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Prefeitura do Municíoio de Jaauariúna
Departamento de Licitaçõi

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jagu:
cone: (19)3867 9801 --E-mail: !igililce!

e Contratos
iúna-SP - CEP 13820-000

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO, QUE CELEBRAM A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA E A EMPRESA CESA

CLIMA COMERCIO CONSTRUÇOES E MEIO AMBIENTE EIRELl-EPP

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, com sede a Rua Alfredo

Bueno, n' 1235 - Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71

neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. Tarcísio

Cleto Chiavegato, brasileiro, casado, Empresário, portador do RG n'

7.481.699-8 SSP/SP e CPF n' 056.597.528-53, residente domiciliado na

Praça Carlos Gomes, n'14, Jardim Paraíso,neste município de Jaguariúna,

Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE

e de outro lado a Empresa CESA CLIMA COMERCIO CONSTRUÇÕES E

MEIO AMBIENTE EIRELl-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n' 13.079.240/0001-

75, Rua Sidnei, n' 285, Bairro Utinga, CEP.: 09230-000, no Município de

canto André, Estado de São Paulo, representada neste ato por seu

Procurador Senhor Joel Carlos Bahia, brasileiro, solteiro, consultor de

projetos, portador da Cédula de Identidade RG n'. 533.967-7 SSP/SP e

inscrito no CPF/MF sob n' 666.861.648-87, residente e domiciliado na Rua

Gonçalo Fernandes n' 52, complemento casa 01, bairro Jardim B Vista, no

Município de Santo André, Estado de São Paulo, doravante denominada

CONTRATADA, pelo presente instrumento decidem aditar o Contrato n'

483/2014, Processo Administrativo n' 10775/2014, Tomada de Preços n'

O11/2014, para continuidade na execução de cobertura da quadra da EM
"Prof. Irineu E. Ferrari", ficando entre si justo e aditado, o que segue:

0



Prefeitura do Município de Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13820-000
Fone:(19)3867 9801 --E-mail: licitaçoesúa':ia=uariuna.sp.gov.br

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogada a vigência do Contrato por mais 120

(cento e vinte) dias, a partir de 10 de Junho de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA: Continuam em vigor todas as outras cláusulas e

condições do contrato e do correlato processo administrativo.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente TERMO DE

ADITAMENTO em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as

testemunhas abaixo. ,,,'"')

Jaguariúna, 10 de Junho de 2015

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA

Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

#
')

CPF/MF no 666.861 .648-87

P.{i l t3qé gto
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POOER EXECUTIVO - PUBUCAÇÓES OFICIAIS

JAGUARIÚNA 05

unitário R$70.93 (setenta reais.''noventa e 'três
entavos).e vala.r total de RS 1.418.60 íum mil.

=.P"

HTR4m DE CeNTRAm
PREGAI N'aB1/2a15.

!;i:;:!gr:a:SIUiiR EIUoA'i g2E'Hig. .
Hgik.ã'r#:='B' edOeS.gê"'" al,«en-elos não

Prazo de fornecimento: 12 (doze} meses
Valorglobal:R$ g7.845.30

Secretaria detGabhleteeÍe de Junho de 201 5.

www.jaguariuna.sp. gov. br
continuidade na entrega de microcomputadores

güiuBÜBâü6w'';
Pntbito MIAI W w

Processo Administrativon' 3409/201 2
Contratante: Prehituía do hllunicípio de Jaguariúna

f.lodiíicação. unilateral do contrato. onde' durante a
renovação da vigência. ou sela. de OI de Junho de
201j à 31 de Maio .ü 201 6. referido contrato passa
a. ter o valor total estimado de R$ 207.5Óo.oo
Giu«ntcs e sete mil e quinhentos reais)

aco dadas no Contrato. usual e condições

Tbrcfslo Ciet9thiaveoato Junho de 201 5.

UTRATD DE ANUUÇÃO TOTAL NOTA
EMPENHA '
ATA !E REGETnODE PREÇOS N' OI0/2D14.
pregão Pn3enciil HO Dlü/2014
rnpenho: 01321

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Objeto: Fornecimento de aparelhos de ar condlctonado
tem 01

Vabr anubdo do Empenho: R$ 3.150.00
Data da anulação:0i/04/2015
Tarcisio Cito Chiavegato
Prefeito

DEDE

HI:!UIgBI{RIMEIRO TERMO DE ADIUMENm
PREGÃO N' 05&2015.

