
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 

N T Nº 20 

- LEI Nº 10. 520/02; 
- LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇõES; 
— DECRETO MUNICIPAL Nº 966 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009; 
- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2018— PREGÃO Nº ega/zom— —EDITAL Nº 018/2019; 
- DEMAIS NORMAS E LEGISLAÇõES VIGENTES PERTINENTES A MATÉRIA. 

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviço por prazo determi- 
nado, de um iado, PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM, Estado de São Paulo, Faisca Jurídica de Direito Público, 
Inscrita no CNPJ/MF sob Nº 65.042.855/0001-20, com sede na Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, na cidade de 
Potim, devidamente representada por sua Prefeita Municipal, ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, portadora da 
cédula de identidade RG Nº 28.111,140-6 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob Nº 266.064.008—48, brasileira, casada, 
residente e dºmiciiiada nesta cidade, denominada simplesmente “CONTRATANTE", e a empresa ARTHA TECNOLO- 
GIA SOLUÇOES IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob Nº 19.500.028/0001—16, com 
sede na Alameda Santos, Nº 1.165— Sala 11, Bairro Cerqueira Cesar, São Paulo/SP— CEP: 01. 419—002, representada 
na forma de seu contrato social pelo Sr MARCELO DE ANDRADE, RG Nº 28. 874. 140—7 e CPF Nº 276.145.078—78, na 
lualídade de vencedora do Pregão Nº 010/2019, doravante denominada CONTRATA-DA, nos termos da Lei 

Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, Lei Federaã Nº 10. 520, de 17 de julho de 2002, e Decreto 
Municipal Nº 543/2010 e 549/2010, ãrmam o presente contrato com as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO 
1. 1.- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURAS DE MEDIDO- 
RES DE CONSUMOS DE ÁGUA/ESGOTO COM IMPRESSõES E ENTREGAS SIMULTÃNEAS DE CONTAS E 
COMUNICADOS E SUPRESSõES (CORTES) E RELIGAÇõES (RESTABELECIMENTOS) DOS SERVIÇOS DE 
ABASTECIMEN'TOS DE ÁGUA, CONFORME As ESPECÍFICAÇÓES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TER- 
MO DE REFERÉNCIA. 
1. 2.- Considera—se parte integrªnte deste contrato os seguintes documentos: 

1.2.1. « Edital do PREGAO Nº 010/2019 e seus Anexos. 

ITEM 1 -- LEITURA, IMPRESSõES E ENTREGA DE CONTAS 
VALOR VALOR ITEM Qªªê'g' UNID. OBJETO 

Leituras, impressões e entregas 
1.1 5.000 SV simultâneas de contas e comunicados R$ 2,75 13.751,18 R$ 165.014,14 

..,-N diversos 
ITEM 2 -— Corte e Religação 

ITEM ºng? UNID. OBJETO vªgãº gªgª VALOR TOTAL 
2.1. 12 SV Corte no Cavalete “Junta Cega” R$ 19,64 R$ 235,68 R$ 2.828,16 
2.2 10 SV Corte Seco (chave estriada) R$ 19,65 R$ 196,50 R$ 2.358,00 

2.3 100 SV Corte no Cavalete “OB" R$ 24,57 R$ 2.457,00 R$ 29.484,00 
2.4 10 SV Corte no Rama! “Calçada” R$ 32,34 R$ 323,40 R$ 3.880,80 
2.5 12 SV Religação no Cavalete “Junta Cega" R$ 34,40 R$ 412,80 R$ 4.953,60 

2.6 10 SV Religação Seco (chave estriada) R$ 19,64 R$ 196,40 R$ 2.356,80 
2.7 100 SV Religação no Cavalete “OB” R$ 19,64 R$ 1.964,00 R$ 23.568,00 

2.8 10 SV Reiigação no Ramal “Calçada” R$ 45,08 R$ 450,80 R$ 5.409,60 

TOTAL: R$ 239.838,96 

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIçõES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
2.1. — A Ordem de execução dos serviços será imediata e o prazo de entrega dos serviços cona-atados 
inicia—se após a emissão da Ordem de Serviço que será expedida após a assinatura do contrato. 
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2.1.1. — A Ordem de Serviço será enviada ao fornecedor por meio de email, a qual deverá ser devolvida ao 
Setor de Compras, devidamente assinada, datada e com RG do recebedor, por meio do fax (12) 3112-9200 e/ou por 
meio do e—mail: comºrasªgotimgpgovbr no prazo de 01 (um) dia útii, para fins de comprovação do recebimento. 

