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Pre eitura do Município de Jaauariúna

CONTI{ATO QUE ENTRE SI CELEBI{AM O I\'IUNICII'IO I)E JAGUARIUNA E A EMPRESA
RG GEltADOliES, COMERCIO DE MATERIAIS ELETltlCOS E SERVIÇOS TECNICOS
ElltELI, I'Alta I'RESTAÇAO DE SERVIÇOS l)E CLUB'lINAÇAO NATALINA COM
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E NIATEliIAIS.

Procedimento Licitatório n' 498/2021

I'rcgão Elctrânico n" 137/2021
Contrato n' ] 26/2021 .

O l\'lUNICIPIO DE JAGUARIUNA, pessoa jurídica de direito público intimo com sede na Rua Alfrcdo
Bucno, n' 1.235, Centro, CEP 13.910-027, no Município dc Jaguariúna, inscrito no CNPJ/MF
n' 46.410.866/0001-71, ncstc ato rcprcscntado pela Ilustríssima Secretária dc Gabinete, Senhora Marca
Emília Pcçanha 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' 120.339.598-13, rcsidcnte e dolniciliada na
Rua Custódia, n' 127, Jardim Zcni, neste Município dc Jaguariúna, Estado dc São Paulo, doravante
denominado simplcsJncntc CONTRATANTE, c dc outro lado a Etnprcsa RG GERADORES,
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS TECNTCOS EIRELI, pcssoajurídica dc
direito privado inscrita no CNPJ/MF n' 1 1.760.749/0001-53, com sede na Rua Aparecida Marin, n" 74,
Jardim Florianópolis, CEP: 13.910-280, no Município dc Jaguariúna, Estado dc São Paulo, representada
neste ato por scu Proprietário Senhor Ecluardo Casar Ribeiro Gomos, brasileiro, cinprcsário, portador da
Cédula dc Idcntidadc RG n" 24.677.108-2 c inscrito no CPF/MF n' 1 68.31 2.368-98, residente c domiciliado
na Avenida Jogo Batista dc Olivcira Castro, n' 102, Parque F'lorianópolis, no Município dc Jaguariúna,
Estado dc São Paulo, doravante denominada CONTRATADA, têm entre sijusto c contratado o quc segue:

1.-0BJETO

1.1. -- Prestação de Serviços dc iluminação Natalina com Fomccimcnto dc Mão dc Obra c Materiais
coníbrinc ANEXO 1, parte integrante do edital.

2. - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2. 1 . -- Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da prcstação dc serviços do objeto, bcna como
para dcHtnir proccdilncntos c nonnas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato,
como se ncle estivessem transcritos, caiu todos os seus anexos, os seguintes documentos:

a) Pregão Eletrânico n" 137/2021;
b) I'roccdimcnto Licitatório n" 498/2021; c
c) Proposta da CONTRATADA.

2.2. Os documcntos referidos no item anterior são considerados suficientes para, cm complemento a este
Contrato, dellnir a sua extensão e, desta forma, rcgcr a prestação do serviço contratado.

3 PRAZO. FORMA E LOCAL DA I'liESTACAO DE SEiiViCOS

3. 1 . -- Após a assinatura do contrato a CONTliATADA deverá instalar a iluminação natalina no prazo dc lO
(dcz) dias.

3.1.2. A estrutura dc iluminação deverá scr mantida instalada do
janeiro dc 2022, assim podendo ser retirado à partir do dia 07 dejanei

)zimbro dc 2021 à 06 dc

EDUARDO Assinado de forma
digital por EDUARI)O

CESAR RIBEIRO ;ASAR RIBEIRO

GOMES:1 683 1 COMES:lóa3123ó898
Dados: 202 1 .1 2.07

236898 ls:3z:oo -03'00
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3.2. O contrato terá vigência dc 2 (dois) meses, contados dc sua assinatura, podendo scr prorrogado rias
formas previstas na Lei n' 8.666/1 993

5.3 Os serviços deverão scr realizados conforme ANEXO 1, parte integrante deste Edital

3.4. Será dc responsabilidade da CONTRATEI)A o fornecimento dc todo material, mào dc obra, EPls
(Equipamentos de Proteção Individual) necessários à execução do objcto, bcm como os equipamentos,
transportes c alimentação dos funcionários.

3.5. -- A CONTRATADA é a única c exclusiva responsável pelos scus cmprcgados, ficando expressamente
afastada a existência dc qualqucr relação dc emprcgo com a municipalidade.

