
PRE-?EWURA MUNâCiPAL os Parai 

CONTRATO Nº 09212028 

PROCESSO ADBSÍNiSTRA'I'NO MURECIPAL Nº 443452519 
"TOMADA DE PREÇO Nº 0913029 

EDITAL Nº 0032020 

Pelo presente instrumento contratual, de um tado & PREFEITURA &!UNiCtPàL DE Ponta, pessºa 
jus-ieira de direito público internº inscrita no CNPJ sob o nº 65.04285510081-20, com sede à Praça Miguel Cºrrêa 
das Ouros, Nº 191, Centro, Potim, CEP 12525—009, Estado de São Pauta, neste ato representada per sua ?refeita 
Municipal,. Sra. ERtCA SGLER SANTGS DE GLNEIRA, portadora da eéduia de identidade RG N“ 281113405 e 
inscrita no CPFIMF soh Nº 266-064.008—48, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Antôniº 
de Oiiveira Portes, Nº 485 — Apartamento 01, Bairro Centro, denominada simplesmente CCN?RATAFETE e cie autre 
tada, a empresa J. E. DO MAâCiiitEt-t't'c GUARAHNGUETÁ. inscrita ee CNPJ Nº 03.?50.4a?!GG€31—?5, sere sete a 
Avenida José Pereira da Cruz, Nº 899, Bairro Jardim do Vale %, Cidade de GuaratinguetáiSPs neste ato representada 

“,a-ele Sr. JMR BRAZ DO NASCIMENTO, portatei- da Cédula de identidade RG Nº 334865736, CPFIMF Nº 
1953431830, doravante cienominada simplesmente CONTRATADA, na presença das testemunhas, reseivem 

iirrrtar= nesta data, que se regerá pela Lei Nº 8566193 e demais alterações posteriores, e petas seguintes ctáaeuias e 
medições que mutuamente aceitam a outcrgam: () presente Edital e seus Anexos, bem cºmo a proposta do licitante 
vencedor, farão parte integrante de contratº ºu instrumento equivalente, independente de transcrição, contenha e 
disposto no inciso Xi, do art. 55, da Lei Nº 8666193 e aiterações posteriores. 

CLÁUSULA PRIMEtRA - casam 
1.1. OBJETO: CQNTRATAÇAO DE EHPRESA PARA EXECUÇAO DE OBRA EE PAEHEAEEETAÇAG E 
&REi—tãGEtt Eat mas na BAiRRG PRE! GALVÃO — TREÇHG 01, CQNFQRBâE as ESPEGtFICAÇÓEs 
CGNSTANTES DE) EDITAL E SEUS ANEXOS. ' 
1.2. As especiãcações do objeto constam no Memorial Descritivo, no cronograma, e nos Projetos, anexas deste 
Edital. 
1-3. ºs materiais e equipamentos a serem fomecidos serão os previstos no projeto executive eu similar que ateneam 
as especificações técnicas, cºndicionada sua aceitação à manifestação por escrito da Prefeitura Maeieipai de Perim- 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VIGÉNCIA 
2. t .  (3 presente contrato vigerá por 158 (cento e cinquenta dias), contactos a partir da assinatura. 

f“ CLÁUSULA TERCEtRA — VALOR DO CQNTRATO 
eji. O vaiar de presente Cºntrato é de R$ 234.679,79 duzentos e trinta e quatro mit e seiscentos e setenta e 
nºtre reais e setenta e nove centavos). 

3.3 .1 O valor estabeiecido nesta Ciáusuia poderá sofrer alterações, em virtude de awéseime ou supressãe de 
sei-vigas, limitado a 25% (vinte e cinco pºr cento) do valor inicia! do Contrato, conforme parágrafo t ª  ae artiga 65 da 
Lei Nº 8.556, de Zi .ââã. 

CLÁUSULA QUARTA — ORIGEM DOS RECURSOS 
431. Os recursos para a execuçãº cias obras objeto deste Editai cºrrerão à conta de recursos aróprios, na seguinte 
dºtação orçamentária: 

32. 19 — Secretaria Municipal de ínã'aesúvtura Urâana; 
82. 3.82 -— Sererde Serviços Urbanas; 
15. 4520024. 1956 - Drenagem e Pavimentação Convênio 380992013 
4. 4. 90.5? . ao —- Obras e instalações; 
Fonte de Recurso 08 -— Emendas Paúameafares individuais — Ficha 325. 

