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Processo Adminis trativo n' 10774/2014
Contrato n' 482/2014.

!:fgg b =En;8Z! TqSg:iEÊ::!' vcao

da E la Professora Mana Tereza
nstantes em nexo (mídia), parte

integrante do Edital.

1 .2 Todo material, equipamento e mão de obra necessários são de resp nsabilldade da
CON'lltATADA.

seus Anexos os seguintes docum entos:
a) Edital da Tomada de Preços n' 01 0/2014; e
b) Proposta da CONTRATADA.
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2.2 - Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e. desta forma. reger a execução
do objeto contratado.

Secretaria de Educação, conforme modelo em Anexo XVI.

3.1. 1. Será nomeado pela CONTRATANTE, profissional devidamente habilitado para
exercer as funções de fiscalização da obra.

EldBliJB Bd4E=HnJGnm.liúg
dos funcionários.

3.1.3. O prazo de execução do objeto poderá ser pronogado a critério exclusivo da
CON'l'RATAN'lT.

GgâÉH 1] H :l :n\

H:ã! g EB.3.1H13EF'.!hã :l:: mu':
4 3 As despesas decorrentes desta execução correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária: 12.361.0014.11]3.0000 4.4.90.51.00.

Hl;il H ãE: X BU"HXHFÊ=::
responsável técnico da CONTRATANTE. evida aprovação das

medições pelo
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lilglE?:.â 13 :hB Fáf WXl:
5.4 Deverá estar indicado nas Notas Fiscais Eletrõnicas o número da Tomada de
Preços n' 010/2014. o número do contrato firmado e menção ao Termo de
Compromisso PAC2 10346/2014.

'')

5.5 É obrigatória a indicação na NF-e, o número da Agência, da conta bancária do
Banco do Brasil S/A, na qual serão efetivados os pagam ntos

5.6 Nenhum pagamento será autorizado sem a efetiva constatação de sua execução na
forma estabelecida no Edital e seus anexos.

5.7 0 prazo de pagamento será de até 25 (vinte e cinco dias corridos, a contar da
apresentação da Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e).

5.8 Para o efetivo pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a relação dos
nomes de seus funcionários e os comprovantes de recolhimento do INSS (Seguridade
Social) e FGTS (Fundo de Garantia do Tem po de Serviço).

Estado do Meio Ambiente - SMA.

5.10 Em hipótese alguma será efetuado pagamento antecipado ou sem as aferições
realizadas pela CONTRATANTE.
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Rua Alfredo Bueno, 1235- Centro - Jaguariúna - SP - CEP 13820-000
Fonc: (19) 3867 9780/ 9801 e-mail: licitacoes@jaguariuna.sp.gov br

w ww .licitaco es .iaguai:!.yna.s D.go v:tu

6.0TRANSFERENCIADO CONTRATO:
6.1 A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte,
nem poderá subcontratar os serviços relativos ao objet sem. o. nq)resto
consentimento da CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena de rescisão de ajuste.

7.0RESPONSABILIDADE:
7.1 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto
deste Contrato, e consequentemente responde, civil e c iminalmente, por todos os
danos e prejuízos que. na execução dele, venha direta indiretamente, a provocar ou
causar para CONTRATANTE ou para terceiros.

7.2 Não existirá qualquer vínculo contratual entre eve tuais subcontratadas e a
CONTRATANTE, perante a qual a única responsável pelo cum primento deste Contrato.
será sempre a CONTRATADA.

7.3 A CONTRATADA é responsável pela análise e estudo de todos os documentos
fornecidos pela CONTRATANTE, para a execução dos serviços, não se admitindo, em
nenhuma hipótese, a alegação de ignorância.

7.4 A CONTRATADA, obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

7.5 A execução dos serviços deverá atender estritamente o descrito no Edital da
Tom ada de Preços n' 010/2014.

8.0 ACOMPANH.4MENTO DA EXECUÇÃO :
8.1 A CONTRATANTE indicará um funcionário que será o interlocutor de todos os
contatos com a CONTRATADA, bem como o agente fiscalizador do desenvolvimento
dos trabalhos.

8.2 0 acompanhamento da execução ou a sua fiscalização pela CONTjIATANTE. não
exclui ou reduz a responsabilidade da CON'IRATADA em obedecer às especificações
e demais normas técnicas para a peMeita realização do objeto contratual.