ã í::lBWF :i:g'aim:! ""
Fica prorrogada a vigência do Contrato oor mais

jquinzel dias a partir'de 18 de Junho de 2015'para
conta.nuidade na entrega de microcomputadores.

ÜluüÜ3<üm;"';

FIISGOÃgENIBIgIICAgÂO E HDMOLOUÇÃa

g:' '):#Êé:üHIERW.:

UTR4TO ÜE CONTRATA
PREGAI NB aB1/201 5.

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Sguil Comércio e Indústria de Alimentos

perecive s - Item: 36 e géneros alimentícios não

Valor total R$ 37.810.80. ze) meses

Secretaria de Gab mete 24 de Junho de 201 5.

Eãtli11#b DE ANUUÇÃ0 mml NOm

ATA !E REG6TRODE PREÇOS H' O11/2014.
pre9aa PresencíalH'a23/2014
Empenho: 5500

ontratada: T B Dalfre do Munrcíplo de Jaguarlúna

Objeto= Fomecimento de ventilador de parede - item

X[EI.g:]?#E&,E81]Wg: n$ 3.000.00
Tarclslo cletb Chlavogato
Prefeito '

DE ANUUÇÃO DE

HI:!i$iI&I{RIMEIRO TERMO DE ADnAMENm
PREGÃO N'021/2015.
Contratante: Prereitum do Município de Jaguariúna
Contratada: Davop Comercial Eireli - EPP.

@lZE%BX31Bü:'%g'i8
gülUBÜl$ÊÜ'sifg""";
Pnfeita

EãllN;S DE ANUUÇÃo mml dom

i:à:iB ::.:?i.'TW; "'""""-
Emper ho: 02850
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna

0DJeto:.Fornecimento de aparelhos de ar condicionado

Valor anulado do Empenho: RS 749.97

IÜãfw8:ú;w;

DE DE

UTR4m DE CONTRATO
PREGÃO N'056/2015.

ens:05.06.ó7.09 e
Pruo de entrega Em até 30 (trinta) dias

Tarcisio Clero%Üavigato aio de 201 5.

jjjjMiWKEuma.f:ã?i"!'g'"m

WU.'){Bz#'xuç:U
lícitante Coima ci ado e Adjudica o objeto em favorda
estimado de R$ 5.023.g65.00.Lida« pelo valor global

nlu:.:%üü:ãf'"". '. "';

HI:!tftlgI$.PRIMEIRO TERMO DE ADImMENm

0 contento passa a ter o valor total de R$ 274.653.95
(duzentos e. .setenta e quatro mil. seiscentos e

Êã:!11;! DE ANUUÇÃO mml

?l:,:EBH: !PirFWs-'"""".
Empenho: 02829
Contratante: Prehitu a do Município de Jaguariúna

Objeto: Fornecimento de aparelhos de ar condicionado

Valor anulado do Empenho: RS 4.409.90

DE

r ll

Eãtlt11#b DE ANUUÇÃO TOml NOm

Am DE REG6TRODE PREÇOS N' O11/2014.
Pregão Pnsenclal N' 023/2014
Empenho: 5497

ontmtante Prefeitura do fdunicípio de Jaguarlúna

Objeto: Fornecimento de telefone sem fio - Item 58
Vâbr anulado do Empenho: R$ 791 52
Data da anulação:0í/04/2015

Tarcísio Cleta ChiavegatoPrefeito '

ANUUÇÀO

NOTA

DE

URRA:m DE CONTRmO
CONVnE P 020/201S.
Contratante: Prefehurado Município de Jaguariúna
Contratada: Associação Desportiva Jaguariunense de

Quieto: PrestÚão de. serviços de arbitragem para o

$;=Ç;f: .«l:B?il .iÊ,. XH:..hÜLÉ
95 partidas

Prazo de execuçãooDa emi?ao da ordem de seniço
aiorpor partida:RS 350.00

\ralortotai:RS 68.250.00

Secretanli;le G%ne e 30 de Junho de 201 5.

eXrn4TO DECONTnATa
PREGÃO N' DB1/2015.

azc.de fornecimento; 12 Idoze) mesesValor total estimado: R$ g0.6s6 0Q

i:ccísio ciot:acbna$iSato Junho de 201 5.