2.1.2. O recebimento do instrumento de compra Fica condicionado a atualização, pelo fornecedor, de sua 
regularidade! fiscal nos termos do item 6. 2; 

2.1.3.— Se as certidões apresentadas para habiiitação ainda estiverem váiídas o fornecedor estará dispensa— 
do de atualizá— las. 
2.2. - O fornecedor que, convocado, recusar-se injustificadamente em receber a Ordem de Serviço no prazo marcado 
sofrerá a sanções previstas na Lei 10.520/2002 e na Lei 8666/93 e suas alteraçõas vigentes. 
2.3. - O prazo máximo para início da execução dos serviços contratados é de 05 (cinco) dias úteis, con- 
tados da confirmação do recebimento da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogados por igual período, 
a critério desta prefeitura. 

2.3.1. - A execução do serviço será em Potim no endereço indicado na Ordem de Serviço. 
2.4. - Constatadas irregularidades no objeto, esta Prefeitura Municipal, sem prejuízo das penalidades cabíveis, 
poderá: 

a) se disser respeito à eSpeciãcação, rejeitá—lo no todo ou em parte, detenninando sua substituição ou rescin- 
díndo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a. 1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-Ia em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado; 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

11.1) na hipótese de complementação e/ou incorreções, a Contratada deverá complementar e/ou 
corrigir em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notin- 
cação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

CLÁUSULA TERCEIRA -— VIGÉNCIA E REAJUSTE 
3.1. — O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, contado a partir assinatura do contrato, admitin—do-se, por 
tratar—se de serviços de natureza contínua prorrogações por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) 
meses corridos e consecutivos, nos moldes do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações e nesta 
hipótace os valores contratados serão corrigidos de acordo com a menor periodicidade permitida em lei, cie acordo 
com o IGP—M acumuiado no período. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO 
4.1.- 0 valor total do contrato é de R$ 239.838,96 (duzentos e trinta e nove mil e oitocentos e trinta e oito 
reais e noventa e seis centavos). 

. 2 -  0 vaiar do contrato onerará recursos das seguintes dotações orçamentárias: 
02.07.00 - Diretoria de Obras e Viação; 
02.07. 01 — Setor de Água e Esgoto; 
17151200232031 - Manutenção dasAtividades da Saneamento Básico; 
3.190.353. 00 — Outras SeMços de Terceiros — Pessoa Jurídica; 
Fonte de Recurso 01 — Tamura — Ficha 277 — Nota 07 e 20. 

4.3. - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da Nota Fiscal devida-mente 
atestada pelo responsável técnico pelo recebimento dos materiais do Setor Solicitante e anuência do Setor de 
Compras, por meio de cheque nominal ou em conta corrente indicada pela empresa contratada. 

4.3.1. - Na Nota fiscal deverá constar obrigatoriamente o número do contrato, a descrição dos produtos/ser- 
viços, quantidades, preços unitários e o valor total. 
4.4. - Quando for constatada qualquer irreguiaridade na Nota Físcai/Fatura, será Imediatamente soiicitado ao contra— 
tado, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta Prefei- 
tura Municipal no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

4.4.1. - Caso o contratado não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento 
será recontado, a partir da data da sua apresentação. 

CLAUSULA QUINTA- OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA 
5.1. - Cumprir as condições previstas no Edital do Pregão Nº 010/2019 e em sua proposta. CÍÉMzLõ 
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5.2. - Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, o pmente contrato a terceiros, sob pena de rescisão. 
5.3. - Responsabilizar—se pela entrega, do(s) serviços contratados no endereço Indicado na Ordem de Serviço. 
5.4. - Manter durante toda a execução deste contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como 
todas as condições de habilitação e qualiõcação exigida na licitação, apresentando documentação revalidada se aigum 
documento perder a vaiidade. 

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇõES DO CONTRATANTE 
6.1. — Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento. 
6.2. - Indicar responsávei pelo acompanhamento da execução deste contrato. 
6.3. — Permitir acesso dos funcionários da CONTRATADA ao local determinado para a entrega do objeto contratado. 
6.4. - Comunicar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto. 

CLÁUSULA SÉTIMA — GARANTIA 
7.1. - Nos termos do Art. 56 “caput” da Lei Federal Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, não será exigida da 
contratada a prestação de garantias. 

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO E SANÇõES 
«ºu. — Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para este certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar—se de modo Inidôneo ou cometer fraude 
âscal, ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federai nº 10.520/02. 
8.2. — O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese prevista no 
artigo 78, da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, autorizam, desde já, o CONTRATANTE a r&scindir, 
unilateralmente, este contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos 
artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência. 

8.2.1. - Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso 
na entrega do veículo ou no descumprimento das obrigações assumidas, até o 150 (décimo quinto) dia; 

8.2.2. - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valºr do contrato: 
a) quando o atraso na entrega do veículo ultrapassar 15 dias da data que deveria ser entregue o objeto; 

8.3. — A CONTRATADA está sujeita às sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações 
vigentes. 

