
PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI 
Estado de São Paulo 

CNPJ: 46.608.063/0001-26 

PROCESSO LICITÁTORIO N.2 018/2019 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.2 006/2019 

CONTRATO N.2 022/2019 

PIIIFIITUIIA DI 

POLONI 
Alegria em fazer o bem 

O MUNIC(PIO DE POLONI/SP E ANTONIO CESAR DOS SANTOS 058368868-30, 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 23 
"SARJETÃO", CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DE REFERENCIA ANEXO AO 
PROCESSO. AUTORIZADO PELO DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL DA 
PREFEITURA SOB AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES: 

PARTES: Como PREFEITURA o MUNJC(PJO DE POLONI/SP, entidade de direito público 
interno, CNPJ n°. 46.608.063/0001-26, sediada à Rua José Poloni, 274, centro, na cidade DE 
POLONIISP, e aqui representada por seu Prefeito Municipal, o Sr. AntOnio José Passos, 
residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG. N.0 22.859.233-1 
e inscrito no CPF n.0 121.803.478-55 neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE e 
a empresa ANTONIO CESAR DOS SANTOS CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
058368868-30, CNPJ n° 17.370.899/0001-37, sediada na Rua Antonio Divino Arantes, 261 -
Centro- Poloni/SP, CEP 15160-000 neste ato representada pelo, Sr. ANTONIO CESAR DOS 
SANTOS, brasileiro, portador do CPF 058.368.868-30 domiciliado e residente Rua Antonio Divino 
Arantes, 261 - Centro- Poloni/SP, CEP 15160-000 neste ato denominada simplesmente de 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO 

1. DO OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPARO/CONSTRUÇÃO DE SARJETÃO E LOMBADAS EM 

CONCRETO USINADO FCK 25 MPA NO MUNICfPIO DE POLONI, conforme segue abaixo: 

I te Descrição do Produto Qte 
m 
1 SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE SARJETAO 23 

_ _ VALOR GLOBAL PARA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS: R$ R$10.350,00 

DOS SERVIÇOS 

1.1- Itens com valores máximos previstos: 

1.1.1 -Mão de obra para confecção de 23 sarjetões, compreendendo os serviços de realização de corte 

de asfalto ou concreto, limpeza do local, colocação de lastro de brita 01 com 3,00 cm, colocação de tela 

metálica de aço, lançamento do concreto com 25 Mpa, e carimbo da estampa, sendo a valeta com 

dimensões médias de 12,00 m x 2,00 m x 0,15 m. Valor estimado do serviço: R$450,00 x 23,00 = R$ 

10.350,00. 

Valor Total: R$ 10.350,00 

Fo e/Fax: (17) 3819-9900 

Rua José Poloni, 274- Centro- CE : 15160-000- e-mail: pmpoloni.sp@ig.com.br - POLONI- SP 
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1.2- A quantidade é mera estimativa para os próximos 03 (três) meses, e será fornecida de acordo com 

as necessidades do setor de serviços gerais, sendo objeto de faturamento e pagamento os quantitativos 

efetivamente fornecidos. 

1.3 - Os serviços serão de forma parcelada e deverão ser executados no endereço informado pelo setor 

responsável, sendo de total responsabilidade da Licitante Vencedora os custos diretos e indiretos 

necessários à perfeita execução dos serviços de mão de obra, despesas com administração, 

equipamentos de segurança, de sinalização, tributos e outros. 

1.4- Respeitar rigorosamente a legislação concernente ao meio ambiente, de âmbito federal, estadual e 

municipal, vigente no perlodo da execução por si, seus prepostos ou terceiros utilizados pela licitante na 

execução das obras. 

1.5 - Zelar pela segurança, higiene e medicina do trabalho, relativamente ao pessoal que a licitante 

utilizar, direta ou indiretamente, na execução dos serviços, prestando assistência médica e hospitalar, 

bem como a de primeiros socorros a seus empregados em casos de acidente de trabalho. 

1.6 - Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem, todos os equipamentos 

de proteção individual (EPis) necessários à segurança dos mesmos, de acordo com o exigido pelas 

normas relativas á Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, previstas na legislação em vigor. 

1.7- O pagamento será feito em até 28 (vinte e oito) dias após a entrega com a nota fiscal. 