82. 19 —— Secretaría Municipalde infraesmrfwa Urbana; 
02.19.02 -« Setor de Serviços Urbanos; virg— Fig/Ça 
154528024. 1956 —- Drenagem & Pavimeníaâo Convênio 3899112013 
44.90. 51.90 - Obras e Instalações; 
Fºnte de Recurso 01 — Tesoura — Ficha 326. 
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PREFÉZTURA MUNiCiPAL DE POTlM 

CLÁUSHLA QUINTA - PRAZG DE EXECUÇÃO 
5.3. A ºbra era cºntratada será executada no prazo previsto no cronograma físico—ãnaiceira, aoniades em aias 
saradas, a partir de dia seguinte ao de emissão da ºrdem de Serviço. 
5.2. ºs prazes parciais são mostrados no Cronograma Físico—Financeira anexo ao Genesis. 

sLÁassLs ssx'm _ nas sseçõss 
ai. O atraso injustiiicado na execução das obras sujeitará & contratada à multa de mora prevista nº item 13,5. 
ea. A maite a que alude º subitem anterior não impede que a Prefeitura Municipai rescincia uniiaieralnienie e 
cºntratº e aplique as oeiras sanções previstas neste Editai. 
6.3. A multa será descºntada dos pagamentos eventualmente devidos ou de Garantia de Execução de Centrais, eu 
ainda, quando for o caso, cobrada judiciaimenie. 
3.4. Feia descumprimento total ou parcial da ºbrigação assumida, sujeita-se a Contratada às segeinies penaiiaades 
previstas nos artigos 81, 86 e 8? da Lei 8565193 e suas aiierações, & critério da Administração: 
i — multa de 2% (dºis por cento) do vaiar da etapa da obra, quando do primeiro atraso em quaisquer das etapas sia 
cera, previstas no crºnograma fisica—financeiro, vetor que será descontado dos pagamentos das etapas 
eventualmente devidas; 
!! — multa de 5% (cinco por cento) do valor da etapa da obra, quando do segundo atraso em quaisquer das eiapas da 

fabia, previstas no :::—anagrama físico—nnaneeim, vaiar que será descontacio das pagamenios rias etapas eventuai— 
_iente devidas; 

iii - maiia de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, quando do terceiro ahºaso em quaisquer das etapas da obra, 
previstas no cronºgrama fisico—iinanceiro, cumulada a pena de rescisão conhatuai. 
iv — muita de 20% (vinte por cerne) do vaiar do contrato a rescisão coniraiual, peia inexecuçãe iniai na paidai de 
contrato, tendo como embasamento os mºtivos atari—dos no artigo ?8 e seus incisos da Lei 8565553, pºdendo ser 
determinada por ato uniiateral e escrita da Administração, nos casos enumerados nos incisos i a Xii e )(ii'ii= coreanas 
previsão do artigo ?9 da mesma tei; 
V -— Suspensão tempºrária de participação em imitaçãº e impedimento de contratar com & Administraçãe, por preze 
nas supenor a 2 (ciais) anos; e 
iii -. Gesiareçãe de inidºneidade para licitar e centreiar com a Administraçãº Púbiica enquantº perderarein os inativa-s 
determinantes da peniçãa ou até, que seja pmmvida a reabititação, na fºrma da lei, perante a própria as.;toridaâe que 
apiicpa a penaiidade. 
&& Se a muita aplicada fer superior aº vaiar da garantia prestada, aiém da perda desta, respenderá a estressada 
paia sua diferença, que será descontada pela Prefeitura Municipai dos pagamentos evenmaimenie devizies, eu 
maresia iudiciaimenie. 
5,5. As. muitas previstas pºderão. ser aplicadas wmuiaiivamente às penaiidades de suspensãº e dedaraçãa se 
inidoneidade! facuiiada a defesa prévia do inieressado no respectivº processo, no prazo de 85 (cinco) dias úieis. 
6.17. O maierial utiiizadn e a prestação de serviços necessários à execução da ºbra que não esteiain rigºrosamente 
de aanrâo cem as especiiiaações contidas neste edital, no projeto apresentado e na propºsta, carecia—riam. a 