9.0 GARANTIA TÉCNICA E REPARAÇÕES :
9.1 Após a execução do objeto contratual, por parte da CONTRATANTE, a
CON'IRATADA ficará ainda, responsável pelo prazo de 60 (sessenta) meses, por
quaisquer defeitos, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, obrigando se,
às suas expensas, a reparações e/ou substituições, que se fizerem necessãnas para o
perfeito cum primento do contratado.
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8

respectivos encargos.

assinado pelas partes.
'''h

l0.2 Durante o período de lO (dez) dias da data de expedição do termo supra. a obm
ülcará sob observação, de molde a se verificar o cumpr ento das exigências
construtivas.

ll.l11'0 o NALn) naus: cução do objeto. importará na aplicação à CONTRATADA de
multa na ordem de 1 0% (dez por cento) sobre o valor deste.

11.2 A execução do objeto fora das condições estabelecidas, também ocasionará a
incidência da multa prevista em Cláusula l l.l .

11.5 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades
elencadas nas Cláusulas precedentes.

P
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1 1 6 0s xralores pertinentes às multas aplicadas, serão desc ntados dos créditos a que
a CONmATADA tiver direito ou cobrados judicialmente,

11.7 Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, fica á
sujeita a sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n' 8.666/93, com as
alterações da Lei Federal n' 8.883/94.

.Hg=lEHU:::l:ltgTS g:ã')

12.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no Art.
79 da Lei 8.666/93.

H3x :'ri:Hw$m='u:";um
responsável pela execução dos serviços.

13.2 A CONTRATANTE reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer
tempo a execução dos serviços contratados, mediante o agamento único e exclusivo
daquelesjá executados.

13.3 A CON'l.RATANTE reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer
serviço que não atenderem às especificações, ou que sejam considerados inadequados
pela fiscalização.

'''\
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13.6 A CONTRATADA ficará obrigada a garantir que os integrantes de seu
técnico realizem pessoal e diretamente o objeto ora contratado.

corpo

acompanhamento da obra.

::;:: âH=u=4.;EUHIEUBE.= a:nf :
13.8 Fica expressamente vedada a subcontratação sem prévia, expressa e escrita
autorização da CON'TRATANTE.

13.10 A CONTRATADA, no caso de emprego de produtos e subprodutos florestais,
obriga-se a adquiri-los de pessoa jurídicas cadastradas no CADMADEIRA

13.1 1 Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n.o 8.666/93 alterações, que
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Adm inistração Pública.

15.0 AGENCIA: to vigorará pelo período de 190 (cento e noventa) dias
emissão da Ordem de Serviço.

contados da
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Jaguariúna, ll de novembro de 2014.
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TERMO DE CÉNCH E NOTFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N' OI0/2014

Ul:l\ill:lgEh H n: unt;«» ,«'";",
Malta Tereza Piva CHIA COMÉRCD, CONSTRUÇÕES E MEÃO AMBMNTE EIREL

EPP'')

todos os despachos e decisões
no Diário

do Estado de
n' 709, de 14 dejaneiro

contagem dos prazos processuais.

Jaguariúna, ll de novembro de 2014
'x
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28 de Novembro de 20 14 © IMPRENSA OfiCIAL OO MUNICÍPIO OE JAGUARIÚNA
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www.jagugriung:sp- gov. br

.XTnA10 DE H:l:lHlto N' .l0.775/201 4.

ãlãã!:agP8Rfugigíg!% ü:g!!v".'.
AmbienteEiídli - ME.

$:U:l$111ü Jugtlw.'J:g
Secretaria de Gabinete. 1 1 de Novembro de 2014
Tarcíslo Cloro Chiavegato .

ProíBito ....r'í>OAOla(}g
EXTRATO DE CONTRATO ' ' ''' J
Processo Administrativo H' l0.774/201+

klil@: llfHiia:agi:iglW gl:Ê:!'r".:.

$$$Ê$EBH.:===:
$!U1lul:!T.glutmL'J':ãg
Seca%l:ría de Gabinete. ll de Novembro de 201 4.
Tardslo Cleto Chlavegato
Prefeito

ALISO DE SUSPENSÃO DE UaTAÇÁO
fntcÁo N' 20u2014.

s:WwgUumi :''.
Taidslo Cleto Chlavegato
Prefeito

EDITAL 0E CANCELAMENTO DE iNscniçAo
MUNICIPAL

nu:2vã'W.WvaWÂs&S: i:
MgWgüp'#'92@qR::edme

canceladas as hsaições Munidpais e no cadastro fiscal
linüiiiário das empresas relacionadas

fiscalização N' 9571 de 1 0/01/2014

ExmAXO nAEdS=Eaxo N' ll.s51/zoi+,

»regi\8s. Enuegas bimesüab em até 061sds)

H%..H#'i 'â.L!:i:':'g..J"Eâ; '. '$,aík
Secretaria de Gabinete. ll de Novembro de 201 4
TarcÍslo Cleto Chlavegato
Prefeito

2 y01n014.