3.6. -- A CONTRATADA deverá pemlitir o livrc acesso ao local de scrvidor(cs) designado(s) pela Sccretaria
Municipal dc Turismo c CulQira, fornecendo todos os esclarecimentos solicitados, relativos ao
dcscnvolvinlcnto dos serviços cm cxccução.

4.-DOVALOl{

4.1. -- O valor global para a execução do objeto constante em Cláusula 1.1 é de R$ 72.980,00(Setenta
c Dois Mil Novecentos c Oitenta Reais), apresentado pela CONTRATADA c devidamente aprovado pela
CONTRATANTE.

4.2. O valor retro referido é final c irrcajustávcl, não sc admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos
no mesmo todas as dcspcsas c custos, dirctos c indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.

4.3 As despesas dccorrentes do presente Contrato corrcrão por conta da seguinte dotação orçamentária

N" 02.15.0] .13.392.0033.2031 .3.3.90.39.00 TESOUROS'ROPIUO

5 !j=QNnicoKS E FORMA DE i'AGAMENTO

5.1. A CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal Eletrânica (NF-e), juntamente com o relatório da
descrição dos serviços, constando também quantidade c local dc cada serviço c enviada aos endereços
cletrõnicos adm.setuc(@ijagualjpna.sp.uov.br c turismo@jaguariuna.s!):gQ}L:!2]:, a qual será conferida e
vistada pelo fiscal responsável c cncaininhada a Secretária dc Turismo e Cultura para atesto c rubrica.

5.2. -- Devem scr indicados na Nota ];iscal Eletrõnica (NF-e): a descrição do serviço prestado, os números
do pregão, do contrato, da agência e da conta bancária em quc o pagamento deve scr realizado.

5.2.2 A conta bancária fornecida deverá estar no mesmo CNPJ da CONTRATADA

5.2.3 Não será aceita a indicação dc conta poupança

5.3. -- O pagamento será cfctuado até o 30" (trigésimo) dia posterior à data dc apresentação da Nota Fiscal
Eletrânica.

5.4. -- Havendo atraso no pagamento não decorrente de Calhas no cumprimento das obrigações contratuais
principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá corrcçã(ymQnctária com base no IPCA-E,
bcm como juros calculados na forma do artigo I'-F da Lei n' 9.494/199\ iiiNdentes "pró-rata temporis"
sobre o atraso.

.:''m::.... ;!:UH.
GOMES:1 6831 GOMAS:]ó83123ó898

r\idos: 2021 .12.07
236898 Ts:s2:i8 03'00'
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5.5. Junto às notas ílscais, a CONTRATADA apresentará os comprovantes dc recolhimento incnsal do
FGTS, do INSS e do pagamento dos salários dos funcionários envolvidos na prestação do serviço,
documentos scm os quais nenhum pagamento será c6etuado.

6.-PENAL.IDAS)ES

6. 1 . -- Pela inexccução total ou parcial deste contrato, a CONTRATADA poderá, garantida a dc6csa prévia
no respectivo processo, soíler as seguintes penalidades, dc acordo com a gravidade da falta, nos tel'mos dos
ans. 86 e 87 da Lci Federal n' 8.666/1 993 c art. 7' da Lci Federal n' 1 0.520/2002:

6.1.1. -- Advertência, caso seja constatada irrcgularidadc dc pouca gravidade, para as quais tenha a
CONTRATADA concorrido diretanlcntc;

6.1.2 Multa dc até 30% (trinta por cento) do valor total da proposta, lance ou oferta

6. 1 .3. -- Suspensão temporária dc participação cm licitação c impedimento dc contratar com o Município
dc Jaguariúna, pelo prazo dc até 05 (cinco) anos;

6.1.4 Declaração dc inidoncidadc pala licitar c contratar com a Administração Pública

6.1 .4.1. -- Nos casos de declaração dc inidoncidade, a empresa pcnalizada poderá, após decorrido 02(dois)
anos da dcclaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade quc aplicou a penalidade, quc será
concedida sc a empresa ressarcir a Administração pelo prejuízos resultantes, e desde quc ccssados os
motivos determinantes da punição.

6.2. A aplicação dc qualquer das penalidades previstas realizar-sc-á cm processo administrativo quc
assegurará o contraditório c a ampla defesa ao contratado.

6.3 A penalidade dc multa poderá scr aplicada cumulativamente com as demais sanções

6.4. As multas aplicadas serão cobradas administrativamente, judicialmente ou descontadas dc eventuais
créditos do contratado.

6.5. As penalidades previstas nesta cláusula têm carátcr dc sanção administrativa, não cximindo o
licitante/adjudicatário dc reparar os prquízos que scu ato venha a acarretar à Prefeitura dc Jaguariúna.

