
;COITALDE COMUNICAC;;AO N° 021/2017.

ROMILSON NASCIMENTO SiLVA. Presidente
da Camara Municipal de Jaguariuna. Estado de
Sao Paulo, nos terrnos do af1igo 51 da Lei
Organica do Municipio de Jaguariuna, cc e do
§ 3" do artigo 31 da Constitui,ao Federal, e
especialmente 0 art. 49 da Lei Complementar
n' 101/2000 (l.ei de Responsabilidade Fiscal),
COMUNICA que esta a disposi,ao de qualquer
contribuinte, durante todo 0 exercfcio financei-

'0. para exame e aprecia<;ao, 0 Processo TC-
001914/026/12 do Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo, que dispoe sobre a
presta<;ao de Conias do Municipio de Jaguariu-
na no exercfcio de 2012.

COMUNiCA, tambem, que nesse periodo,
conforme estabelecido no artigo 282 do

Regimen10 Interno (Resolu(f.3o consolidada nO
6(/1991),0 Processo estara disponivel para

consulta e esciarecirnentos dos interessados
:12 Secretaria /-\dministrativa da Camara (Rua

Alfredo Bueno, 1189 - Centro - Jaguar!llna) nos
dies uleis (segunda a sexta-feira) das 8 (oita)
as ~7 (dezessete) horas.
!nrorma que sera publicado no Org80 de
fmprensa OnGia! par duas (2) edic;6es SUbS8-
quentes, bern como, afixado no quadro de
2visos desta Casa de Leis, 0 conteudo deste,
para conhecimento de toda popula~ao.
Camara Municipal de Jaguariuna, aos 24 de
novernbro de 20'17

VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA
Presidente

Arquivado na Secretaria e afixado, na mesma
data, no Ouadro de Avisos da Porta ria da

Camara Municipal.

!"LZIRA ELEANI DE CAMPOS SOUZA
VENTURINI
Diretora Gerai

EXTRA10 DE CONTRATO

l\Ios ler",os do paragrafo unico do artigo 61, da
Lei Nacionai n' 8.666 de 24 de junho de 1993.
e demais leis atualizadoras.

CONTRATO N°: 012/2017.
Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE
JAGUAR lUNA
Contralada: TOYOTA DO BRASIL LTDA
Objeto: Aquisi980 de 02 Vefculos automotores
zero km, Toyotta/Corolia XEi.
Vigencia: Ds assinatura do Contrato ate 0

pagamenlo.

Valor: Valor do contrato e de R$ 203.960,00
(duzentos e tres mil, novecentos e sessenta
reais).

Licita<;ao: Licita~iio n' 004112017 - Madalidade
Pregao .._-tipo Menor Pre90 Global.

\Autorizas~ao: Presidente da Camara Municipal

Ide .Jaguarilin3, Romilson Nascimento Silva

I
r J8guariuna, 29 de novembro de 2017.

IMPRENSA OflCIAl DO MUNiCipIO DE JAGUARIUNA

Pauta dos Trabalhos da 28' Sessao Ordinaria,
de 05/12/2017

Expediente:
Dos Senhores Vereadores'
Requerimentos:

1. Do Sr. David Hilario Neto solicitando
ao Executive Municipal informa<;oes de qual a
previsao de reforma da piscina do Parque
Serra Dourada, entre outra questao;
2. Do Sr. David Hilario Neto solicitando

ao Executivo Municipal informag6es sabre a
possibilidade de S8 fazer uma lombada na rua
Nistarda, no bairro Sao Jose;
3. Do Sr. Romilson Nascimento Silva
solicitando ao Executivo Municipa! informagoes
se a Pedreira localizada no Bairro Capotuna
tem alvara de funcionamento da Prefeitura e
autorizayBo de func.ionamento dos orgaos
ambientais competentes (CETESB, DNPM)
(com copia para a Pedreira Basalto);
4. Do Sr. Angelo Roberto Torres -
Neguita Torres solicitando ao DER - Departa-
mento de Estradas de Rodagem a constru<;ao
de duas lombadas na Estrada Ve!ha. uma
proximo ao Bairro Banana! e outra proximo ao
Sitio Santo Antonio - Vista Alegre (com copia
ao Executivo Municipal);
5. Do Sr. David Hilario Neto solicitando
ao Executivo Municipal informar sobre a
possibifidade de colocac;ao, com urgencia, na
esquina das ruas Alfredo Bueno e Avenida

