientes para,

emcomplemento a este Contrato, deâínir a sua extensão e, desta fonna, reger a confecção do
objeto contratado.

2.3. A presente dispensa tem por fimdamento jurídico o disposto no artigo 24, 1, da Lei
8.666/93.

3.0.DOPRAZOEDAEXECUÇAO:
3. 1 0 objeto deverá ser executado em até 30(trinta) dias, contados da Ordem de Si 'aços

]
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3. 1 . 1 0 contrato poderá ser prorrogado a critério da CONTRATANTE

3.2 A entrega e eventual transporte são de total responsabilidade da CONTRATADA, sem
qualquer ónus para a CONTRATANTE

3.3 Todas as infomiações para a perfeita aquisição do objeto encontram-se no Anexo l
integrante deste conüato.

parte

4.0DOVALOR:
4.1 0 valor para a execução do objeto constante em cláusula 1 .1 é de RS 30.600,00 (trinta
mil e seiscentos reais), apresentado pela CONTRATADA e devidamente aprovado pela
CONTRATANTE.

4.2 0 va]or acena referido é final e ineayustável, não se admitindo qualquer acréscimo
estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diremos e indiretos, como também os
lucros da CONTRATADA.

4.3 As despesas decorrentes do presente Conhato correrão por conta da dotação
orçamentária n' 02.17.01.26.451.0005.200533.90.39.00 1 100.0025 -- FICHA 351 --
Tesou ro Próprio

5.0 CONDIÇOES E FORMA DE PAGAMENTO
5.1 . Após a conclusão do objeto a CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal Eleüõnica (NF-
e) o endereço eletrõnico &3il$ilQ@iaguariuna.sp:gov.br com cópia para
Qs!!!o@iaguariuna.sp.gov.br e reais(@.jaguariuna. sp:gQlnbt, a qual será conferida e vistada
pelo fiscal do contrato e enviada ao Secretário de Mobilidade Urbana, para conhecimento,
atesta e rubrica.

5.2 Deverão estar indicados na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e) o número da Dispensa e o
número deste Conüato.

5.3 0 pagamento será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da
Nota Fiscal Elebõnica (NF-e)

5.4 Também deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e), número
da Agência e o número da conta bancária, na qual serão efetivados os pagamentos.

5.4.1 A conta bancária onde será efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ da
CONTRATADA.

5.5 Não será aceita a indicação de Conta Poupança

5.6 Em nenhuma hipótese será efetuado pagamento antecipado ou sem apresentação de Nota
Fiscal devidamente rubricada pela Secretaria solicitante

5.7 A CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou\o descolRo da
duplicata emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-sÀ tão somlçnte,

cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente na CONTRATANTE. \
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5.8 Havendo atraso no pagamento não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações
contratuais principais ou acessórias por pane 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

5.9 JLmto da nota fiscal a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de regularidade
junto ao FGTS, INSS e de pagamento do salário dos funcionários envolvidos no fornecimento
do objeto

6.0PENALIDADES
6.1 Por descumprimento de cláusulas ou pela inexecução total ou parcial do Contrato, a
Contratada poderá, garantida a defesa prévia da interessada no respectivo processo, soâ'er as
seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta, nos termos dos ans. 86 e 87 da Lei
Fcdcralno 8.666/93

6. 1 .1 Advertência, sempre que forem constatadas in'egularidades de pouca gravidade, para as
quais tenha a CONTRATADA concorrido düetamente;

6. 1 .2 Multa, na seguinte situação

6.1.2.1 Moratória de 1% (um por cento), por dia de atraso, até o ]irnite de lO (dez) dias,
hipótese em que será considerada totalmente inadimplida a obrigação, autorizando-se a
aplicação da cláusula penal remuneratória prevista na cláusula seguinte, em conjunto com
esta, bem como a aquisição do objeto com terceiros às expensas da CONTRATADA

6. 1 .2-2. Remuneratória de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, em caso de hexecução
total do fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula, 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 02 (dois) anos;

6.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Adminisü'ação Pública, na
hipótese de pratica atou âaudulentos na execução do Contrato, comportar-se de modo
inidâneo ou cometer fraude fiscal ou apresentar documento falso

6.4. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, decorrido o prazo
de 05 (cinco) 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.

