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INSTRUMENTO CON'I'RATUAL QUE EN'IRE SI CELEBRAM A PREFEI'IRRA DO
WimK=biO DE JAGUARI(JN.A E: Á EWRESA COSA Ct.IMA COME.RC10,
CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIEN'lT EIRELI - EPP, PARA EXECUÇÃO DE
COBER'IRRA DA QUADRA POI,ESPORWA DA ESCOLA PROFESSOR IjtINEU
ESPED]TOFERRARI

Processo Adminis trativo n' 10775/2014
Contrato n' 483/2014.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, com sede à Rua Alfredo Bueno,
n.o 1 235, na cidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo. inscrita no CNPJ/MF sob o n.a
46.41 0.866/0001-71 , neste ato representado pelo Prefeito Municipal. Sr. Tape ísio Cleto
Chiavegato, brasileiro, casado, Empresária, portador do RG no 7.481.699-8 SSP/SP e
CPF no 056.597.528-53. residente domiciliado na Praça Cardos Gomes, no14, Jardim
Paraíso. CEP: 13.820-00, neste Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo,
doravante denominada simplesmente CONTRATIANTE e a Empresa CESA CLIMA
COMERC]O, CONSTRUÇOES E l\IEK) AMBIEN'lE EIRELI - EPP, inscrita no
CNPJ/MF sob n' 13.079.240/0001-75, com sede á Rua Sidnei, n' 285 - Bairro: Utinga,
CEP: 09230-000, no Município de Santo André, Estado de São Paulo. representada
legalmente neste ato por seu Procurador Senhor Joel Cardos Bahia, brasileiro, solteiro,
Consultor de Projetos. portador da Cédula de Identidade RG Ro 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 Muniéípió de
Santo André. Estado de São Paulo. que também subscreve, doravante denominada
simplesmente de CONTjtATADA, têm entre si justo e contratado o segui nte:

l .O - OBJETO:
f.t Execução de cobertura da quadra poliesportiva da Escola Professorlrineu Espedib
Ferrari, conforme especificações e quantitativos constantes em o (mídia), parte
integrante do Edital

1 .2 Todo material, equipamento e mão de obra necessários sã de responsabilidade da
CON:TltATAI)A.

2.0 - DOCUMENTOS INTEGRAN'lTS :
2.1- Para todos os efeitos legais e para melhor caracterização da execução do objeto,
bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora
cona-caídas in4Fegram este Cont.rato; com o se nele estivessem transcritos, com- todos os
seus Anexos os seguintes documentos:
a) Edital da Tomada de Preços n' O1 1/20141 e
b) Proposta da CONTRAT.AJ)A.
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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.

3.0 PRAZO, lí)CAL E CONDIÇOES DE EXECUÇÃO:
3.1. O objeto será executado na Escola Professor Irineu Espedito Ferrari, localizada na
Praça Basaglia n' 170 - Bairro: Nova Vila Xll de Setembro em Jaguariúna - SP, em até
180 (cento e oitenta) dias, contados da data da Ordem Serviço expedida pela
Secretaria de Educação, conforme modelo em Anexo XVL

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

3.1.2. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de EPI's
(Equipamentos de Proteção Individual) e EPC's (Equipam ntos de Proteção Coletiva),
necessários à execução do objeto, bem como os uniformes, transportes e alimentação
dos funcionários.

3.1.3. O prazo de execução do objeto poderá ser prorrogado a critério exclusivo da
CON'IRATAN'lE.

4.0 -- PREÇ'O :
4.1 0 preço global para a execução do objeto é de R$ 155.166,53 (cento e cinqüenta e
cinco mil, cento e sessenta e seis reais e cinqüenta e três centavos), apresentado na
proposta da CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRAT.A.NTT.

4.2: O preço acima referido é final; e irreajustável, não se admitindo quaisquer
acréscimos, estando incluído no mesmo todas as despesa e custos, diretos e
indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.