Marginal, placas identificando as referides ruas;
6. Da Sra. Tais Camellini Esteves -Tais
da Agua solicitando ao Executivo Municipal se
existe um projeto au estuda de aumento da
captaQao de agua para as bairros que sofrem
com problemas de falta da mesma;

7. Da Sra. Tais Camellini Esteves -Tais
da Agua solicilando aD Execulivo Municipal
quais as atuais condi90es da rnaquina de Raio
X da UPA;
8. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo
solicitando ao Executivo Municipa! informa90es
sobre quando sera regu!arizado 0 fornecimento
de aguas em alguns bairros do municipio, entre
outras questoes.

Indica90es:
1. Do Sr. Afonso Lopes da Silva - SiLVA
solicitando ao Executivo Municipallimpeza e

rnanuten9ao do predio da Rodoviaria (retirada
dos pombos e limpeza geral);
2. Do Sr. Angelo Roberto Torres -
Neguita Torres solicltando ao Executivo
<MuniCipal troca de lampada queimada
localizada em rrente a 19reja Congregayao

Cristao do Brasil, no bairro GueY9ara;
3. Do Sr. Angelo Roberto Torres-
Neguita Torres, solicitando ao Executivo

Municipal poda de arvores na rua Joao Pires
Germano, 682, bairro Maua, proximo a Igreja
Santo Expedito;
4. Dos Srs. Luiz Carlos de Campos e
Alfredo Chiavegato Neto solicitando aD
Executivo Municipal colocac;ao de corrimaos na

escada que da ecesso da rua Alfredo Bueno
para a Praga Umbelina Bueno, em seguimento

solicitando ao Executivo Municipal construgao
de uma lombada na Rod. Vicinal Oscar Pereira
Dias, antes da entrada para a Bairro Floresta;
6. Do Sr. Angelo Roberto Torres -
f\.Jeguita Torres solicitando ao Executivo

Municipal poda de arvores e limpeza na
Avenida dos Ipes. inclusive as que es,tao a
rnargem do Parque Estancias das Fiores, no
barrro Raseira de Baixo;
7. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo
so!ieitando ao Executivo Municipallirnpeza e
roc;agem do mato e tambem a reposi9ao do

alambrado do setor 3 do Parque Santa Maria;
8. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo
solicitando ao Executivo MuniCipal elaborac;ao
de projeto de lei que contemple isengao de
IPTU para imoveis inventariados pelo
CONPHAAJ;
9. Do Sr. Jose Muniz solicitando ao
Executivo Municipal GOnstruc;:ao de um
quiosque no "CEI Carrossel", do Jardim
Europa;
10. Da Sra. Tais Carnellini Esteves - Tais
de Agua solicitando 80 Executivo Municipal
operac;ao tapa buracos na rua Cajueiro, no
bairro Roseira de Baixo;
11. Da Sra. Tais Camellini Esteves - Tais
da Agua solicitando ao Executivo Municipal
!impeza e pad a do mata no "CEI Joao Aida
Nassif';
12. Da Sra. Tais Camellini Esteves - Tais
da Agua solicitando ao Executivo Municipal
!impeza e manutem;ao dos bueiras e calyadas
do bairro Cruzeiro do Sui;
13. Da Sra. Tals Camellini Esteves - Tais
da Agua solicitando ao Executivo Municipal
repintar a faixa de pedestres da rua Tamaz
Jazzo, proximo ao Supermercado "Lava pes";

Mor;6es:
1. Do Sr. Afonso Lopes da Silva ..SILVA
de congratula90es e louvor ao Pader Executi-

vo, atraves da Secreta ria Municipal de Turismo
e Cultura pela aquisi~80 de dez novas tendas
para atender as necessidades da FEART;

2. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo
de apoio aos Policiais Civis do Estado de Sao
Paulo, no que se refere a valorizagao salarial e
melhores condig6es de trabalho;
3. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo
de apoio aos 2°s Tenentes da PaJfcia Militar do
Estado de Sao Paulo, no que se refere a
diferenga salarial entre as postos de 10 e 2'
Tenentes;
4. Do Sr. Angelo Roberto Torres -
Neguita Torres de congratula,oes e louvor a
jovem jackeline Melo par ter side eleita a Miss
Perola Negra 2017:
5. Do Sr. Angelo Roberto Torres -
Neguita Torres de pesar pelo passamento do
Sr. Mauro Danie! de Camargo, ocorrido em 26

de novembro pp, aos 63 anos de idade, nesta
cidade;
6. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo
de congratul8goes e louvor ao Colegio
Integrado pela realiza<;aoda l' GIPPA·_
Gincana de Pais, Professores e Alunos;
7. Do Sr. Angelo Roberto Torres-
Neguita Torres de congratula90es e 10Livorao

Presidente da CPFL Jaguari e ao Gerente de
Negocios daquela empresa pelo ernpenho ern
aferecer aos munfcipes de Jaguariuna maior
disponibilidade para atender a todos os seus

problemas e melhoria na qualidade dos
servi<;os fornecidos.

ORDEM DO DIA
Em Uniea Discussao:
1. Processo CM nO120/2017 do
Executivo Municipal - Veto Parcial oposto 80

Substitutivo do Projeto de Lei Complementar nO

011/2015, que acresce os §§ 5" e 6°, ao art. 36,
da Lei Complementar nO097/2004, que disp6e
sabre 0 parcelamento e ordenamento do usa e
da ocupa,ao do solo do Municipio de Jaguariu-
na, e da outras providencias. (ACATADO)
2. Projeto de Lei nO 05412017, dos Srs.

Afonso Lopes da Silva, Alfredo Chiavegalo
Neto, Angelo Roberto Torres, Cassia Murer
Montagner, Cristiano Jose Cecon, David Hilario
Neto, Inalda Lucio de Barros Santana, Jose
Muniz, Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da
Silva Blanco, Romlison Nascimento Silva, Tais

Camellini Esteves e Walter Luis Tozzi de
Camargo, que inc!ui 0 § 5° ao artigo 1° da Lei
n" 4.628. de 08 de novembro de 2005. que
dispoe sabre a criac;ao do sistema de estacio-
namenta rotativQ pago de veiculos em areas
especiais das vias e logradouros publicos
"Zona Azul", e da outras providencias,

3. Projeto de Lei n' 056/2017, do
Executivo Municipal que autoriz8 a Poder
Executivo a celebrar iermos de convenio e/ou
compromisso com 0 Servigo de Apoio as Micro

e Pequenas Empresas de Sao Paulo para
implanta980 do canal de atendimento SEBRAI
AQUI, e da outras providencias
4. Projeto de Lei n' 057/2017. do
Executivo Municipal, que autoriza 0 Poder

Executivo a celebrar convenio corn 0 !nstituto
Educacional Jaguary Ltda -IEJ., a firn de dar
continuidade ao Programa Municipal Universi-
dade para Todos - Prouni Municipal, e da
outras providencias
5. Projeto de Lei n' 059/2017 do
Executivo Municipal, que disp6e sabre inclusao
de projetos no Plano Plurianua! para 0 per(odo
de 2014 a 2017 (Lei Municipal n' 2.173/2013)
6. Projeto de Lei n" 060/2017, do
Executivo Municipal, que dispoe sabre inclusao

de projetos nas diretrizes on;amentarias 2017
(Lei Municipal nO2.369/2016)
7. Projeto de Lei nO061/2017 do
Executivo Municipal, que dispoe sobre inclusao
de projetos e autoriza transferencias entre
rubricas do Orgarnento Gerai do Municipio
2017 (Lei Municipal n" 2.398/2016)

8. Projeto de Lei n" 068/2017. do
Executivo Municipal, que institui a Agao
Patrulha Maria da Penha, atraves do Programa
"Anjo da Guarda da Mu!her" e da outras

providencias

9. Projeto de Lei n'073/2017, do
Executivo Municipal, que autoriza 0 t\/Iunicipio

de Jaguariuna a celebrar convenios com a

Fundagao para 0 Desenvolvimento da
Educa<;ao - FDE. objetivando a gestao de Atas
de Registro de Pregos.
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xv. DO TERMO DE CIENCIA E NOTIFICA(:AO

15.1 . Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, assinarao Termo de Ciencia e
Notifica9ao, conforme Anexo VII, relativo, se for 0 caso, a tramita9ao deste Processo perante 0

Tribunal de Constas do estado de Sao Paulo.