6.5. 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 declamação

inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a multa prevista no subitem 6. 1 .2

de
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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 prquízos que vierem a ser apurados em
decorrência da conduta da CONTRATADA

6.8. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes
correspondam, não será considerado inadimp]emento contratual se tiver ocorrido por motivo
de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito.
ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possíve] evitar, ou
impedir, nos teilnos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil

7.0. RESPONSABn.IDADES DA CONTRATADA
7.1. A CONTjtATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela confecção do objeto
deste Contrato e, consequentemente, responde civil e cruninalmente por todos os danos e
prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a
CONTRATANTE ou para terceiros

8.0. ]iESCISAO

8.1. A inexecução deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades
antenomlente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer
motivos enumerados no artigo 78 da Lei n. 8.666/93

8.2. A rescisão do Contrato poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no artigo 79 da
Lei n. 8.666/93.

8.3. Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos. l a XI do
Artigo 78 da Lei n' 8666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa
equivalente a 30%(trinta por cento) do valor deste contrato

9.0.DISPOSIÇÕESGERAIS
9. 1 . A CONTRATADA deverá apresentar a(s) ART(s) (Anotação(ões) de responsabilidade
técnica) confonne discriminado no Termo de Referência (Anexo l)

9.2. A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no
que conceme ao cumprimento da ]egis]ação trabalhista, previdência socia], seguros de
acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz
respeito às nonnas de segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal, sendo que seu
descumprÍmento poderá motivar a aplicação de multas por parte da CONTRATANTE, bem
como rescisão com a aplicação das sanções cabíveis;

9.3. Aplicam-se a este Conüato as disposições da Lei rl 8.666/93
licitações e cona-atações promovidas pela administração pública

que regulamenta as

9.4. A CONTRATADA obriga-se a manta, durante a execução do contrato:
condições de habilitação e qualificação apresentadas nesta contratação

todas as

]0 0 DA ANTICORRUPÍ'An
]0.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferece', dar clb. se
comprometer a dar a quem quer que seca, ou aceitar ou se comprometer a acatar de quem
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quer que sqa, tanto por conta própria quanto por intennédio de outrem, qualquer pagamento
doação, compensação, vantagens financeiras ou beneíicios de qualquer espécie, seja de forma
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de fomla a ele não relacionada, o que
deve ser observado, ainda, pelos gestores e fiscais, sob as penas da Lei Federal nl'
1 2.846/201 3, regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto n' 3655/201 7

ll.O.TOLERÂNCIA

11.1. Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por
omissões, a inobservância no todo, ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste
Contrato e/ou seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer fomta afetar
ou prqudicar esses mesmos itens e condições, os quais pem)alecerão inalterados como se
nenhuma tolerância houvesse ocorrido

12.0VIGENCIA:

12. 1 Este contrato terá vigência de 30 (trinta) dias, contados da Ordem de Serviço

13.0VALORDOCONTRATO:
13. 1 Dá-se ao presente contrato o valor de R$ 30.600,00 (trinta míl e seiscentos reais)

14.0 TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO:
14. 1 Na qualidade de CONTRATANTE E CONTRATADA assinarão Tempo de Ciência e
Notificação, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo perante o Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

15.0FORO:

] 5. 1 Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariüna, 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

15.2 E por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais,
assinam o presente instrumento em2(duas) vias de igual teor e fonna para um só e jurídico
efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas

Jaguariúna, 28 de fevereiro de 2020

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

O.J.i'é.EAGENHARIALTDA
Osh'ama,juiz Gonçalves
RG n' l0.865.165-4 SSP/SP
CPF n' 073.235.988-00. /7 l

l

Testemu

3usistente de
Prefeinra
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DISPENSA N' 003/2020
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N' 057n020
CONTRATO NO 023/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
CONTRATADA: O. L. G. ENGENHARIA LTDA.
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA ESTRUTURA
PASSAjtELASOBREARODOVIASp095