ÊãltI#b DE ANULAÇÃO TOml NOTA

91,:E i=:::!PI.'m%ã "' " """-
Empenho: 5496

contratante Prefeitura do Município de Jaguariüna

Quieto: Fornecimento de ventilador de pedestal -

Vabr anulado do Empenho: R$ 482.00
Data da an-cação:0f/04/2015
Tarelslo Cletb ChlavegatoPrefeito '

ANUUÇÂ0 DE

Eãtlg:Hb DE ANUUÇÃÜ TOTAL NOTA

ÊI.!E BU::.!PiriWBN """"
Empenho: 02344

Contratanle Prefeitura do Município de Jaguarlúna

Objeto: Forneclmentode aparelhos de ar ccndiciorado

Valor anulado do Empenho: RS 2.1 00.00

glÊêÜ'&WgHJ"«".i
Prefeito

m

DE

Hl:;IfllR8jiRIMEIRO TERMO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N' 010/2014.

lã @BWlgm
WãU31&Ê,IÍgiÜãa'!:,'";:

EXTRA'm DE CONTRATO

PREGÃO lle 088/2015.

naãl 'Elif"Ü#"Higsé''%,« .
quiEmeãui$ao€11rlÜ (um) '/eículo automotor zero
RenauR Clio Expression 1 .0 2015 - hlarca/modem:

Praz a8 entrega: 40 (quarental dias
Secretaria de GaDnele. 22 de Junho de 201 5.

EXTRAI DE COhITRAm

WH: %SI'Egos:.l.vq'gâ'eEi:
Prazo de locação: 12 laazel meses
velar mensal R$ 2.700.aa
Valortotal: RS 32.400.00

Tanlslo Clero Chlavaanün Junho de 2015.

ÊãtlH;: DE AHUUÇÂO TOTAL NOm

B!,!E !H:l.!?i/#MBN """. '.
EniFe' ia c31 85

Coátmtante :tj:gefeitura dÊFMunícípio de Jaguariuna

leio: Fornecimento de aparelhos de ar condicionado

31a'g!'iÜ&Wfw.qi:.:.'.'

DE

Êãt:111b DE ANUUÇÃO 'mTAL NOTA

AU DE REG6TRODE PREÇOS N' O11/2014.
Pregão Pnsonclal N' 023/2014
Empenho: 5495

ontratada: T B Dalfré - Eppunicípio de Jaguarlúna

Objeto: Fornecimento de ventilador de parede - item
az.

Vabr anulado do Empenho: R$ 200.00

DE

DE

DE

H\!8}g&igniMEino TERMO DE ADIAMENTO
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Tarcísío Clero Chiavegato -
AVISO DE }lOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
coNConnENctA N' oo1/20is. - sIsTEMA REGISTRO DC

PREÇOS

larcísio Clero Chiavegato. Prefeito clo Mui:icípio de Jagua.

Prpfi,itn (luesitos representativos das formas de remuneração vigeni
noinercado publicitária

Contudo. a despeito do entendimeni
corTiporta ratificação.

honorários abaixo de 5% sobre o \alar dos serviços externos de

produção e o seu incisa ll não admite seja concedido desconto
superior a S0% sobre a 'Tabela Referencial de Custos Internos
do Sindicato das Agências de Propaganda do Esta(h cle São

do a disputa entre os licitantes ao invés de incentiva.la. o que

fE (l l veda to de p dual de

Paulo'.
Da forma como l ediqida. a referida clát b

l cle ensino
(posto. o item 7.1 1 Tem direi

na Educação

Resposta: Transporte escolar de alunos cla rede municipal

transporte alunos regularmente matriculados
lf8ntil ou Ensino fundamental tla rede pública de

salto e (lue residaíil a 2 quilõinetros ou mais do local clTI qu(

estudam. 2.141 estudantes são beneficiados pela gratuidade do
transporte 110 trajeto entre a residência e a escola

Resposta : Auxilio.Transporte a estudantes universitários
A Prefeitura concede o auxilio aos estudantes de graduação

de ensino superior ein seis cidades vizinhas. entre elas Barra
Bonita. Bauru e Araraauara, Entre as normas da oncessão está

ite de renda familiar per capita (por pessoa) de até dois
salários mínimos.' Diversos' documentos (kvem seí apresen

dos pelo aluno. como comprovante de pagamento da viagem
mmprovante de frequência escolar e outros. Anualmente são

adidos cerca de 280 al

9. Gostaríamos de saber se podemos usar fotos do site na

Resposta:Sim.
1 0. O edital diz que para o Repertório e para o Relatos de

Soluções e Problemas de Comunicação devem seí apresentadas

peças. As especificações, conforme item 7.10. diz que os
devem estar ser em papel A4. No entanto. os subitens 7.10.2.2.3