1.8 - Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos 

ou indiretos, não importando a natureza que recaiam sobre o fornecimento do objeto da presente 

licitação, que correrão também por nossa conta e risco. 

1.9 - Prazo de validade da presente proposta da data estipulada para sua apresentação, não inferior a 90 

(noventa) dias. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 
Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento; 
Permitir à CONTRATADA o acesso aos locais, dados e informaçOes necessários à execução dos 
serviços; 
Fiscalizar a execução dos serviços, através do Gestor do Contrato, servidor da Contratante, que 
terá competência para proceder à fiscalização, esclarecimentos, notificações e demais cominaçOes 
previstas neste instrumento; 
Acompanhar a execução do serviço e suas mediçOes, por intermédio do Gestor do Contrato, 
somente atestando os documentos de despesa quando comprovada a execução total, fiel e 
correta do serviço ou da parcela a que se referirem; 
Emitir os respectivos termos de recebimento provisório e definitivo dos serviços, nos termos do art. 
73 da Lei Federal n.0 8.666/93; 

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Visando à execução dos serviços, a CONTRATADA se obriga a: 
Cumprir fielmente o presente contrato de modo que, no prazo estabelecido os serviços sejam 
entregues em perfeitas condiçOes de uso e funcionamento; 
Fornecer e utilizar, na execução dos serviços, apenas equipamentos e materiais adequados, além de 
mão-de-obra qualificada e em situação legal devidamente regular perante os órgãos públicos 
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Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na 
legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópia dos 
documentos de quitação; 
Responder por todos os Onus referentes aos serviços, desde os salários do pessoal neles 
empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que 
venham a incidir sobre o presente contrato; 
Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a 
CONTRATANTE, em razão de acidentes, de ação ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos 
da CONTRATADA ou de quem em seu nome responder pelos danos, de qualquer natureza, que 
venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes, de ação 
ou de omissão, 
dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nomeagir; 
Responsabilizar-se: 

- -Por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da área e das dependências dos locais 
onde serão executados os serviços; 
-Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer 
despesas referentes à obra e/ou serviço, registros, publicações e autenticações do contrato e dos 
documentos a ele relativos, se necessário; 
-Pela correção dos defeitos notificados pela CONTRATANTE ou pela Fiscalização, no prazo de 90 
(noventa) dias úteis; 
-Manter, durante a execução do contrato, todas as condições da Habilitação e da Proposta; 
-Informar à CONTRATANTE o nome, endereço e telefone do responsável pelo gerenciamento 
deste contrato, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados de sua assinatura; 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E SUPORTE ORÇAMENTÁRIO 

Pela prestação de serviços a que alude este contrato, a CONTRATADA receberá os valores 
unitários constantes da Planilha de Preços Unitários apresentada em sua Proposta. 
Os preços permanecerão inalterados pelo perlodo de vigência do contrato, não incidindo sobre 
eles juros ou atualização monetária. 
O valor total da presente avença é de R$ 10.350,00 (dez mil trezentos e cinquenta reais). Para 
cobrir as despesas oriundas deste contrato, serão oneradas as seguintes dotações orçamentárias: 
02.110/15.452.012.2.017/339039.00. 

CLÁUSULA QUINTA- DOS PAGAMENTOS 

Os pagamentos de responsabilidade da CONTRATANTE serão efetuados através de medÇões e 
apresentação de relatório, o pagamento será feito em até 28 (vinte e oito) dias após a entrega 
com a nota fiscal. 
Em caso de atraso de pagamento, da parte que couber à CONTRATANTE e por responsabilidade 
comprovada desta, caberá exclusivamente a correção monetária pela variação do INPC do IBGE e 
multa no valor de 1% ao mês, calculado sobre o valor da fatura em atraso. 
O ISSQN decorrente da prestação de serviços, objeto deste contrato, será recolhido pela 
CONTRATADA ao municlpio sede desta, quando o serviço for projetado e executado na sede da 
CONTRATADA, nos termos do Art. 3D da Lei Complementar n° 116, de 31 de Julho de 2003. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS CONTRATUAIS 