4.3 As despesas decorrentes desta execução correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária: 1:2 .36 ] .0(}14 .]1 t3.000 0- 4.4.90.5].0 0;

O recurso financeiro será repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação -- FNDE, conforme Termo de Compromisso PAC2 10346/20114 firmado
entre a Prefeitura do Município de Jaguariúna e o Mini ério da Educação.

5.0 - CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:
5.1 0s pagamentos serão efetuados após a devida aprovação das medições pelo
responsável técnico da CONTRATANTE.
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5.2 Após as medições realizadas conforme perío.dos dete. dos. e.m. cronograma-
físico-financeiro (Anexo IV), ou seja, á cada 30 (trinta) dias, as mesmas serão
aprovadas e rubricadas pelo funcionário técnico designado pela CONTRATANTE.

5.3 Ocorrendo à aprovação e rubrica das medições, a CONTliATADA emitirá Nota
Fiscal Eletrõnica (NF-e), a qual deverá ser enviada aos seguintes endereços
eletrõnicos: engenharia@jaguariuna.sp.gov.br, com cópia para
sed u ç(@ iaa pari un a: sn:aov:.br.

5.4 Deverá estar indicado nas Notas Fiscais Eletrõnicas, o número da Tomada de
Preços n' O11/2014, o número do contrato firmado e menção ao Termo de
Com promisso 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).

5.9 No caso de estar envolvida a utilização/em:pego de produtos e subprodutos
florestais, deverá estar obrigatoriamente anexada à Nota Fiscal emitida pela em presa
vencedora, cópia da Nota Fiscal da compra do produto ou subproduto de origem
florestal, com documentos de origem florestal-DOF, expedido pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, ou pela Secretaria de
Estado, do Meio Am-biente - SMA.

5.10 Em hipótese alguma será efétuado pagamento antecipado ou sem as aferições
realizadas pela CONTRATANTE.

5.1.1. À. CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança. ou o. desconto. da
fatura emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se tão somente
cobrança em carteira simples, ou seja, diretamente na CON'lRATANTT.
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6.0TRANSFERENC]A.DO CONTliATO:
6.1, A.CONTRATADA.. não poderá transfere.r o presente Contrata,. nQ todo ou em p e,.
nem poderá subcontratar os serviços relativos ao objet sem o expresso
consentimento da CONTRATANTE, dado por escrito. sob pena de rescisão de ajuste.

7 .O ]tES PONS AB ]lll)AI)E:
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
CONA:RATANT.E, 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' O1 1/2014.

8.0 ACOMP.A.NHAMENTO DA EXECUÇÃO :
8.1 A CONTRATANTE indicará um funcionário que será o interlacutar de todas 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 CONTliATAINTE, não
exclui ou reduz a: responsabilidade: da CO;NTRAT.AI):A em obedecer às especificações
e demais normas técnicas para a peMeita realização do objeto contratual

9.0 GARANTIA 'l'.ECNICA E REPARAÇOES :
9.1 Após a execução do objeto contratual, por parte da CONA.RASANTE. a
CONTRA'FAD:A ficará ainda, responsável pelo- prazo de 60 (seis enta} m-eles, por
quaisquer defeitos, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, obrigando se,
às suas expensas, a reparações e/ou substituições, que se fizerem necessárias para o
perfeito cum prímento do contratado.
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9.2 Se a CONTRATADA não executar os reparos e/ou substituições, nos prazos que
forem: detemlinados pela CONSTANTE,. esta. se assim. Ihe convi.er,. pad.erá m.andar
executa-los por conta e risco daquela, por outras empresas, cobrando-lhes os
respectivos encargos.

1 0.0 RECEBIMENTO DO OBJETO:
10.1 0 objeto contratual será recebido provisoriamente pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização que for designado pela CONTRATANTE para tanto.
mediante Termo de Recebimento Provisório, conforme ANEXO XIV, o qual será
assinado pelas partes.