7. 1iESCISAO

7.1 . A incxccução total ou parcial, deste Contrato, cnsda sua rescisão, confonnc disposto elos artigos 77

a 80 da Lei Federal n' 8.666/1993, sem prquízo da aplicação das sanções cabíveis.

7.2. -- Os casos dc rescisão contratual salão fonnaltncntc motivados nos autos do processo, asscgurados o
contraditório e a tunpla defesa

8. DISPOSIÇOES GERAIS

8.1 . A CONTRATADA será a única rcsponsávcl para com os seus cmprcgados c auxiliares, no quc
concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, scgi:il;Q de acidentes do trabalho ou
quaisquer outros encargos previstos cm Lci, cm especial no quc diz ràqp(;iKo às normas do trabalho,

EDUARDO Assinado dc forma
ai'vital por EDUARDO

CASAR RIBEIRO ;ASAR RIBnRO

GAMES:1 683 1 COMES:ló83123ó898Dados; 2021 .1 2.07

236898 ]s:32:35 -03'00
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previstas na Legislação Federal (Portaria n' 3.214/1978, do Ministério do Traballlo), sendo quc o scu
dcscumprimcnto poderá motivar a aplicação dc multas por parte da CONTRATANTE ou rescisão
contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

8.2. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos quc causar à CONTliATANTE
ou a terceiros, por si ou por seus sucessores c rcprcscntantcs na execução do objcto contratado, isentando
a CONTliATANTE de toda c qualqucr rcclainação que possa surgir cm dccorrência dos nlesnlos.

8.3. -- A CONTRATADA obriga-sc a manter cm compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições dc habilitação c qualificação exigidas na licitação.

8.4. Aplicam-sc a este Contrato as disposições da Lei n' 8.666/1993, quc regulamenta as licitações c
contratações promovidas pela Administração Pública.

9.-DAANTICOltliUPCAO

9.1 . Para a execução deste contrato, ncnhuma das partcs poderá oGcrcccr, dar ou sc comprometer a dar a
quem quer quc seja, ou acatar ou sc coinprometcr a aceitai dc quem quer quc sda, tanto pol conta própria
quanto por intermédio dc outrem, qualquer pagamento, doação, compcils:\ção, vantagens Hinancciras ou
bcncfícios dc qualquer espécie, sda dc ronda dircta ou indircta quanto ao objcto deste contrato, ou dc outra
forma a ele não relacionada, o quc deve scr observado, ainda, pcjos gestores c fiscais, sob as penas da Lci
Federal n' 12.846/2013, regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto n' 3.655/2017.

IO.-l'OLEltÂNCIA

10.1. Sc qualquer das partes contratantes, cm beneficio da outra, permitir, mesmo por omissões, a
inobscrvância no todo ou cln parte, dc qualquer dos itens c condições deste Contrato c/ou dc seus anexos,
tal fato não poderá liberar, dcsoncrar ou dc qualquer forma afetar ou prqudicar csscs incsmos itens c
condições, os quais permanecerão inalterados, como sc nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

ll.O.-VALORDO CONTRATO

1 1.1. Dá-sc ao presente Contrato o valor global dc R$ 72.980,00 (Setenta e Dois l\'lil Novecentos c
Oitenta reais), para todos os efeitos legais.

12.-VIGENCIA

12. 1 . -- Este contrato terá vigência dc 2 (dois) meses, contados dc sua assinatura, podendo scr prorrogado
nos Lenhos da Lei 8.666/1 993.

13 TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

1 3. 1 . -- Na qualidade de CONTRATANTE: c CONTliATADA assinarão Tenho de Ciência e Notificação,
con6onnc ANEXO IV, relativo, sc for o caso, à transmissão deste Processo perante o Tribunal dc Contas
do Estado dc São Paulo.

E[)UARDO Assinado dc forma

CASAR RIBEIRO:XHE=áOUAROO
GOMES:1 6831 GOMOS:ió83123ó898

Dados:2021.12.07
236898 15:3z:55 -03'00'
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14. - FOlhO

14. 1 . -- Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca dc Jaguariúna, Estado dc São Paulo, onde serão
propostas as açõcs oriundas dc direitos c obrigações deste Contrato, renunciando cxpressaincntc a qualquer
outro, por mais privilegiado quc sda.

