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Tomada de Preços n' 006/2020
Procedimento Licitatório n' 194/2020
Contrato n' 063/2020

1.0-0BJETO:

2.0. DOCUMENTOS INTEGRANTES:
2.1. Para todos os efeitos
bem assim

contraídas integram este Contrato, como se nele
seus Anexos os seguintes documentos:
a) Edital da Tomada de
b) Procedimento
c) Proposta da

Dará defInE execução do objeto,
das obrigações ora

;critos, com todos os
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22 0s documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em

objeto contratado. ntrato, aeimir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do

3.2. Este contrato terá vigência de 90 (noventa) dias contados da data de sua assinatura.

3.3. A CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, deve se comprometer a:

l=âU'=m'==.#':": : \ ':E:=."::'::««.:

==T8=en:l=EIB':;: ;m :; :
HH81:ãBUll! kEW IS

indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros.

3.3.4. Responsabiliza-se pela saúde dos filncionários, encargos trabalhistas.

previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo
seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo
apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento
e quitação.

3.3.5. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional

Tr pessoal necessán e bemicomo pelo cumprimento das formalidades exigidas pela Leis

3.3.6. Cabe à CONTRATADA providenciar afastamento imediato das dependências dos

locais onde serão prestados os serviços, de qualquer empregado cuja permanência seja porelaconsideradainconveniente. ' ' ' ' ' '''-'
3.3.7

capas
Cabqà CONTRATADA manter na direção dos servi#6;;ê>\esentante ou preposto

aoneo que a represente, integralmente, em todolNos seus ates.
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3.3.9. A CONTRATADA deverá operar com veículos e equipamentos de pequeno porte
para dar maior agilidade à prestação dos serviços de sinalização vertical e de solo e
diminuir os transtornos com eventuais obstruções da via quando na execução das obras

3.3.10. Cabe à CONTRAT.ADA cumprir rigorosamente todas as disposições legais
referentes à segurança do trabalho, fomecendo por sua conta todos os materiais necessários
ã segurança do pessoal que trabalhar na execução dos serviços.

antes do

tonal. com

CONTRATADA

3.3.13. A CONTRATADA obriga-se a realizar os serviços con6omie especinlcações e
condições estabelecidas no Edital da Tomada de Preços 006/2020, e seus anexos e na

Proposta de Preços apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especiâcações e

3.3.14. Correrá por conta da CONTRATADA as despesas para efetivo atendimento ao
objeto deste contrato, tais como, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários.

3.3.15. Constatadas irregularidades na execução do objeto, a CONTRATANTE, sem
prejuízo das penalidades cabíveis, poderá rejeita-lo no todo ou em parte se não
corresponder às especiâcações do Termo de Referência - ANEXO 1, parte integrante do
Edital, detemiinando o refazimento e/ou adequação. ' ' ''"'' "

3.3. 1 5. 1 . As inegularidades deverão ser sanadas no prazo mlV(í;8"àex05 (cinco) dias úteis,
contados do/recebimento pela CONTRATADA da notifí4ação po) escrito, mantido o
preço inicialmente ofertado. \ ' ,/
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4.0PREÇO:

li;El:$BH ãã! :;:l::;'=:=\m:
o''amentáríaesas decorrentes destes contrato correrão por conta da seguinte dotação
v vÓPRIO. i/.ui.z0.4sl.UUU5.ZUU5.3.3.90.30.00 -- Flcáa 349 -- TESOURO

5.0 - CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:

5'1 Mensalmente cera 1. alizada a medição e conforme a execução dos serviços poderá

atesta-:o a- -- ' será realizado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da
Sccreyau da Pasta. e aprovação dos I''iscais do contrato, bem como da rubrica do

=.:::T:i#='=n:.n=.!:=H::iü !Ü#BF:=,n=3=
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com cópia para

5.3 Deverá estar in ocado nas Notas Fiscais Eletrânicas o número da Tomada de

5.4 E obrigatória a indi( ação natNF'e, do número da Agência e da conta bancária na

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

forma estumlpcgamento lera seus liz.dossem ae fétlva constatação de sua execução na

realizadas pela CONTRATANTE ado pagamento antecipado ou sem as aferições

3$gâ bRjlZI ÜâB ::!m:
6.0TRANSFERÊNCIADOCONTRATO:

IH E i IH B UE:E:":.=m=
7.0RESPONSABILIDADE:

í :J:'=S$:,=$B
hHRh=R=Ul:=:'.:mt$®u=;.:«:
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Fine:(19) 3867 9801/ 9825/ 9786 j 9707/ 9757/ 9792/ 9825

7.3 A CONTRATADA é responsável pela análise e estudo de todos os documentos
fomecidos pela CONTliATANTE, para a execução dos serviços, não se admitindo. em
nenhuma hipótese, a alegação de ignorância.

7.4 A CONTRATADA abriaa=gÊ a manter, durante toda a execução do Contrato. em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação .

de7.5 A execução d2s serviços deverá atender estritamente o descrito no Edital da Tomada

8.0 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO :
8.1 0 acompanhamento da execução ou a sua fiscalização pela CONTRATANTE. não

exclui ou reduz a responsabilidade da CONTjiATADA em obedecer às especificações
e demais normas técnicas para a perfeita realização do objeto contratual.

odores dos órgãos ou

9.0 DAS OBmGAÇÕES E REPARAÇÕES:
4terial e serviços

a promoção de
possam comprometer a

9.2 Se a CONTRATADA não executar os reparos e/ou substituições, nos prazos que
forem detemlinados pela CONTRATANTE, esta, se assim Ihe convier, poderá mandar
executa-los às custas daquela, por outras empresas, cobrando-lhes os respectivos
encargos.