XVI. DO SUPORTE LEGAL

16.1. 0 presente Certame Licitat6rio sera processado e julgado em consonancia com a Lei
Federal n° 10.520102, aplicando-se subsidiariamente as disposi90es da Lei Federal n° 8.666,
de 21 de junho de1993, da Lei Complementar 123/2006, (Lei Geral das Micro e Pequenas
Empresas) e altera9ao LC 147/2014, bern como as Resolu90es da Mesa Diretora da Camara
Municipal de Jaguariuna nO166/2013 e n0184/2017.

XVII. FORO

17.1. Elegem as partes contratantes a Comarca de Jaguari Una para dirimir todas e quaisquer
controversias oriundas 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 0

presente instrumento, em 03 (tres) vias de igual teor e forma para urn s6 e juridico efeito, perante as
testemunhas abaixo assinadas.

ROMILS

de 2017

NASCIMEN'iO SILVA PAULO ALEXANDRE ANTUNES MESQUITA
Representante LegalVerea r/Presidente

TESTEMUNHAS:

,

ENE AMALIA R. LEME
18.672.041 SSP/SP

SAND REGINA C. NERI
RG N° 20.466.594-2 SSP/SP
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XII. RESCISAo

12.1. A inexecuyao total ou parcial deste Contrato, alem de ocasionar a aplicayao das penalidades
anteriormente enumeradas, ensejani, tambem, ern sua rescisao, desde que ocorrarn quaisquer
motivos elencados no art. 78, da Lei n° 8.666/93. '

12.2. A rescisao do Contrato podeni ser efetivada sob qualquer das formas delineadas no art. 79,
da Lei nO8.666/93.

12.3. Se a rescisao da avenya se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art.
78, da Lei n° 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-a, ainda, ao pagarnento de multa
equivalente a 10% (dez por cento) do valor global do contrato - subitem 3.1.

XIII - DISPOSI<;OES GERAIS

13.1. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na prestayao de
serviyo ern curnprimento do objeto deste contrato, isentando a CONTRATANTE de toda e
qualquer reclamayao que possa surgir ern decorrencia dos mesmos.

13.2. A CONTRATADA sera a (mica responsavel para corn seus empregados e auxiliares no que
conceme ao cumprimento da legislayao prevista ern Lei, ern especial no que diz respeito as
normas de seguranya do trabalho, prevista na Legislayao Federal (Portaria n° 3.214, de 8-7-78,
do Ministerio do Trabalho), sendo que 0 seu descumprimento podera motivar a aplicayao de
multa por parte da CONTRATANTE e/ou rescisao contratual corn a aplicayao das sanyoes
cabiveis.

13.3. Fica expressarnente vedada a subcontratayao, sem previa, expressa e escrita autorizayao da
CONTRA TANTE.

13.4. CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execuyao do contrato, ern
compatibilidade corn as obrigayoes por ela assumidas, todas as condiyoes de habilitayao e
qualificayao exigidas na licitayao.

13.5. Aplicarn-se a este Contrato as disposiyoes da Lei n° 8.666/93, que regulamenta as licitayoes
e contratayoes promovidas pela Administrayao Publica.

XIV. TOLERANCIA

14.1. Se qualquer das partes contratantes, ern beneficio da outra, permitir, mesmo por omissoes, a
inobservancia no todo ou ern parte, de qualquer dos itens e condiyoes deste Contrato e/ou de
seus Anexos, tal fato nao podera liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar
esses mesmos itens e condiyoes, os quais permanecerao inalterados, como se
tolerancia houyesse ocorrido.
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10.2. - RECEBIMENTO

10.2.1. 0 objeto sera recebido Provisoriamente, pelo servidor, Sergio Aparecido Pedroso
designado como fiscal, para posterior verificayao da conformidade do produto com a
especificayao no prazo maximo de 02(dois) dias uteis, a contar da data de entrega dos
veiculos.

