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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA E A
EMPRESA ELISEU KOPP & CIA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE MINICIDADE
ITINERANTE DE TjtANSITO PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PARA O TRÂNSITO "COWROMISSO COM A VIDA"

Procedimento Licitatório n' 288/2022

Inexigibilidade n' 003/2022
Contrato n' 060/2022

O MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, pessoa jurídica de direito público intemo, com sede na
Rua Alfredo Bueno, n' 1235, Centro, CEP: 13.910-027, no mtmicípio de Jaguariúna, inscrito no
CNPJ/MF n' 46.410.866/0001-71, neste ato representado pela Ilustríssima Secretária de
Gabinete, Senhora 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, CEP: 13.912-464, Jardim Zeni, neste
mtmícípio de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa ELISEU KOPP & CIA LTDA, pessoajurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n' 93.315.190/0001-17, com sede na Rua Emesto
Wíld, n' 2 100 - Bairro: Distrito Industrial, CEP: 96.880-000, no Mlunicípio de Verá Cruz, Estado
do Rio Grande do Sul, representada neste ato por seu representante Senhor Geferson Blank,
brasileiro, casado, supervisor comercial, portador da Cédula de Identidade RG n' 1 086050406 --
SJS/RS e inscrito no CPF/MF sob n' 004.204.700-50, residente e domiciliado na Rua Eduardo
Zinn, n' 622 - Bairro: Centro, no Município de Verá Cruz, Estado do Rio Grande do Sul,
doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue:

1.0.0BJETO
1 . 1 . -- Aquisição de minicidade itinerante de trânsito para o programa municipal de educação para
o trânsito "Compromisso com a vida:

2.0. DOCUMENTOS INTEGRANTES:
2.1 . - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da prestação de serviços 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-) Inexígibilidade n' 003/2022;
b-) Procedimento Licitatório n' 288/2022;
c-) Proposta da CONTRATADA.

2.2. - Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes

complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução
contratado.

2.3 A presente contratação direta tem fundamento no artigo 25, 1, da Lei 8.666/93

3.0 -- PRAZO E FORMA DE EXECUCÃO:
3. 1 . A presente contratação terá vigência de 90 (noventa) dias contados da data da assinatura deste
contrato.

3.2. A CONTRATANTE designará fiscal(is) para acompanhamento da execução deste contrato

3.3 0s itens que compõem a minicidade itinerante de trânsito deverão ser entregues (sem ânus da
entrega) na sede da Secretaria de Mobilidade Urbana estabelecida na Rua Alfredo Bueno, n' 574
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-- Jardim Berlim
08h00 e 15h00.

CEP ]3.919-140, no Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, entre

3.4 0s itens deverão ser entregues de forma única e no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias
após a emissão da Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria de Mobilidade Urbana.

3.4.1 A Secretaria de Mobilidade Urbana terá o prazo de lO (dez) dias corridos, contados da
assinatura deste contrato, para emissão da Ordem de Fomecimento.

3.4.2 Eventual pedido de dilação de prazo de entrega deverá ser formulado dentro de sua vigência
e instruído com documentos que comprovem a ocorrência de pelo menos uma das situações
previstas no artigo 57, $ 1 ', da Lei 8.666/93.

3.5 Não serão aceitou, no ato da entrega, produtos rasurados, amassados ou danificados

3.6 A minicidade itinerante de trânsito conterá

BlilÉLombada í01 unidade)
Em tamanho reduzido e atendendo a estatura das crianças, a Mini Lombada visa chamar a atenção
dos pequenos, para que aprendam desde cedo a identificar a velocidade indicada na via e a
velocidade que deve ser praticada, seguindo a legislação, para isso, precisam observar tanto a
sinalização através de placas, como de dispositivos eletrânicos instalados nas vias e ruas. O
equipamento possuí dispositivo em LED, de atenção, com característica intermitente (pisca), na
cor amarela e display indicando a velocidade, com dois dígitos, em LED na cor verde.
' Dispjay com sensor de medição da velocidade, através de tecnologia doppler. Dimensão: 1 3x lO

' Dispositivo de atenção, na cor amarela. Dimensão: 8 cm de diâmetro.
' Energia: o funcionamento do equipamento se dá por meio de bateria integrada de 1 2V com 7A.