.xrRAIO %:jj:rT:ATO o N. 1 1 .851 /20il

fiscalbação N' 9568 de 1 0/01/201 4.



124(226)262 - São Paulo.
Diário Ofici!!.EgSjer Executivo

sábado 29 de novembro de 2014

E:'lH:,:'.:E gl:: ='.11;;S''i$'T:l:'?:}
3263 BODY 0u no dqartaRenta de licitações.

PREGÃO PRESENCIAL la7/2014 . O Munidpio de ltâpa
infoi nr\a ao s batel estados a abertura de licttaçáa na modalidade

;l;;'il;.nciai. visa«do Q REGISTR0 0E PREÇ01f:j: Hul'

stçãa de sondas e cat«eles pala paçimtes cam necessif odes

lilÊ3Ü'ãlÜ=Êlle;p$!t :,llP}
ãjüi Éi! ,:!n!:n$wlw$
IÜ MijlliÊI :mu:!'iJ?:sm
3263 .gaBO.

ntpcópia do edita
rKolher uma

gi@ ií w$;ii4ii$ *1@$11$Hh ' :g:

na Rua Monsenhor Ezequias Galváa. s/n'. Jardim Padre Bento. l ;:bmMplid e mãa de alia. PARECER DA COFalSSÀO DE l.IMITA

::l.=:11a::u=='!: smw sl llH g EiR8WW$1
!:"'Hã@i isu wa $1MI l!
hliRãÉãlãm:'Rl:; z:W ll$ 1 1ÜÜÜi11SIÜÊ a :i""«"""
diretammte na Ptpíeituia o interessada deveíâ iecalhH uma l '' ltupwa. 27 de Naveifbro de 2014

tan de RS S0.00 {cinqüenta rede). junta ao Departamemo ae l Comissão dt lidtações

@MaHiÊ i:gi:3i)ll$W ~ú ú
®Üãil':=iiiii'iii.':i:iiiii :""" l «««««""'"w

CONCORliÊNCIA t1' 07/201a
A CPL comunica aos interessados. que após a .reconhed-

menta da condiçáa de habilitada. a lidtante Prumo Engenharia
l.tda. fai cansidKada vencedora com o valer de R$ 6.1 14.426,94.

28/11/14. Migud de Moura S. Jt ' Presidente da Cn

mesrnQ dia O edinl está disponível para collsulta e impressão
no site da Piefettura: www.itu.sp.gov.br. Caso prefira abte{

l Píefehura o interessado deverá

uPtçttP.ccm.t;tF

Pregão prnencial3 n' 876/2014

;
ç3o de pn e acessórios Davas. em atendi.

divKsos Dwartaav»Rios deste

ALISO DE ADJUDICAÇÃO E HOlaUOGAÇÃO
PREGÃO N' 19U2C14
Tarda.se público e para anhecimento dos interessadas que

a Rnãa anima nrencionada tenda coma ot$en. a. aquisição

Hãl!!iã!.u«SÇll;=.#$1;{
e Peças Lida., pdo valor de RS 101.500,09 (cena e um mil e

h
quinhentos reais.

Antonia M. S. X Brasilino - Pregoeiro

Tardsio Clero Chia«gato - Prefeito
EXTRAÍA DE CONTRATO
Processo Administrativo N' 1 0.77S/2014
Contratante: Píefettur a do taunidpio de Jaguariüna

Ccnvatada Cosa Clino Comércio. Construções
pFirdli - f-qEP

SERVIÇO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO
AVISO DE HOMaOGAÇÃO

Construções LIDA.
ltápolis, 2B de Novembro de 2014.
Márcio Roberto Peneira Goma - SupHintendente do SAAEI

Obieto: ExKução de cobntura d

Escola Professor trinco Expedito retrai.
Prazo de execução:1 80(cento e oiten'

irra poliesportiva d

ardem de serviço.RS 155.166.S3 (anta e dnqüenta e cinco mil

«131ãÜlaiàÜ: ;::;s""'
Taídsio Clero Chiwegato
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
procuro Admi nistrativa tü" 1 0.774/2014