7.10.2.3.3 dizem que as peças grafias deverão ser fornecidas
proporções qte presewem suas dimensões originais e sua

atura. Perguntamos: as peças podem ser apresentadas em
pranchas forrTlato A3

Resposta: Sim. desde que dobradas e inseridas nas for)as (ft'

iodo a não alterar e presewar o formato A4

9.1.3. . Qualificação téalica: 9.1.3.2. Declaração de
lue. se vencedora. no prazo máximo de 30 (trintas dias após

nando dó publicidade no Município. Segundo a lci 8.666. Art.
3' S I' É vedado aos agentes públicos

admitia prever. incluir ou tolerar, nos fitos de invoca

ção, cláusulas ou condições que cotnprometain. restrinjain ou
n o seu caráteí competitivo. inclusive nos casos de socie

dados cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções
em razão da naturalidade. da sede ou domicílio dos licitantes

ou de qualquer ouça circunstancia impertinente ou irrelevante
para o especifico objeto do contrato. ressalvado o disposto nos

5S S' a 12 deste artigo e no art. 3' da Lei n' 8.248. dc 23 (
outubro de 1991

Pergunta: Essa conceituada Prefeitura rea

desse item 9.1 .3.2 pala a contratação da vencedora
Resposta: Sim. Pelo princípio da vinculação ao instrumenl

:onvocatório. segundo o (dual as partes do certame (Adtninistra

ção e particulares participantes) ficam adstritas às nomlas pre
tas no edital. o disposto no item 9.1 .3.2 será utilizado mmo

)ndição para a contratação da licitante vencedora

0

pane

:.=
lsstnatt

)Pcíaci
do mntrato. apto

l adequada ein Jal
Ç

SP

te

3
lso de suas atribuições e tendo transconido o prazo

reatrsal. Homologa o certame licitatório acima atado e Adjudica

o objeto ein favor da licitante Construtora Estrutural Ltda.. pel
global pstin\ado de RS 5.023.965.00.

Secretaria de Gabinete 29 tle Junho de 201 5.

Tarcísio Cleto Chiavegato

EXTRATO DE CONTRATO'

PREGÃO N- 05Ü201 S.

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Guilherme Augusto de Gcdoy - ME
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos - Itens:

OS.06. 07. 09 e lO.

Prazo de entrega: Em até 30 (trinta) dias.
Valor global: RS 7.128.00.
Secretaria de Gabinete, 1 1 de Maio de 201 5.

arcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE CON
TFUTO

Processo Administrativo n' 2.785/201 4.

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguaríüna

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PUBLICA F1' 003/1 5

0BJET0: CONTRATAÇÃO DE ElçlPRESA ESPECIALIZADA NA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA
REALIZAÇÃO DE coNsuLVoniA ENVOLVENDO PUNEJAMEN
TO ESTMTEGICO. (RiAÇÃO. PRODUÇÃO E VEICUUÇÃO DE

CAMPANHA. INTERMEDIAÇÃO E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLI
CIDADE AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO PARA PROFIOVER
A DIVULGAÇÃO AO CIDADÃO. DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO
MUNICÍPIO DE JAHU.

ESCURECIMENTOS SOBRE PERGUNTAS EFETUADAS POR

EMPRESAS EM REUÇÁO AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA DE N
003/1 S - EDITAL N' OM/l S

t. De acordo com o item 6.2 do edital (página 8). 'As pra
postas témícas serão analisadas e julgadas pela Subcomissão
Témica. constituída por 3 (üês) membros em conformidade

rágrafo I' do artigo 10 da Lei Federal n' 12.232/10

O parágrafo 2' do referido artigo diz 'A escolha dos metnbros
da subcomissão técnica dar.se.á por sorteio. em sessão públi

:a. entre os nomes de uma relação que terá. no mínimo. o
triplo do número de integrantes da submmissão. previamente

dastrados. e será composta por. pelo menos. 1/3 (um terços
de profissionais que não mantenham nenhum vínculo funcional

dual. diíeto ou indíreto, mm o órgão ou entidade
esponsável pela licitação'. Ainda. o parágrafo 4' do mesmo
artigo diz 'A relação tios nomes referidos nos $$ 2o e 3o deste

PZ

que data e qteceu e.

dos m( mb da Subo T rrpu

ência e nem com o objetivo da licitação, qual seja. a seleção
da proposta mais vantajosa para a Administração. previa
artigo 3'. capot. da Lei n' 8.666/93. de aplicação complementar
ao caso em exame. conforme admite o artigo I' da Lei Espedal

h l datituCprmcip e co

Além dias -padr lias alhtr s.