8.3.1 - Pela inexecução total ou parda! do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
I — advertência; 
II — multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

AIH - suspensão temporária de participação em Iícitação e impedimento de contatar com a Administração, por prazo 
“ “"tão superior a 2 (dois) anos; 

Iv — dedaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdumrem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

8.3.2 - Conforme o artigo 79 da Lei Nº 8566/93, o instrumento contratual poderá ser rescindido: 
a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78, 

da Lei Federal de Licitações; 
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveni- 

ência para a Administração; 
c) Judiciai, nos termos da legislação. 

8.3.2.1 - A rescisão Administrativa ou amigável deverá ser precedida de autºrizaçãº escrita e funda- 
mentada da autoridade competente. 

8.3.2.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, as- 
segurando o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA NONA — no GESTOR DO CONTRATO 
9.1. - Flca designado o servidor Hianoen Vieira Teixeira dos Santos do Departamento de Planejamento para 
acompanhar, fiscalizar e contratar a execução do contrato, para os fins do disposto no artigo 67 da Lei Nº 8.666/93, 
responsabilizado—se pelo recebimento e conferencia dos serviços. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - FORO 
10.1. - O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente contrato é o Foro da Comarc- de Apa— 
recicla/SP. 
10.2. — E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os fins de direito. 

Potim, 24 de maio de 2019. 

W M m  
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA 
PREFEITA MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

» ; . / ” “ 

- SOLUÇO PORTAÇAO E EXPORTAÇAO EIRELI EPP 
CONTRATADA 

Testemunhas: 

.. , ' . ] ' .. ,», 

& )Khdré Luís Soares de Oliveira 
Setor de Licitações 

Prefeitura Municipal de Potim 

Praça Miguel Corrêa dos Guzman“ 101 - Centro - Potim — SP - CEP 12525-000 
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PREFEÍTURA MUNICIPAL DE POTIM 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÃLOGOS 

CADASTRO no RESPONSÁVEL 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 

CONTRATADA: ARTHA TECNOLOGIA SOLUÇõES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP 

CONTRATO Nº: 046/2019 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST AÇÃO DE SERVÍÇOS DE LEITURAS DE MEDIDORES DE CONSU- 

MOS DE ÁGUA/ESGOTO COM IMPRESSõES E ENTREGAS SIMULTÃNEAS DE CONTAS E COMUNICADOS E SUPRES- 

SõES (CORTES) E REUGAÇÓES (RESTABELECIMENTOS) DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, CONFOR- 
ME AS ESPECIFICAÇÓES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÉNCIA. 

:""LH“'lOME Erica Soler Santos de Oliveira 
CARGO Prefeita Munícipai 

RG Nº 28.111,140-6 

ENDEREÇO (*) Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Pºtim/SP 

TELEFONE (12) 3112.9200 

E-MAIL gabineteªgotimâggovbr 

RESPONSÁVEi. PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇõES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

NOME Raphaela CaroEÍne Pedroso Abrantes 

CARGO Secretária de Administração 
ENDEREÇO COMERCIAL . A . “L.Dº ÓRGÃO/SETOR Praça Miguel Correa dos Ouros, nº 101, Potim/SP 

" "'ELEFONE E FAX (12) 3112-9200 
E-MAIL gabinete©potím.sp.gov.br 

Potim, 24 de maio de 2019. 

RESPONSÁVEL: M 3 ' %  
ERICA soLER SANTOS DE OLIVEIRA 

PREFEITA MUNICIPAL 

Praça Migªl Corrêa ªos Duras, nº 161 - (31513t - ?otim — SP - CEP 13525—050 
Telefax: (133 3112.3290 - E—mail: prefeimxapoâizntªuekomb: 
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PREFEITURA MUNiclPAL DE PGTIM 

CONTRATOS ou ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

TERMO DE CIÉNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM _ 
CONTRATADA: ARTHA TECNOLOGIA sowções IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP 
CONTRATO Nº: 046/2019 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURAS SE MEDIDORES DE consu- 
MOS DE ÁGUA/ESGOTO COM IMPRESSõES E ENTREGAS SIMULTÃNEAS DE CONTAS E COMUNICADOS E suma 
sões (CORTES) E RELIGAÇÓES (RESTABELECIMENTOS) DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, CONFOR- 
ME AS ESPÉCIFICAÇÓES E QUANHDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÉNCIA. 

_A. 

ADVOGADO(S): 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificada, e, cientes do seu 

encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, dama-nos por CIENTES 
e NOTíFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se 

for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas tegais e regimentais, exercer o direito de defesa, 
interpor recursos e o mais que couber. 

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

relativamente ao aiudído processo, serão public-dos no Diário Oâcial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 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 procasuais. 

Potim, 24 de maio de 2019. 

M MM Q 
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA 
PREFEITA MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

- TBA * ,, 
CONTRATADA 
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