-'"“'exesução da obrigação assumida, sujeitando o infrator, caso não corrija & irreguiaridade no prazo de 5 (eines) dias 
' *mais, às penalidades arroladas no subitem 18.4, EV, deste instrumento convocatório. 
5.3. Sempre que nãº hºuver prejuízos concretas para a Prefeitura, as penalidades impostas poderãº ser reiesaaas 
ou transfºrmadas em outras de menor sançãº; a critério exclusivo ria Administraçãº. 
6.9, Se o motivo owner por comprovado impedimento ou de recºnhecida força maior, devidamente iustiiimde e 
aceita pela Administração, a licitante ãcará isenta das penaiidades mencionadas. 
ªiii). Aiém das penalidades citadas, a licitanie vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelanenie de sua inscriçãº na 
Sedasiro de Fornecedores da Prefeitura à:!unicipal de Potim. 
Sri ªi. Nos termos do disposto no & 2ª do art 43 da Lei Complementar nª 12312066, as Microempresas e Empresas de 
Pequena Faria que descumprirem :) disposto nos aii 42 e 43 da referida lei, poderão sofrer as sanções previstas no 
art. 81 da Lei Federal de Licitações. 

CLÁUSULA sérias - GARANTIA DE sxsceçâo no enumera 
?.1. Para garantia das ºbrigações contramais a CONTRATADA depositºu, conforme previsto na Editai, & impºrtância 
de R$ 11.733,99 (onze mil e setecentos e trinta e três reais e noventa e nove centavºs), equivaientes a 5% 
(cincia pºr cento) cie vaiar giebai do presente instrumentº, sob forma fiança bancária. 
?.2. Seg por qaaiquer razão, for necessán'a & prorrogação do prazo de vaiidade de Garantia de Execuçãº de 
Canis-aid, a CONTRATADA tieará obrigada a providenciar a renºvação da mesma, nos termos e candiçâes 
ºriginalmente aprovadas pelo CONTRATANTE. 
?.3. A Garaniia de Execução do Contrato ou o seu saldo: se houver, sºmente será devoivida à CONTRATADÁ após 
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ieiefene: (12) 3112-9239 — E—meii: licitacasaêlpetimseigembr 

EMF]: ss.-esasssreeei—za — i. E; isenta 



PREFEiTU-RA MUNiCi-PAL DE ?OTiM 

CLÁUSULA OHAVA — oeRieAções DA CONTRATADA 
8.1. São obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidacie: 

8.1.1 — Desossar às normas e espedãcações bem como, na forma de Lei. respeitar rigorosameote as 
recomendações de Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT; 

8.1.2 - Comparecer, sempre que solicitada, à Sede da Fiscalização, em horário por esta estabelecido, a fim 
cie receber instruções e acertar providências, sujeitando—se a CONTRATADA, no caso de não atendimento fiesta 
exigência, a muita estipulada na Ciáusuia Sexta. 

8.1.3 — Respeitar todas as leis e as normas de execução de obras em vias e iograoouros púbiicos oo 
stunioipio onde serão realizadas as obras, sujeitando-se a CONTRATADA, no caso de não atendimento dessas 
normas, a muita estipoiada na Cláusula Sexta. 

8.1.4 — Manter no iocai das obras o “LJVRO DE ORDEM", que deverá ficar à disposição da Fiscaiizeção para 
anotação cie todas as ocorrências da obra; 

8.1.4.1 — Geram presunção de pleno e cabal conhecimento, por parte da CONTRATADA, de todos os 
temas de qualquer registro que venha a ser feito na ”Caderneta de Ocorrências"; 

8.1.5 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela Fiscaiização, os 
eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas paia Fiscalização nas obras ou nos materiais e equipamentos 
empregados. 