E, por assim estarem justas c contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o pJescnte
Contrato, cm 02 (duas) vias dc igual teor c ronda para um só c jurídico efeito, perante as testemunhas
abaixo assinadas, a tudo presentes

Jaguariúna, 07 dc dczcmbl'o dc 202 1

MUNICÍPIO DE JAGUARlüNÁ
IWaria Emília I'façanha dc Oliveira Salva
Secretária dc Gabinete

/b

EDUARDO CESAR Assinada de forma digital

RIBEIRO EI:I:)UAROOCESAR

GOMES:1 6831 23 GAMES;ló831236898
Dados: 2021 .1 2.07

6898 15:33:14 -03'00'

RG GERADORES, COMÉRCIO DE MATERIAIS
ELF:'l'RICOS }: SERVIÇOS TÉCNICOS ElltELI
Eduardo Casar Ribeiro Gomos
ltG n" 24.677.108-2
CPF/MF n" 168.312.368-98

Testemunhas

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
pícf:lIBra d i btunicípio de jaguariúna
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FElinO DE CIÊNCIA E NO'i'iPICACAO

CONTRA'J'AN'l'E: MUNICll'lO DE JAGUARIUNA
CONTRATADA: RG GERADORES, COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS
I'ECNICOSEIRELI
CONTliATO N" 126/2021 .
OBJETO: Prestação dc Serviços dc Iluminação Natalina com Fornecimento dc N'lão dc Obra c
IVlateriais.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bcm como o acompanhamento dc sua execução contratual,
estarão sujcitos a análise c julgamcnto pelo Tribunal de Contas do Estado dc São Paulo, cujo trâmite
processual ocorrerá pelo sistema cletrõnico;

b) poderemos tcr acesso ao processo, tendo vista c extraindo cópias das manifestações dc interesse,
Dcspacllos c Decisões, incdiante regular cadastramcnto no Sistema dc Processo Eletrõnico, cm
consonância com o cstabc]ccido na Rcso]ução n' 01/201] do TCESP;

c) além dc disponívcis no processo cjetrânico, todos os Despachos c Decisões quc vierem a scr tomados,

relativan[ente ao aludido processo, serão publicados ]]o Diário Oficial do Estado, Cadcmo do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado dc São Paulo, em comi'anuidade com o artigo 90 da Lei

Comp[emcntar n' 709, dc ]4 de janeiro dc 1993, iniciando-se, a partir dc então, a contagcm dos prazos
processuais, confonnc regras do Código dc Processo Civil;
d) as infonnaçõcs pessoais dos rcsponsávcis pcla contratante estão cadastradas no módulo cletrânico do
:Cadastro Corporativo TCESP CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2' das Instruções n'01/2020,

conforme "Declaração(õcs) dc Atualização Cadastral" anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado nlantcr seus dados scmpre atualizados.

2. Demo-nos por NOTIFICADOS paul:
a) O acompanhamento dos aios do processo até scu julgamento final c consequente publicação;
b) Sc 6or o caso c dc nosso interesse, nos prazos c nas formas legais c rcgimcjltais, exercer o direito dc
dcfesa, interpor recursos c o quc mais couber.

Jaguariúna, 07 dc dczeinbro dc 2021 .

AUTORIDADE MAXIAIA ])O O[tGAO/EN']'IDAS) E

Nome: Márcio Gustavo Bcmardcs li.eis
Cargo: Prcfcito
CPF: 165.052.578 88

ltESPONSAVEI. PEI.A llONTOI.OGACAO DO CEliTAMF
Nome: Mana Emília Pcçanha dc Oliveira Silva
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF: 120.339.598- 1 3

Assinatura:

h
/

EDUARDO Assinado de forma

CESAR RIBEIRO cZH := BROA'1'0

GOMES:1 6831 GOMOS:ló83i23ó898
Dados: 2021 .1 2.07

236898 15:33:38 -03'00'
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Responsáveis quc assinaram o ajuste

PeloCONTRATANTE:
Nome: Mana Emília Pcçanha dc Oliveira Silvo
Cargo: Secretária dc Gabinete
CPF: 1 20.339.598- 1 3

Assinatura

PclaCON'l'RATADA:
Nome: Eduardo César Ribeiro Gomcs

Cargo: Proprietário
CPF: 1 68.3 1 2.368-98
Telefone: (19) 3937-4588
E-mail: financeiro(@rgen genhariaeletrica.cona.br EDUARDOCESAR Assinado de forma digital por

EDUARDO CASAR RIBEIRO

RIBEIRO GOMOS:16a3123óa98

GOMES:1 6831 236898 i:cEi;: z021.1 2.07 ] s:14:0ó

Assinatul'a

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE

Nome: Mt\ria das Graças llanscn Albaran dos Santos
Cargo: Secretária dc Turisi-no c Cultura
CPF: 272.223.598-69

Assinatura
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