Acompanha fonte de energia: l unidade. Tensão de entrada de 1 00-240 VC e tensão de saída de
12 VDC. Potência máxima de 20 W. Dimensões de 1 00 x 80 x 50 mm

. Estrutura total: base, poste e Mini-Lombada. Dimensões: 145 x 22 x 42 cm

. Poste, confeccionado em tubo de aço. Dimensão: 120 cm de comprimento x 3 cm de diâmetro

. Base em plástico injetado, com fácil fixação do poste. Dimensão: 24cm de diâmetro;

. Com capa protetora em courino, para conservar ou transportar o equipamento em segurança.

cm

EIBç89dgSiD81ização de Regulamentação (8 unidades)

São as placas com vermelho -- chamadas placas de regulamentação, ou seja, que servem para
indicar obrigação, limitação e proibição. Estas placas têm o fundo branco e um formato redondo

Existem duas exceções: a de 'Parada Obrigatória', que tem formato hexagonal e ilh fundo
vermelho, e a placa de 'Dê a preferência', representada por um triângulo invertido.
. Placa RI -- "Parada Obrigatória" (0 1 unidade)
. Placa R2 -- "De a Preferência" (01 unidade)
. Placa R19 -- Velocidade Máxima Pemlitida" (02 unidades)

. Placa R6b -- "Estacionamento Regulamentado" (0 1 unidade)

. Placa R34 -- "Circulação Exclusiva de Bicicleta" (01 unidade)

. Placa R10 -- "Proibido Trânsito de Veículos Automotores" (0 1 unidade)

. Placa R6a -- "Proibido Estacionar" (0 1 unidade)
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Placas de Sinalização de Advertência (ll !!!!i!!j!!!ggl

São as placas amarelas são as chamadas placas de advertência. Elas avisam o motorista a
respeito de perigos e riscos existentes na pista para os quais os condutores possam não estar
preparados. Ou então, para situações que não estalam imediatamente visíveis, como curvas mais
acentuadas, aclives e declives, travessia de pedestres, animais ou crianças, saídas de veículos de

carga,entre outros.

. Placa AI a -- "Curva Acentuada à Esquerda" (02 unidades)

. P]aca A]4 -- "Semáforo à Frente" (02 unidades)

. Placa A32b -- "Passagem Sinalizada de Pedestre" (02 unidades)

. Placa A33a -- "Área Escolar" (l unidade)

. Placa A35 -- "Animais" (01 unidade)

. Placa A31 -- "Trânsito de Tratarei ou Maquina Agrícolas" (01 unidade)
Placa A30a -- "Trânsito de Ciclistas" (01 unidade)

Placa A32a -- "Trânsito de Pedestre" (0 1 unidade)

Placas de Sinalização de Indicaç8çlÍI unidades)
São as placas azuis -- em placas de indicação, a cor azul geralmente é usada em placas de serviços.

Elas indicam, por meio de pictogramas e ilustrações, a existência de todo e qualquer tipo de

serviço auxiliar nas margens de uma rodovia: hotéis, restaurantes, postos de abastecimento,

borracheiros, hospitais e dezenas de outros serviços.
. Placa S 14 -- "Ponto de Parada", serviços auxiliares (01 unidade)

Placas de Sinalização EducatiyQ (Z yBidades

São placas na cor branca. As Placas Educativas têm a função de educar aos usuários da via quanto
ao seu comportamento adequado e seguro no trânsito. Podem conter mensagens que reforcem

normas gerais de circulação.

. Placa "Pedestre Atravesse na Faixa" (02 unidades)

Placa "Não jogue lixo na rodovia, a natureza agradece" (02 unidades)
Placa "Proibido o uso de celular ao volante" (02 unidades)

Placa "Esmolinha de Trânsito" (01 unidade)

Faixa de Pedestres (2 unidades)
A faixa de pedestre é confeccionada em lona, fácil e leve de ser transportada. O uso dela no
circuito se dájunto aos semáforos, auxiliando as crianças a aprenderem a usar a faixa sempre que

atravessarem a rua. O traço horizontal da faixa, mostra também o lado carreto em que a faixa
deve ser virada, considerando o fluxo do circuito, a exemplo de como é no trânsito, quem delimita

onde o condutor precisa parar, evitando avançar sobre a faixa.
. Fabricada em lona preta de 0,5 mm;

. Dimensões de 1 500 x 700 mm;

. Base em lona preta com adesivo na cor branca.

Fita Zebrada (2 rolos)
. Fabricada em material plástico;

. Zebrada nas cores laranja e branco;
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. Cada rolo contém 200 m

Cones de Sinalização (44 unidades)
Os cones de sinalização são recursos importantes para estruturar e delimitar o espaço da

Esmolinha, junto com as placas de sinalização, o suporte de fixação e a fita zebrada que acompanha
o produto. Com eles, é fomlado um circuito por onde as crianças irão transitar, tanto a pé como
de bicicletas.