DE

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1. Estamos CIENTES de que:

a)o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eleüõnico

b)poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manúestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo

Eletrõniço, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na
Resolução n' 01/201 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 eletrânico - ou telefones de cantata deverá

ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo

2.Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)O acompanhamento dos aios do processo até seu julgamento amai e consequente
publicação ;

b)Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas fonnas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber

Jaguariúna, 28 de fevereiro de 2020
KSTOKDOóRGÃo/KNTJnADE:

Nome: Josino José da Salva
Cargo: Secretário de Mobilidade Urbana
RG n' 1 5.942.360-0

CPF n' 041 .462.068-20
Data de nascimento: 09/02/1 961

Endereço res.: Rua Osvaldo Tonini, n' 144 - Nova Jaguariúna - Jaluariuna/SP
Email institucional: EêD$ito(@laguariuna. SD. gov.br
Email pessoal: casino(ZÊjaguariuna. se. eov.br
Telefone:(19) 3837-3939/ 9 9821-7733
Assinatura



PeloCONTRATANTE:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva

Cargo: Secretária de Gabinete
CPF: 120.339.598-13

RG:22.552.439-9 SSP/SP

Data de Nascimento: 1 4/05/1 966

Endereço: ]iua Custódio, n' 1 27, Jardim Zeni, C
E-mail institucional: sçcretariamariaçmilianene(

E-mail pessoal:

Telefone(s): (19) 3867-9'
Assinatura

EP:13.912-464,Jaguariúna SP

PelaCONTRATADA:

Nome: Oswaldo Luiz Gonçalves
Cargo: Engenheiro Civil
RG n' 1 0.865. 165-4 SSP/SP
CPF n' 073 .235 .988-00

Endereço: Avenida Engenheiro Luiz Antonio Laloni, n' 321 , casa 271
CEP: 13.086-906, no Município de Campinas, Estado de São Paulo.
E-mail institucional: {lk(ãolg engenharia.com
E-mail pessoal: Qlg(@Qlg-engenharjg: ÇQm
Te[efone(s): (]9) 99108 5662
Assinatura:

Res. Estância P; .se,

\



ANEXOI
TERMO DE REFERÊNCIA

1- APRESENTAÇÃO

O presente documento constitui-se no Termo de Referência para contratação de serviços de

Arquitetura e Engenharia para elaboração de prqeto complementar e orçamento para a Passarela sobre

a Rodovia SP-095, destinada à interligação da ciclovia e faixa de pedestres ao Bairro Florianópolis:

2- COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A coordenação geral da fiscalização dos prqetos e serviços está a cargo da Secretaria Municipal de

Mobilidade Urbana, através de seu corpo técnico.

A Fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer empregado da Contratada, ou de suas

Contratadas, no interesse dos serviços

A Contratada deverá apresentar as ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica) do prometo ou

serviço, juntamente com a entrega ílnal dos mesmos, Hlcando as despesas decorrentes deste ou de

outros emolumentos a cargo da Contratada

3- OBJETIVOS

O Termo de Referência estabelew parâmetros para:

a. informar os executores dos compromissos, obUetivos, conteúdo, prazos de execução dos

serviços, forma de apresentação do trabalho e critérios para desenvolvimento dos prdetos;

b. orientar a execução de todas as etapas dos serviços propostos no contrato a ser negociado com

os executores;

c. definir a participação das contrapartes no desenvolvimento de proa eto.