,“ 8.1.6- Responsabiiizar—se por eventuais danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decor- 
.ªntes de sua cuipa ou doit), na execução do Contrato; 

8.1 7— Comunicar à Fiscalizageo no prazo de 5 (cinco) dias a contar de Ordem de inicio dos Serviços, o 
ereposto que, uma vez aceito pelo CONTRATANTE a representará na execução do Contrato; 

8 i.? . i -  O preposto não conterá ser substituido sem prévia anuência do COFQTRATÃNTE; 
8.1.8— Executar eventuais serviços não constantes do Edited mas inerentes à natureza das obras cootra— 

taoas, quando previamente aprovados pelo CONTRATANTE; 
Brig - Responsabiiizar-se paia gostria e manutenção dos equipamentos e materiais ate' o recebimento 

provisório das obras. 

oLÁusuLA seus, - meçº. seios 
9.1. Entende—se por motivo de Força Maior: greve, 'ªicck—out" ou outras perturbações industriais, atos tie inimigo 
púbiioo, guerras, bioqueios, insurreições, levantes, epidemias, avatanches, terremotos, tempestades, raios, 
emitentes, perturbações civis, expiosões, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima reieciertacios, 
ou de força equivaiente, que fujam ao controie razoável de quaiouer parte interessada que, mesmo agineo 
diiigentemenie, não consiga impedir sua ocorrência. 
9.2. 0 termo "Força Maior“ também deve inciuir qualquer atraso causa:: por íegisiação ou reguiarneniaçâo, por ação 
ou omissão do CONTRATANTE que venha ocasionar atrasos à CONTRATABA. Nenhuma parte será responsávei 
para com a outra peios atrasos ocasionados por motivos de Força Maior. 
9.3. O teamo "Força Maio?“ não incioi graves na própria ªrma CONTRATADa. 

”Mt. Se a COTGTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, totai ou parcialmente, por motivos cie Força Maior, de 
cumprir os deveres e responsabiiidades reiativos ao seu trabalho, deverá comunicar imediatamente a existência 
desses motivos cie Força Maior ao CONTRATANTE. Enquanto pertiurarem os motivos de Força Maior, cessarao 
seus deveres e responsabilidades relativos a execução das obras. 
9.5. G termo espeoiiicaoo pelo Cootrato para execução das obras poderá ser estendieo peão periodo que seja 
necessário para compensar o tempo de interrupção causado pelo motivo de Força Maior. 

9.5.1 - Quatquer dúvida com respeito a esta extensão de prazo será devidamente acertada por concordância 
mútua, entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, visando encontrar a meihor soiução para ambas as partes. 
9.6. O comunicado sobre Força Maior será julgado ao recebimento deste, referente à aceitação do fato como Força 
Maior ou não, mas o CONTRATANTE poderá contestar em fase uiterior a veracidade da ocorrência reai. 

C&ÁUSULA DÉCIBRA — DA HSCALIZAÇÃO E RECEBiHiENTO DA GERA 
18.1. Todas as etapas executadas pela contratada serão ãscaiizadas por prepostos credeociecios Prefeitura 
Municipai, obrigando-se a contratada a assegurar iivre acesso aos iocais de serviço e tudo faciiitar para que & 
tiscaiização possa exercer integraimeote sua mnção. 
16.2. () recebimento provisório das obras será promovido pelo CGNTRATANTE, por prepostos oreoenciacios 
Prefeitura Municipal, a quai verificará e atestará o cumprimento de todas as exigências contratuais, emitindo parecer 
conclusivo dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação, por escrito, da CONTRATADA, informati— 
oio & conciusão da obra. 
16.3. O recebimento definitivo das obras será feito após o decurso do prazo de QG (noventa) dias, oontacios cia 
emissão da aceitação provisória, pelo mesmos prepostos credenciados peia Prefeitura Municipai ou por outra pessoa 
especiaimente designada para este fim. Durante esse período, a CONTRATADA terá sob sua responsabihdadªªªgemª 

(3.1) 
É 
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PREFEÍTURA MUNIClPAL DE FORM 

perfeito funcionamento das instalações por ele construídas. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento deverá 
ser prontamente reparada pela CONTRATADA, estando esta sujeita, amora, às sanções indicadas no subitem 18.4 do 
Edital. 