:ividade dessas presas

bem a possibilidade de que as agências de publkidades
ofereçam proposta no limite de sua estrutura de custos. não
cabendo à Administração estabel«er óbices a maior ou menor

de agência

qe

Tampouco itnpedetn a negociação do 'desconto padrão
(itens 2.7. 3.5, 3.10 e 6.4) e dos honorários dos

serviços e suprimentos extensos (item 2.8} entre o anunc

Duma forma. deve a Administração retificar a vedação do

}m 7.1 do edital a fim de se aiustar à lei e às normas do CENP
e. via de consequência. adaptar os itens 8.1 e 8.1.1 da ininut3

:ontratual. assim como o Anexo 3 - Modelo da Proposta de Pre.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do
Estado de Sáo Paulo - PRODESP.

fica aaescido ao contrato o valor dc RS 33.003.9S. que cor
!sf)onde a 13.657748% do valer total do contrato. em virtude

tlo aditamento cle 4.655 multas poí mês. de 01 de fevereiro de
20015 à 28 de março de 2CIS.

0 Qnl

Ambien

artigo será publicada na imprensa oficial. em prazo n3o inf
a lO (dez) dias da data ein que será realizada a sessão f)ública

Ralada para o sorteio' . Gostaríamos de saber ein qual veí(c
l foi publicada a relação dos nomes. se a sessão pública do sorteio

Resposta: Os veículos utilizados para publicação dos nomes
dos membros sorteados para composição da Subcomissão Téc

ca. foram os seguintes: Diário Oficial do Estado de São Pauta -
IMESP: Diário de ColnéKio e Indústria - DCI e o Jornal da Cidade

cle Bauru/SP. Salientamos que o referido anúncio foi publicado
em 03 de março do corrente ano (201 S). A sessão pública re

dia 02 de março de 201 S.Ademais a data para a sessão pública

do referido sorteio foi publicada nos mesmos jornais supracita
dos ern 14 de fevereiro de 2015.Aata referente a sessão pública

encontra.se encantada no processo que deu origem ao edital
esta concorrência: 003/2015. A sessão pública foi presidida

pela (omissão Permanente de Licitações deste Município.
2. De acordo mm o item 4.1 do edital {página 6). '0 invt

lucro 1 - PROPOSTA TÉCNICA - Plano de Comunicação Publica
ficadoid pad do ido p{

4. Ê o (quanto basta para concluir em exame prévio e de
cognição não plena. pela oconên(ia dc possível violação à lega
lidade e competitividade desejadas. suficiente para a concessão

da providência cautela( a peniiitir sejam bem esclarecidas.
durante a instrução. as questões ora suscitadas.'

Além do mais. o edital fixou. ainda que de fonna indireta.

preço mínimo. quando estipulou desconto máximo de S0%

sobre a Tabela de Custos Referenciais do Sindicato das Agências
de Propaganda do Estado de São Paulo (itens 2 e ll.l.S). prá

rica vedada pelo artigo 4Q. incisa X. da Lei de Licitações. como
observado pela SDG

Tais procedimentos. além de não serem indispensáveis à
garantia de consecução das obrigações contratuais. não assegu

cos e demais lo níliinrlnos.

da )comia. da
lqrados pel

ito passa a ter o valor total de RS 274.6S3.9S
Iduzentos e setenta e (lustro mil. seis«ntos e cinquenta e três
'Cais e noventa e cinco centavos).

Continuam ein vigor as demais (láusulas contratuais.
Secretaria de Gabinete 1 6 de março de 201 5.

Tarcísio CICio Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE PRIMEIRO TERhlO DE ADITANIENTO DE CON

TRATO

TORNADA DE PREÇOS N' O}0/2014
Contratante: Prefeitura do faunicipio de Jaguariúna

(ontratada: Ceda Clima Comércio Construções e Meio
Eireli - EPFI

Pi

Prefeito

fica p oqad do contrato p 120 (qen

fica prorrogada a vigência clo contrato por mais 1 20 (cento
nte) dias contactos cle 10 de Junho de 201 S. para contlnu

Jade na execução de cobertura da quadra da EM ' Prof'. Mana

Continuam ern vigor as demais dáusulas contratuais.
Se«etária.de Gabinete. tO de Junho de 201 S.