10.2.2. Definitivamente, apos verificayao da qualidade e quanti dade dos materiais e
consequentemente aceitayao, no prazo de ate 02(dois) uteis, a contar do Recebimento
Provisorio. Os veiculos deverao estar dentro das normas aplicaveis de qualidade e
,caso nao satisfayam as especificayoes exigidas ou apresentem defeitos e incorreyoes,
nao serao aceitos, devendo ser retirados pelo fomecedor no prazo de 01(um) dia
consecutivo, contado a partir da notificayao.

10.2.3. Sera recusado 0 veiculo que nao atenda as especificayoes deste instrumento
convocatorio.

10.2.4. A licitante vencedora tera 0 prazo de 10 (dez) dias para providenciar a substituiyao do
veiculo, a partir da comunicayao de recusa feita pela Camara Municipal.

10.2.5. A aceitayao dos veiculos nao exclui, nem reduz a responsabilidade da empresa
contratada com relayao ao funcionamento e especificayoes divergentes do objeto, em
acordo com 0 TERMO DE REFERENCIA- ANEXO I durante todo 0 periodo de
garantia.

10.2.6. No caso do nao cumprimento dos prazos determinados sera aplicada multa por atraso,
independentemente de notificayao, conforme especificado NESTE EDIT AL E SEUS
ANEXOS.

XI. PENALIDADES

11.1. Ocorrendo atraso injustificado na entrega do objeto, acarretara em multa de 2% (dois por
cento) por dia de atraso, sobre 0 valor do contrato -subitem 3.1.

11.2. As eventuais multas aplicadas por forya do disposto no subitem precedente, nao terao
carater compensatorio, mas simplesmente moratorio e, portanto, nao eXlmem a
CONTRATAD,A da reparayao de possiveis danos ou prejuizos a que os seus atos venham
acarretar, nem impedem a declarayao da rescisao do ajuste em apreyo.

11.3. Inexecuyao total ou parcial do Contrato importara a CONTRA TAD A a suspensao do direito
de licitar e contratar com qualquer ente a Administrayao Direta ou Indireta, pelo prazo desde ja
fixado de 24 (vinte quatro) meses, contados da aplicayao de tal medida punitiva, bern como
multa de 20% (vinte por cento) sobre 0 Valor Global do Contrato.

11.4. Sera propiciada defesa a CONTRATADA, antes da imposiyao das penalidades elencadas
nos itens precedentes.

11.5. Os val ores pertinentes as multas aplicadas serao
CONTRA TADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

descontados dos creditos a que a
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9.2.3. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuizo causados por seus
empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros,
inclusive aos decorrentes de serviyos ou aquisiyoes com vicios ou defeitos,
constataveis nos prazos da garantia, mesmo expirado 0 prazo;

9.2.4. Assumir todos os possiveis danos, tanto fisicos, quanto materiais, causados por seus
empregados ou representantes, a Camara Municipal e/ou terceiros, advindos de
impericia negligencia, imprudencia ou desrespeito as normas de seguranya, quando
da execuyao do objeto licitado;

9.2.5. Efetuar 0 fomecimento dentro das especificayoes e/ou condiyoes constantes da
Proposta Vencedora, bern como do Edital e seus Anexos;

9.2.6. Arcar com todas as despesas relativas a entrega dos bens, inclusive, as relativas ao
seu transporte;

9.2.7. Observar as normas legais de seguranya que esta sujeita a atividade de distribuiyao
dos produtos contratados;

9.2.8. Nao empregar menores de 18 anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre, bern
como a nao empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condiyao
de aprendiz, a partir de 14 anos;

9.2.9. Manter durante toda a execuyao deste objeto, em compatibilidade com as obrigayoes
por ela assumidas, todas as condiyoes de habilitayao e qualificayao exigidas no
processo de contratayao, conforme inciso XIII, art. 55, da Lei nO8.666/1993;

9.2.10. Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alterayao da constituiyao social
ou do estatuto, conforme 0 caso, principalmente em caso de modificayao de
endereyo;

9.2.11. Cumprir com as demais obrigayoes constantes no Edital e no Termo de Referencia.
9.2.12. Designar profissional responsavel pela entrega do objeto;
9.2.13. Reportar imediatamente ao orgao responsavel pela gestao do contrato, quaisquer

anormalidades, erros e irregularidades observadas no periodo de garantia dos
veiculos;

x. DA EXECUC;Ao DO CONTRATO

10.1. ENTREGA

10.1.1: Os veiculos deverao ser entregues, PELA CONTRA TADA, atraves de transporte
apropriado, na sede da Camara Municipal, rua Alfredo Bueno 1189 - Centro-
Jaguariuna-SP, em dias uteis, respeitando 0 horario de 08h as 16h30min.