IO.OPENALIDADES:

10.1 Por descumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial
deste Contrato, a CONTRATADA poderá, garantida a defesa prévia no respectivo
processo, soüer as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta, nos
termos dos ans. 86 e 87 da lei Federal n' 8.666/93 e art. 7' da lei Federal n' l0.520/02:

10. 1 . 1 . Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade,
para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente;

1 0.1 .2. Multa, na seguinte situação

lO.1 .2.1. de 1% (um por cento), por dia de atraso, até o limite de lO (dez) dias, hipótese
em que será considerada totalmente inadimplida a obyiêãjlão,.autorizando-se a aplicação
da cláusulas penal remuneratória prevista na cláusula seguinêq eln conjunto com esta,
bem comoÁ aquisição do objeto com terceiros às exl#nsas da (ipNTRATADA.
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io. 1 .3. Suspensão temporá;a de particip5(?ao cm anZjação e impedimento de contratar

$ú;;RliliG=S 18 ãEÜ nu

] 0.3 . As multas serão, após o regular procedimento licitatório, cobradas administrativ"
ou judicialmente, ou descontadas dos créditos da CONTliATADA. -""''"a""a

l0.4. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de
inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a multa prevista no subitem 1 0. 1 .2.

H=B=:UKl;lÚ=F.l:=:u'm;'=

ll.ORESCISÃ0:

llÜHHE=::"n3:=': HlillE p:::m
1 1.2 A rescisão/93. Contrato poderá se dar sob qualquer das fonnas delineadas no Art.

12.0 DISPOSIÇÕES GERAIS
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12.1.1.

t TE reserva-se o direito de paralisar ou suspender a qualquer

daqueles já executados. ços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo

servi«o --e n---TANTE reserva-se, ainda, o direito de recusar todo e qualquer

f scahzação. " tçnQcr as especificações, ou que seja considerado inadequado pela

aut6r Fiçaoexpressamente vedada a subcontratação sem prévia, expressa e escrita

12.8

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

13.0.TOLERÂNCIA:
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Prefeitura do Município de Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos
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forma afetar ou prqudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão
inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

]4 0 DA ANTICORRIJPT''Ã0
14.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação vantagens financeiras ou benefícios de qualquer
espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra
forma a ele relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos gestores, ülscais, se as
penas da Lei Fedreal n' 12.846/2013, regulamentada no Município de Jaguariúna pelo
Decreto n' 3.655/2017.

15.0VIGENCIA:
15.1 0 prazo deste contrato será de 90 (noventa) dias contados da data de sua
assinatura.

16.0-VALORDO CONTRATO:
16.1 As partes contratantes dão ao presente Contrato o va]or g]oba] de ]i$ 173.881,32
(cento e setenta e três mil oitocentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos).

17.0 - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO:
17.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de
Ciência e Notiülcação, conforme Anexo XI do Edital, relativo, se for o caso, à
transmissão deste Processo perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

18.0 -- FORO:
18.1 - Elegem 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,
assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e fomta para um só e

assinadas, aludo presentes.
Jaguariúna,03 dejulho de2020.

Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva

Valdeci AÍÍgusto da Rosa
RG 19.373.007-8 SSP/SP
CPF 137.609.438-02

.::S:EH:1:2ÉÊ,
Prefeitura do IJlunlcipio de }aguanuna

lula do Município de iaguariuna
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ANEXOXI
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

TOIÇIADADEPREÇOSN'006/2020
Procedimento Licitatório n' 194/2020
Contrato n' 063/2020.

Objeto: Prestação de serviços de implantação de sinalização vertical com iluminação a
Led na Avenida Prefeito Laercio José Gothardo '
Contratante: PREFEITURA DO MIJNIClplO DE JAGUARIÚNA
Contratada: NEW GREEN ENERGIA E SINALIZAÇÃO BRASIL LTDA

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 eletrõnico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações
de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletrânico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o
estabelecido na Resolução n' 01/201 1 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrõnico, todos os Despachos e Decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário
OHlcial do Estado, Cademo do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, cm 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 eletrõnico -- ou telefones de contato

deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atou do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;

b) Se for o 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,03 dejulho de2020

GES.rOKDO(5KGÃo/ENTinAnz:
Nome: Josino José da Salva
Cargo: Secretário de Mobilidade Urbana
RG n' 15.942.360-0
CPF n' 041 .462.068-20
Data de nascimento: 09/02/1 961

Endereço res.: Rua Osvaldo Tonini, n' 144 - Nova Jaguariúna -
Email institucional: transito@jaguariuna.sp.gov.br
Email pessoal: josingejjaguariuna.sp.gov.br Telefone: (19) 383'

//

iP

;21-7733

Assinatura:
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PelaCONTRATANTE

Nome: Mana 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: $ççEglêEiêglgEjgçmilianene(ãia
E-mail pessoal: !Dali!!ç111j!!g!!çtle(@wnail.com

Telefone(s): (19) 3867-972y
Assinatura:

13.912-464,Jaguariúna São Paulo

2
EelaCONTRATADA

Nome: Valdeci Augusto da Rosa
Cargo: Empresário
RG n' 19.373.007-8 SSP/SP
CPF n' 137.609.438-02
Data de Nascimento: 06/08/1 968

Endereço: Rua Soldado Antânio Martins
Pedreira/SP

E-mail institucional: DÇWg!:ççwQçrgiabrasil(
E-mail pessoal: ]!alçlgçjêlig!!sbdarosa(
Telefone(s):(19) 9.9884-9007

de Oliveira, 02
Fila Monja Alegre,

laia.com
commail
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