O prazo de vigência do contrato decorrente desta dispensa será de 12(meses)) meses e prorrogável 
conforme a legislação vigente. 
O prazo de execução do serviços será de 90 (noventa) dias, de acordo com o TERMO DE 
REFERENCIA e MEMORIAL DESCRITIVO. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Fone/Fax: (17) 3819-9900 
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Pelo atraso injustificado na execução dos serviços, pela execução em desacordo com o que neste 
termo de contrato foi pactuado, pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas, condições ou 
parte delas, ou ainda, pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA estará sujeita às 
seguintes sanções: advertência; multa; suspensão temporária do direito de participar de Licitação 
e impedimento de contratar com a Administração; declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública. 
A CONTRATANTE poderá aplicar multa de 1% (um por cento) sobre o valor da fatura do perlodo 
imediatamente anterior ao que se referir a infração, por dia em que, sem justa causa, a 
CONTRATADA não suprir as obrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo com o 
estabelecido neste Contrato, enquanto perdurar a inadimplência, até o limite de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total do contrato. 
As penalidades previstas neste instrumento poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa. 
Será facultada e garantida, em qualquer caso, a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
A inexecuçao total ou parcial do contrato, por culpa da CONTRATADA, e a aplicação de multas que 
superem 1 O % (dez por cento) do valor total do contrato, ensejarão a sua rescisão. 
A lentidão ou o atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 
mora na forma do item 8.2 desta Cláusula. 
A multa será recolhida via depósito à conta da CONTRATANTE. Se a CONTRATADA não fizer 
prova, dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o valor da multa, o valor correspondente será 
retido dos seus créditos. 
As infrações serão relevadas, a juizo da CONTRATANTE, desde que, na apuração, reste provada a 
ausência de culpa da CONTRATADA. 

CLÁUSULA OITAVA- DA FISCALIZAÇÃO 

A PREFEITURA fiscalizará a execução dos serviços através do Gestor do Contrato, Sr. André 
Viudes Durão, Casado, Servidor Publico, inscrito no CPF 214.867.818-37, competindo-lhe, ainda, 
dirimire/ou discutir eventuais dúvidas técnicas quanto à execução dos serviçoscontratados. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

-O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 
decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA; 
alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que, 
a juizo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste pacto; 
-Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e expressa 
autorização da CONTRATANTE; 
-Cometimento reiterado de faltas, anotadas no Diârio de Ocorrências; 
-Em caso de interesse público da CONTRATANTE, devidamente justificado, mediante 
comunicação com antecedência de 30 (trinta) dias, com o pagamento dos serviços realizados até a 
data comunicada no aviso de rescisão; 
9.1. Em caso de rescisão administrativa, ambas as partes reconhecem seus direitos previstos 
noart. 80 da Lei Federal n.0 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO E SUPORTE LEGAL 

O Foro do presente contrato é o da Comarca DE MONTE APRAZIVEUSP, preferencialmente a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
A simples tolerância das partes não implica em novação das obrigações assumidas neste 
instrumento. 

Fone/Fax: (17) 3819-9900 

Rua José Poloni, 274- Centro- CEP: 15160-000- e-mail: pmpoloni.sp@ig.com.br- POLONI- SP 
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O presente contrato é firmado com fulcro no procedimento administrativo n.0 018/2019 decorrente da 
dispensa de licitaçao N 006/2019 e reger-se-á pelas disposições da Lei Federal n.0 8.666/93 e suas 
alterações subseqUentes. 
E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento, em 03 (três) vias, de igual 
teor e forma, para todos os fins de direito. 

Testemunhas: 

Poloni/SP., 27 de fevereiro de 2019 

CS:::s ~-----
VALÉRIA FERREIRA DAVID 

Arquiteta 

ANTONIO CESAR DOS SANTO 
ANTONIO CESAR DOS SANTOS 058368868·30 

CONTRATADA 

NELSON APARECIDO DE PAULA 
Oiretor de Obras e Serviços 

Fone/Fax: (17) 3819-9900 

Rua José Poloni, 274- Centro - CEP: 15160-000- e-mail: pmpoloni.sp@ig.com.br - POLONI · SP 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI 
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CNPJ: 46.608.063/0001-26 

CONTRATOS OU ATOS JURiDICOS ANÁLOGOS 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI-SP 

CONTRATADO: ANTONIO CESAR DOS SANTOS 058368868-30 
CNPJ/MF sob n.0 17.370.899/0001 -37 

CONTRATO W : 022/2019. 