. Fabricado em PVC;

. Zebrado nas cores lararÜa e branco;
. Dimensões de 50 cm altura x e base com 27,3 cm de diâmetro;

' Acompanha 2 rolos de fita zebrada, confeccionadas em plástico, nas cores laranja e branco. Cada
rolo contém 200 m.

Suporte paraljxocão das placas (34 unjd8{!e$1

Dispositivo que é fixado em cima do cone e serve para prender tanto a fita zebrada, como as
placas de sinalização.

' Suporte de encaixe rápido para fixação das placas nos cones. Fabricado em Polípropileno, na
cor preta.

Dispositivos de fixação dos CQBes (44 unidades
Serve para dar maior sustentação aos cones. Indicado para ser usado em locais abertos e com
vento intenso. Na parte interna por ser usado areia, brutas ou outro material que fixe os cones no

chão, de maneira provisória.
De fácil encaixe nos cones para evitar a queda, em caso de ventos fortes;

. Fabricado em polipropileno;
' Dispõe de espaço para acrescentar areia, concreto ou outro material de peso.

3.7 A CONTRATADA, durante a vigência deste contrato, compromete-se a:
a) efetuar a entrega do objeto em peúeitas condições, conforme especificações, no prazo e local
constantes deste contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal;
b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes no objeto;
c) Substituir, reparar, corrigir, às suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o objeto com
avarias ou defeitos;
d) Comunicar a CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
e) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda ajvigência deste
contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas
condições;

4.0. DO(S) VALOR(ES)
4.1 0 valor da minicidade itinerante de trânsito é de R$ 11.850,00 (onze mil oitocentos e
cinquenta), apresentado pela CONTRATADA e devidamente aprovado pela CONTRATANTE.

4.2. -- O valor retro referido é final e irreal ustável, nãa se admitindo qualquer acréscimo, estando
incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da
CONTRATADA. @/'
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4.3. - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária: N' 02.07.01.26.451.0005.1026.4.4.90.52.00 -- Recurso Próprio

5.0. CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
5.1. No ato da entrega da minicidade itinerante de trânsito a CONTRATADA apresentará Nota
Fiscal Eletrânica (NF-e), que será conferida e vistada pelo fiscal deste contrato e encaminhada ao
Secretário de Mobilidade Urbana, para conhecimento, atesto e rubrica.

5.2. - Deverão estar indicados na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e) o número deste Contrato, da
Inexigibilidade e do procedimento licitatório.

5.3 Não será aceita a indicação de Conta Poupança

5.4. - O pagamento será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da
Nota Fiscal Eletrânica(NF-e).

5.5. -- Obrigatoriamente, também deverão estar indicados na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e),
número da Agência e o número da conta bancária na qual será efetivado o pagamento.

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

5.6. - 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.

5.7. - Junto à nota fiscal, a CONTRATADA apresentará a certidão de regularidade ülscal federal
(a qual abrange os débitos perante a seguridade social), a certidão de regularidade perante o FGTS
e a CNDT prevista no artigo 642-A da CLT, documentos sem os quais nenhum pagamento será
efetuado.

6.0.DASPENALIDADES
6.1. - Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATADA poderá, garantida a
defesa prévia no respectivo processo, sofrer as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade
da falta, nos termos dos ans. 86 e 87 da Lei Federal n' 8.666/93:

6.1.1. - advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca grava.
quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente;

tde, para as

6.1 .2. - multa, nas seguintes situações

6.1.2.1. - Moratória de 1% (um por cento) do valor da inadimplência, por dia de atraso
injustificado na execução do objeto, até o limite 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 contratação do
Dueto com terceiros às expensas da CONTRATADA;

6.1.2.2. - Remuneratória de até 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, em caso de
inexecução total do serviço ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícía, hipótese em
que será efetivada a rescisão unilateral do contrato. g/''
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6.2. - Impedimento de participação em licitação e de contratar com o Município de Jaguariúna,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

6.3. - As multas serão, após o regular processo administrativo:
judicialmente, ou descontadas dos créditos da CONTRATADA.

cobradas administrativa ou

6.4. - As penalidades previstas de advertência e de impedimento poderão ser aplicadasjuntamente
com as multas previstas no subitem 6.1 .2.

6.5. - A penalidade prevista na cláusula 6.1 .2.2. tem caráter de piso compensatório e não impede

que o Município pleiteie indenização suplementar.