Contratante; Prdeitura do Munidpio de Jaguarlú
Ccn:ratüa: Cosa"Clima Comêída. Construções e Meio

b enteEiíelU ME. de cob«lura da qudra poliespartiva da

Escola ProfessoíaMaria Tereza Piw.
Prazo de execução:1 80(cento e oitenta) dia após data da

i) dias após data da

ITARIR l

PRE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADUJUDICAÇÀO

Processo: 1435/14

Convhe 2a2014 içou com fornecimento de ma

ais e mão de obras conforma abaixo:
LOTE OI . Implantação de divisória em sda de aula e fedia'

menta oom tda e falta ohõn e laterais da quadra de esporões
da EMEF lvele Santana Pinto. situada na Rua rosé Teixeira topes

ro Bom Retira ltaiiri/SP; que sêptiao na EMEF Sebastia

'LOTE 04 . Ampliação e reparos na mula da frente da Creche

Munidpal Eli juiz Alaisp. situada na Rua Lnncr fidalgo dos

centaws). haiiÜ 28 de novembro de 2014. Rdane ]dari] Situa
Prefeito taunicipa

'nRNIO DE ÚOFaOLOGAÇÃO
processo Lidtal

2Qn014
Objeto:aqu

mento à fíat3 de veículos dos di'

SERVIÇO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO

Encontla.se aberta no Serviço Autónomo de Água e Esgota

de ltuverwa. a TOldADA DE PREÇO n' 002/2014. do tipo menor

na sede da SAAE localizada na Praça Dez de Março n' 2a9.
fan?m fFP 14.s00.000 na ddade de ltuvefava - SR Maiores

macõK e ?sdaredmeMos poderão ser obtidos na endereço
iKv\a pela teldone'(16) 3830-ss00 cu pelo email saaeituv©

ordem de senlço RS 15S.166.S3 (cento e dnqüenla e cinco mil,

"":â=U=:' ..1:::'fllH:==1::;S:'
Taídsia CICio Chiavegüto
Prefeito

JAMBEIRO

PR

axa de RS 30.00. nc Deita de Compras e Lícita'
tu 40a anos. tl" lll. llu reovo Centro. ltu/SP.

6:Q0 horas. Ob s. tJáo senão

i'FIEL:1::\=.:$'1E'lH,. ""-"'. I" !.:

ÜÉ#ü ün:l:lÊH:liü:iões. sito na Av. ltu
das Q8:Q0 às 12:00 e das 13:00 às

Rl11ihlhil"!!nmB%BB

il$ ilWW
mumodia.Oeditalestádisp . . ...... ......alr u u'a - " -'' '-. '' ' '' onlvel para eansutta e impressão

cópia do edital diíetaneme na Prefeitura o iMetessado dev«â
recolher uma taxa de RS 30.00. no Deita de Contras e Lista.

;iüÜ i:.i::::;=iÜãam;.â:F;$

dia. O edital está disponlyd para ansutta e impressão.no siU

l HÊ :; h: l:J=.! :: @l
l ;;;'ú'i.iia's :: p':\'ú:,':p"'-':' .:.b8=1;;::

a

às 12:00 e das 13 00 às 16:00 horas. Obs. Não s 80 pomadas
infn.-.srÀH nnr telefone/fax/e-mail. ttu. 28/11/1 4 - Migud de

JABORANDI

PRE

3üüiia="M.n''l$a'J??;g;l
!gllgii13 ::;m.i. m@4i

' de Novembro de 2014. RoDaR fales Caídozo - Píefeho

f.Runidpa

lnGACÀ0

preços pala evmud aquisição de peças para velcutas aa Trai'
Idunidpal. com enceíramenn para entrega de av\ostras e enve

ou gratuitamente pelo e"mail lidtacao©jambdro.sp.gov.br

segue: Á PRESENCIAL n' 13/14.guio cbieto é regislro de
da frota

JACAREÍ

JANDtRA

SERVIÇO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO
LOriviTÍtJ' S9nC14 ' HadOLOGAÇÃO

ÜÜ]ÚE I'Rali ÕOOMOLÓGICOS LEOA - 1.4E
ard 27 de novembro de 201á

lives d3 alva . Ptesiden:e da SAAt
FACIAL N' 08/2014-HOraOLOGAÇ

Lualene Gonçahes d3 alva . Ptesiden:e da SAAE
naçnXó PRF FACIAL N' 08/2014-HOraOLOGAÇÀ0

P

COFaUNICADO DEREVOGACAO
PREGÃO N' 48/14 (PRESENCIAl} sso N' SG11/14

.!fglh$11iÜãU:i':,:nms:=:
pteíehura. O Pregoeiro e Equipe. de Apoia fazem sabe que
cn.forme dnefm nado do Prefeito l-municipal de !andi.ra fia

3 lidtação subi
pública. Informa

cala REVOGADA. par lazões up miar']

\11::.!:e'='=!:U'!.=H'=