PREFEITUR A D l 

POLONI 
Alegria em loz:er o bem 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para confecção de 23 "Sarjetão", conforme 
Memorial descritivo de Referencia anexo ao processo. Autorizado pelo departamento responsável da 
Prefeitura. ficando a Prefeitura Municipal como responsável pela obra, do processo administrativo n° 
018/2019. 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do 
seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, 
damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atas da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas 
legais e regimentais , exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legislativo, pãrte do Tribunãl 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, precedidos de mensagem eletrõnica aos 
interessados. 

Poloni-SP, 27 de fevereiro de 2019. 

CONTRATANTE ~ 
Nome e cargo_:.foN,.-ô'"NlÕJÓsE PASSOS- PREFEITO 
E-mail institucional: prefeito@poloni.sp.gov.br 
E-maiJ._pessoal: _____________________ _ 
A~iríatura : ______________________ _ 

t:ONTRATADA :A~~o ~~ ~~ 
Nome e cargo: ANTONIO CESAR DOS SANTOS- PROPRITERIO 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal : _____________________ _ 
Assinatura: ____________ __________ _ 

Fone/Fax: (17) 3819-9900 

Rua José Poloni, 274- Centro- CEP: 15160-000- e-mail: pmpoloni.sp@ig.com.br- POLONI- SP 
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

PREF E I TU R A D E 

POLONI 
Alogria em fazer o bem 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI 

CONTRATADA: 

CONTRATO N° 

OBJETO: 

Nome 
Cargo 

RG 
CPF 
Endereço 
Telefone 
E-mail Pess. 
E-mail lnst. 

ANTONIO CESAR DOS SANTOS 058368868-30 

02212019 

Contratação de empresa especializada para confecção de 23 "Sarjetão", 
conforme Memorial descritivo de Referencia anexo ao processo. 
Autorizado pelo departamento responsável da Prefeitura, ficando a 
Prefeitura Municipal como responsável pela obra, do processo 
administrativo n° 018/2019. 

ANTONIO JOSé PASSOS 
Prefeito Municipal 
~2.859.233-1 

121 .803.478-55 
Rua José Poloni, n° 302 -Centro- CEP 15.160-000- POLONI-SP 

prefeito@poloni .sp.gov.br 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

Nome 
Cargo 
Endereço Comercial Setor 

ifelefone e Fax 

!e-mail 

LUIZ JOCIMAR DE CARVALHO 
CONTADOR 

Rua José Poloni, 282- Centro- CEP 15.160-000 
(17) 3819-9900 

prestacaocontas@gmail.com 

LUIZ JOCIMAR DE CARVALHO 
CONTADOR 

Responsável pelo atendimento ás requisições de documentos do TCE 

Fone/Fax: (17) 3819-9900 

Rua José Poloni, 274- Centro- CEP: 15160-000- e-mail: pmpoloni.sp@ig.com.br - POLONI- SP 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI 
Estado de São Paulo 

CNPJ: 46.608.063/0001-26 

ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2019 

ftRiffiTUII.A 0 1 

POLONI 
Alogrio em lazer o bem 

A Prefeitura Municipal de Poloni, Estado de São Paulo, autoriza, através da presente Ordem de 
Fornecimento/Serviço, a empresa ANTONIO CESAR DOS SANTOS 058368868-30, inscrita no CNPJ sob 
n° 17.370.899/0001-37, á efetuar os serviços conforme proposta e contrato, decorrente do Processo 
Administrativo n° 018/2019 e Dispensa de Licitação n° 006/2019, apresentando para tanto a respectiva 
Nota Fiscal no momento da entrega: 

O valor estimado para fornecimento da realização dos serviços é de R$ 10.350,00 (dez mil trezentos e 
cinquenta reais) 

POLONI-SP., 27 de fevereiro de 2019 

~SOS 
Prefeito Municipal 

Aceito a presente ordem de fornecimento em 
__ / __ /2019 

B~o~ ~ .l db ~o'lÂ ~ 
Nome/assinatura/Carimbo CNPJ 

Fone/Fax: (17) 3819-9900 

Rua José Poloni, 274- Centro- CEP: 15160-000- e-mail: pmpoloni.sp@ig.com.br- POLONI- SP 