10.1.2. Os veiculos a serem entregues deverao ser do ultimo modelo/versao do fabricante na
data da entrega dos mesmos.

10.1.3. Os veiculos deverao ser entregues revisados e limpos de acordo com as normas do
fabricante;

10.1.4. 0 prazo de entrega e de, no maximo 20 (vinte) dias apos a assinatura do contrato. ~ / \
I ~ J\;7f
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7.2 .A Gestao de Contrato sera feita pela me sma servidora, Marlene Aparecida De Souza.
7.3 .A CONTRA TANTE, por rneio do fiscal de contrato - subitern 7.1, efetuara a fiscaliza<;ao dos

produtos a qualquer instante, solicitando a Contratada, sernpre que julgar conveniente,
informa<;oes do seu andarnento, devendo esta prestar os esclarecirnentos desejados e cornunicar
ao Contratante quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possarn prejudicar 0 born
andarnento ou 0 resultado final, nos termos estabelecidos no TERMO DE REFERENCIA -
ANEXOI.

7.4 .No desernpenho de suas atividades, e assegurado ao Gestor de Contratos - subitern 7.2, 0

dire ito de verificar e exigir a perfeita execu<;ao do presente ajuste ern todos os seus termos e
condi<;oes.

VIII - TRANSFERENCIA DO CONTRATO

8.1 .A CONTRATADA nao podera transferir 0 presente Contrato, no todo ou ern parte, sern 0

expresso consentirnento da CONTRATANTE, dado por escrito, sob a pena de rescisao do
ajuste.

IX - RESPONSABILIDADES E OBRIGA<;OES DA CONTRATANTE E CONTRATADA:

9.1. CONTRATANTE:
9.1.1 .Permitir 0 acesso de fomecirnento da CONTRATADA, aos locais de entrega,
respeitadas as normas que disciplinarn a seguran<;a do patrirnonio e das pessoas;
9.1.2. Prestar informa<;oes e os esclarecirnentos atinentes ao fomecirnento que venharn a ser

solicitados pelos ernpregados da CONTRATADA;
9.1.3. Cornunicar oficialrnente a CONTRA TADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas

de natureza grave;
9.1.4. Acornpanhar, fiscalizar e avaliar 0 curnprirnento do objeto desta Contrata<;ao;
9.1.5. Efetuar 0 pagarnento na forma ajustada neste Instrurnento e no Contrato;
9.1.6. Curnprir corn as dernais obriga<;oes constantes do Edital e neste Termo de

Referencia.
9.1.7. Rejeitar, no todo ou ern parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das

especifica<;oes deste TERMO DE REFERENCIA

9.2. CONTRATADA

9.2.1. E responsabilidade da CONTRATADA a execu<;ao do objeto licitado ern estreita
observancia da legisla<;ao vigente para contrata<;ao publica, alern das constantes dos
artigos 55 inciso XIII, 66, 68, 69, 70 e 71 da Lei n° 8.666/93, assurnindo-as
integralrnente.

9.2.2. Evitar 0 ernprego de acessorios irnproprios ou de qualidade inferior, nao podendo tal

fato ser invocado para justificar cobran,a adicional a qualquer ti~~ "'"
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2.2. Os documentos referidos no presente item sao considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua extensao e, desta forma, reger a prestayao do objeto
adquirido.

III - PRE<;OS

3.1 .0 valor do presente contrato e de R$ 203.960,00 (duzentos e tres mil, novecentos e
sessenta reais), consoante apresentado na proposta da CONTRATADA devidamente
aprovado pela CONTRA TANTE.

3.2 As despesas decorrentes do presente Contrato correrao por conta da DOTA<;AO
OR<;AMENTARIA - ORGAO/FUN<;AO: 01. - CAMARA MUNICIPAL - 01 01 02-
SECRETARIA DA CAMARA 4.4.90.52.48 VEICULOS DIVERSOS
01.031.0001.1026.0000 AQUISI<::AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE.