4- CARACTERIZAÇÃOGLOBAL

A Prefeitura de Jaguariúna elaborou o prometo básico de ciclovia e faixa de pedestres, interligando

os bairros Jardim Paraíso ao Bairro Parque Florianópolis. A ciclovia margeia a rodovia SP-095 e está

situada em partes da Faixa de Domínio do DER na faixa da direita, sentido ao município de Pedreira,

que é onde há espaços suficientes para a devida implantação, porém para transpor a rodovia e acessar

o bairro Parque Florianópolis (que está situado na margem esquerda), se fez nwessário a elaboração

de prqeto básico da passarela, conforme padrões exigidos e desenvolvidos pelo DER-SP

Departamento de Estudas de Rodagem, que é o órgão estadual responsável pela citada rodovia. Este

proüetojá foi apresentado ao DER e está em fase de aprovação final.

A Secretaria de Mobilidade Urbana elaborou intimamente o cití#o prqdll\ (utilizando o

Levantamento Topográfico da SP-095 fornecido pelo DER-SP) e contratou b execução (b 3 sondagens
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a percussão do local da passarela. Este prometo, composto por 5 pranchas tamanho AI, norteará a

execução do PrcÚeto Estrutural e de Fundações.

5- PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAÇÕES

O prqeto estrutural foi antecedido de estudos e levantamentos que permitiram a a\afiação

preliminar do melhor tipo de fündaçãoe solução estrutural

Deverão ser apresentados todos os quantitativos referentes ao prqeto em questão, memórias de

cálculo, além das especificações técnicas, que poderão ser complementadas a pedido da Secretaria,

mesmo quejá tenham sido fornecidas

A Secretaria acompanhará o desenvolvimento do prqeto e poderá solicitar alterações e

oomplementações, sempre que necessário.

6- ORÇAMENTO PARA LiCiTAÇÃo E CRONOGRAMA Físico-mANCEiRO

A elaboração do orçamento e do cronograma fisicc-financeiro deverá incluir todos os serviços e

materiais previstos pelo prqeto estrutural e de fundações

O orçamento deverá ser realizado no software Excel, de acordo com os custos unitários públicos

atualizados mensalmente e deverão ser criados insumos e serviços informe a especiHtcação do

prometo.

O orçamento deverá ser enüegue em CD/DVD no soRware Excel

As planilhas de quantiõcação e orçamentação deverão ser apresentadas na ordem sequencial de

execução dos serviços e terão a mesma numeração constante nas especiâcações técnicas, segundo as

mesmas subdivisões existentes na mesma

7- ETAPASDE REALIZAÇÃO E ENTREGADOS SERVIÇOS /

Os serviços serão solicitados através de uma Ordem de Serviço.

Deverá ser entregue em meio digital - 01 (um) jogo de CDs ou DVDs - e em meio gráfico -J 02

(dois) jogos impressos completos --de todos os documentos gerados.

8- NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO

PROMETO ESTRUTUR.4L E DE FUNDAÇÕES

a. Detalhamento completo das fiindações;

b. Plantas e cortes de formas;

c. Detalhes das armaduras;

d. Especificações técnicasl

e. Memórias de cálculo completas

/
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f. Cálculo das quantidades de concreto e ferros

g. Quantitativo e custos unitários de cada item da obra, inclusive formas, desdobrado em material e

mão-de-obra, em planilha própria, a Him de permitir a avaliação prévia do investimento para

implantação da obra;

9- CONSn)ERAÇÕES ANAIS

Como já foi mencionado anteriormente, todos os levantamentos técnicos, orçamentos e profetas

deverão ser apresentados também em meio digital (CD ouDVD). Para a padronização da forma de

apresentação, fica desdejá definido que os trabalhos deverão ser apresentados em padrão de CAD para

todos os desenhos necessários, em editor WORD as especiâcações técnicas e em planilhas EXCEL a

orçamentação e cronogramas

Deverá ser criado um registro em CD-R OU DVD-R dos documentos, plantas, fotos, ensaios, etc,

para a criação de uma discutem digital que registre a memória do prometo.

Os custos referentes a plotagens, impressões, cópias, CD's/DVD's, bem como taxas de ART e

emolumentos, correrão por conta da Contratada.

10- PRAZODEEXECUÇÃODOSERVIÇO:

O prazo de execução do serviço será de 30 dias, a contar da data da ordem de iúcio iàmitida
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