6.6. - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes
correspondam, não será considerado inadimplemento 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, cujo efeito não era possível evitar, ou impedir, nos
termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

7.0.RESCISÃO
7. 1 . - A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades
anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos
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 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
até 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
Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas
por parte da CONTRATANTE ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

8.2. - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos qpe causar à

CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes najbxecução do
obl eto contratado, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação quêVo$sa.surgir
em decorrência dos mesmos. ..:.::..&

8.3. - A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação.

8.4. - Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n' 8.666/93
e contratações promovidas pela Administração Pública.

que regulamenta as licitações

9.0.DAANTICORRUPÇAO
9.1 . - 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
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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 obl eto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda,
pelos gestores e fiscais, sob as penas da Lei Federal n' ] 2.846/20 1 3, regulamentada no Município
de Jaguariúna pelo Decreto n' 3.655/20 1 7.

IO.O.TOLERÂNCIA
1 0. 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 de
seus anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prqudicar esses
mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância
houvesse ocorrido.

ll.O.VALORDOCONTRATO
1 1.1. - Dá-se ao presente Contrato o valor global de R$ 11.850,00 (onze mil oitocentos e
cinquenta reais), para todos os efeitos legais.

12.0.VIGENCIA:
1 2.1 . Este contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, contados de sua assinatura

13.0. TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
13.1. - Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de Ciência e
Notificação, relativo, se for o caso, à transmissão do procedimento e deste contrato perante o
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

] 4.0. FORO
14.1. - 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 sda.
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 forma para um só ejurídico efeito, perante as

Jaguariúna, 27 de maio de 2022

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva

Geferson Blank
RG n' 1086050406 -- SJS/RS
CPF/MF sob n' 004.204.700-50

TESTEMUNHAS

tPitlira do Munlctpto de Jaguarluna
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Procedimento Licitatório n' 288/2022

Inexígibilidade n' 003/2022

ContrTo n" 060/2022 de minicidade itinerante de trânsito para o programa municipal de
educação para o trânsito "Compromisso com a vida' .
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
CONTjtATADA: ELISEU KOPP & CIA LTDA

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identiülcados

li.,.;fl IE Ul:t : n :=ru='i=:*s:li:

a) Oamo'nos por NOoldos ADs So arncesso até seu julgamento final e consequente

p;blicaçãe;for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas fomlas legais e regimentais, exercer
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariúna, 27 de maio de 2022

AUTORID
Nome Márcio Gustavo Bemardes Reis

Cargo: Prefeito
CPF: 165.052.578-88

RESPONSÁVEL
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva

Cargo: Secretária de Gabinete
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Pela Contr8j411jg:
Nome: Mana Emilia Peçanha de Oliveira Salva

Pela Contratada:
Nome: Geferson Blank

Cargo: Supervisor comercial
CPF: 004.204.700-50
Telefone comercial: 5 1-9.9279-0975 /
E-mail comercial: çgl11Ê!-çl31@lçPPiZ:çg

' )q/ ,.z,...-----
Assinatura :,... '',-.. # ;''

ORDEN
Nome: José Ricardo Cottez
Cargo: Secretário Municipal de Móbil
CPF:l

/ .2

51-3718-7000
bj

idade Urbana

Assina
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Revisão 02

RCOM 03 ORÇADnENTO N'362/2021

CLIENTE:

F- l\MAIL:

TELEFONE

Jaguariuna SP

:.çk çl? uujly3i.e.0Sil9.©.iaKUg.
lg 3837 4300 Ana Carolina

Kit Escovinha de Trânsito

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VLR. UNIT. VLR.GLOBAL

Kit EscoliEaha de Trânsito M(5vel: 2 rvlini semáforos

jcom carregador de bateria), l mini lombada jcom
carregador de bateria), Kit placas de sinalização:
egulamentação. advertência, indicação e educa

2 faixas de pedestres, 2 rolos de fita zebrada, 4'T
cones de sinalização. 34 suporte para fixação dé's

placas, 44 dispositivos de fixação dos cones.

UND l R$ 11.850,00 R$ 11.850,00

VALORTOTAL
11.850,00

OBS: Garantia de 06 meses referente a defeitos de fabricação; , . om-ra eroil
O prazo de entrega é de 45(quarenta e cinco) dias a contar da data de contirmaçaa aa compra \oíuelii ue LU'--p-a ç/v"
empenhos

Descrição e quantidade: 13}.Ll:!s;u '
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Esta proposta possui validade pelo período de 90 jnovental dias, a contar da data de sua emissão