CLÁUSULA DÉCEHIA PRIMEIRA — FORO 
11.1. Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes deste Contrate tica eleito o foro da Comarca de 
AparecidaISP. 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias; de igual teor 
para um único efeito, conjuntamente com as testemunhas e seguir, a todo o ato presentes: para que se produzam os 
jurídicos e legais efeitos, cºmprometendo-se as partes a cumprir e fazer wmprir o presente Contrato, por si e seus 
sucessores, em juízo ou fora dele. 

Potim, 07 de fevereiro de 2029. 

ERICA Sºl—ER SANTOS DE OLIVEIRA 
PREFEITA MUNICIPAL 
CONTRATANTE --"-' 

"TiÃtR RAZ oo NAscmer—zmiágiiar. 
.:. e. NASCIMENTO Guªrauna 3.9,» _ 
CONTRATADA H;; ; gauz, 899 

. ——- d,?»ª el ! 519411 
í m ã s '  QRAfhªx-GWHÁ-SP . ..u' 

TESTEMUMHAS: 
., fx . 

Diretor de Departªmento 
de Licitnç 

Prefeitura Municipal de Potim 

CT
 

Praça Miguel Corrêa elos Gurus, Nº 191 _Centro — Fatimª? — CEP 12525—000 
telefone: (123 3112-9290 —- Emil : 'Iicítacaoêpetimspgovbr 

CNPJ: ES.M2.855!GQQâ-ZB » 1. E.: Isenta & 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PDT-IM 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS AHÃLOGOS 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
CONTRATADA: J. B, DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ 
CONTRATO Nº: 00212028 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM 
RUAS DO BAIRRO FREI GALVÃO -— TRECHO 01, CONFORME AS ESFECIFICAÇOES CONSTANTES DO EDITAL 
E SEUS ANEXOS. 

”NOME em SoierSarúos de OIíveíra 

CARGO Prefeita Municipal 

RGN” 284111406 
ENDEREÇO (*) Praça Míguei Corrêa dos Ouros, nº 101, Potim/SP 
TELEFONE (12) 3112-9200 
E-rmi. 

RESPOHSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇOES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

NOME Raphaela Caroline Pedroso Abrams 

CARGO Secretária de Administração 
ENDEREÇO COMERCIAL Do . , - Pra M e! Corrêa do Ouro , nº 101, PotlmISP ._/_ORGAOISETOR ªº 'º“ ª ª 
I'ELEFONE E FAX (12) 3112-9200 

IE.-MAE. gabinete©potkn.sp..gov.br 

Potim, 07 de fevereiro de 2020. 

RESPONSÁVEL: ,- “ 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA 
PREFEITA MUNICIPAL 

Praça Miguel Corrêa das Ouros, Nº 191 — Centro -— Petimfsp — CEP 12525-909 
Telªfone: (123 3112-9200 «— E—maií: lícitacaaêpotãmspgombr 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 

semanas ou ATOS JURÍDICOS ANÁLOGGS 

TERMO DE crencas. E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
CONTRATADA: J. B. DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ 
CONTRATO Nº1002l2020 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM 
RUAS DO BAIRRO FREI GALVÃO — TRECHO 01, CONFORME AS ESPECIFICAÇÓES CONSTANTES DO EDITAL 
E SEUS ANEXOS. 

.FQDVOGADOIS): 

Na quaiidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu 

encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instação e julgamento, dame—nos por 

CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processuei, até julgamento ina! e sua 

puicaçâo e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas iegais e regimentais, exercer o 
direãto de defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, 

reiaftivamente ao aludido processo, serão publiudos no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder LegIsIatãvo, parte 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 
709. de 14 de janeiro de 1993, iniciando—se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

Potim, O? de fevereiro de 2020. 

ERÉGA SÓLER SANTOS DE OLIVEIRA 
PREFEITA MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

JAIR oonnscmemo ªªíéº'wªããs 5549a 
.|. B. ummsmo GUARAqgTJâm, CONTRA cam-"112,89? 

TADA ; jd. "oVaªeI—fíiª .;2; 19411 
LF. super-mr IGUETÁ-SP 

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, Nº 101 —Centro - Potim/SP — CEP 12525—609 
Tetefene: (12) 3112—9206 - E—maII: Iicitacaootim.sp.gov.br 
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