IV - REAJUSTE DE PRE<;OS

4.1. 0 objeto do presente Edital sera executado pelo preyo ofertado na proposta da licitante
vencedora, que sera fixo e irreajustavel, podendo, contudo, ser revisto, desde que reste
comprovada a ocorrencia de quaisquer das hipoteses previstas na alinea "d", do inciso II, do
art. 65, da Lei nO.8.666/93.

V - CONDI<;OES E FORMA DE PAGAMENTO

5.1. 0 pagamento sera efetuado atraves de Cheque da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ate 10
(dez) dias corridos, contados a partir do recebimento definitivo, subitem 5.2., atestado pela
administrayao da Camara Municipal.

5.2. Em caso de devoluyao da documentayao fiscal para correyao, 0 prazo para pagamento fluira
a partir da sua reapresentayao.

5.3. A CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobranya ou 0 desconto da fatura
emitida atraves de rede bancaria ou com terceiros, permitindo-se, tao somente, cobranyas em
carte ira simples, ou seja, diretamente a CONTRATANTE.

VI - VIGEN CIA

6.1 .Este contrato teni vigencia do dia
item V.

da assinatura do contrato ate 0 pagamento, nos termos do

¥
VII - DA FISCALIZA<;AO

7.1 .Fica designada pe1a CONTRA TANTE, como fiscal do presente Contrato, 0 funcionario Sergio
i\parecido Pedroso.' I ~ riO



Camara Municipal de Jaguariuna.
Estado de Sao Paulo

PREGAO PRESENCIAL 00412017

CONTRATO N° 012/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1453/2017
MODALIDADE: PRE GAO PRESENCIAL N° 004/2017
TIPO DE LICITA(:AO: Menor Pre~o

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Pre~o

QUE ENTRE S1CELEB RAM A CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA E TOYOTA DO
BRASIL LTDA, OBJETIVANDO Compra de 02 (dois) veiculos automotores zero krn visando
atender a demand a de viagens dos integrantes, Vereadores e Funcionarios, do Poder Legislativo da
Camara Municipal de Jaguariuna.
Pelo presente instrumento contratual firmado entre a CAMARA MUNICIPAL DE
JAGUARIUNA, corn sede a Rua Alfredo Bueno, 1.189 - Centro - Jaguariuna - SP, CNPJ nO
51.313.955/0001-30, ora denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente
Sf. ROMILSON NASCIMENTO SILVA, brasileiro, casado, portador da Cedula de 1dentidade
RG n° 42.181.834-7-SSP/SP e inscrito no CPF/MF 224.361.418-94 , e de outro lado a TOYOTA
DO BRAS1I, __LIDA, _dorayante designada CONTRA TADA, inscrita no Cadastro G~~~i-de
Contribuirrt~~ CNPJ sob 0 n°. 59.104.76010003-53, sediada na Rod. Em.Ermenio de Oliveira
Penteado, sin SP 75 - KM 48 - bairro Caldeira - Cidade 1ndaiatuba, Estado Sao Paulo,
representada por seu Representante Legal, Sf. PAULO ALEXANDRE ANTUNES MESQUITA,
portador da Cedula de 1dentidade RG nO 24.625.411-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nO
252.390.268-07, tern entre si justo e contratado as seguintes clausulas e condivoes:

I. OBJETO DO CONTRATO

1.1. Compra de 02 (dois) veiculos automotores zero krn, Toyota! Corolla XEi, visando atender a
demanda de viagens dos integrantes, Vereadores e Funcionarios, do Poder Legislativo da
Camara Municipal de Jaguariuna, atendendo as especificavoes dispostas no TERMO DE
REFERENCIA - ANEXO I.

1.2. Sendo necessario a Administravao, podera invocar 0 § I° do art. 65 da Lei 8.666/93, no qual
reza que "0 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condivoes contratuais, os
acrescimos ou supressoes que se fizerem nas obras, servivos ou compras, ate 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato".

II - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Para todos os efeitos legais e melhor caracterizar;iioda presente aquisir;iio, bem assim
para dejinir procedimentos e normas decorrentes das obrigar;oesora contraidas, integram W
este Contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos: ~ ~ \

a) Edit.t n' 004/2017 e ANEXOS ~ W ~.,.,
b) Propost. d. CONTRATADA. ~ t{