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

l0.3 Esgotado o prazo previsto na Cláusula l0.2 e uma vez com provado a adequação
do objeto aos termos contratuais, a obra será recebida definitivamente, por servidor ou
comissão designada pela CONTjtATANTE, mediante Termo de Recebimento
Definitivo, conforme ANEXO XV, assinado pelas partes

11.0 PENALH),ODES:
11.1 0 atraso na execução do objeto, importará na aplicação à CON'TRATADA de
multa na ordem de 10% (dez por cento) sobe 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 .'x

'ff.3 As eventuais multas aplicadas por força do dispor em Cláusula anterior não
terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a
CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos q e os seus
ates venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do p em apreço.

1,1.4 A inexecução total o:u parcial do contrato, import á à CO.NTRATADA a
suspensão do direito de licitar e contratar com qualqu ente da Administração Direta
ou Indiretamente, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da aplicação de tal
medida punitiva, bem como a multa de 1 0% (dez por cento) sobre o valor do Contrato.

1.1,.5. Será propiciada defesa à CONTRATAM-A, antes da. im.posição. das penalidades,
elencadas nas Cláusulas precedentes.
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1 1.6 0s valores pertinentes às m ultas aplicadas, serão descontados dos créditos a que
a: CONTRA11'ADA*tiver direito ou cabrad.os judldalm.ente.

11.7 Se a CONTRAT.ADA 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 s
alterações da Lei Federal n' 8.883/94.

12.0 RESCSÃO:
12.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também sua rescisão, desde que
ocorram quaisquer dos motivos enumerados nos Ans. 77 e 78 da Lei 8.666/93.

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

] 3.0 D]SPOS IÇÕES GERAIS:
13.1 A CONTRATADA deverá providenciar em até 02 (dois) dias da assinatum
deste, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica ( T) relata'a ao objeto,
onde deverá constar o nome e o número da carteira junto ao CREA do
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 CONTRATANTE reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer
serviço que não atenderem às especificações, ou que sejam considerados inadequados
pela fiscalização.

13.4 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, por si, por seus sucessores e repesentantes na
execução dos serviços contratados, isentando a CONTjiATANTE de toda e qualquer
reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

13.5 A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e
auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência
social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer o encargos previstos em lei,
em especial no, que diz respeito às normas de segurança do t-rabalho; previstas na
Legislação Federal (Portaria n.' 3.21 4 de 08/07/1 978, do Ministério do Trabalho), sendo
que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da
CONTRATANTE ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cab veia.
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13.6 A CONTRATADA ficará obrigada a garantir que os integrantes de seu corpo
técnico realizem pessoal: e diretamente o objeto.ora contratado.

13.7 A CONTRATADA deve pemaitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou
entidades publicas concedentes ou Contratante bem como dos órgãos de controle
interno e externo a seus registros contábeis, inclusive do profissional da área de
engenharia ou arquitetura nomeado peia Prefeitura do M nicípio de Jaguariúna para
acom panham ento da obm.

13.7.1. A CONTRATADA, ás suas custas. deverá instalar e manter em local visível,
determinado pela fiscalização, placa de obra, conforme modelo a ser apresentado pela
CONTRATANTE antes do inicio da execução dos serviços.

13.8 Fica expressamente vedada a subcontratação sem prévia, expressa e escrita
autorização da CONTRATANTE.

1 3.9 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto
deste Contrato, bem como pelo fomecimento dos EPI (equipamentos de proteção
individual) que se fizerem necessário para a execução o mesmo, e consequentemente
responde, civil e criminalmente, por todos os danos e rejuízos que. na entrega, venha
direta ou indiretamente, a provocar ou causar para CONTRATANTE ou para teKeiros.

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

'x 13.11 Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n.o 8.666/93 alterações, que
regulamenta as licitações e contratações prom ovidas pela Adm inistração Pública.

]4.0TDLERÂNCIA:
14.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por
omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qual uer dos itens e condições
deste Contento e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de
qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesm:os itens e condições, os quais
permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houves ocorrido.

1 5.0 AGENCIA:
15.1 Este Contrato vigorará pelo período de 190 (cento e noventa) dias, contados da
em-issão da Ordem de Serviço-.
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16.0-VALORDOCONTRATO:
16..1 As partes contratantes dão ao presente Contrata o valor global. de R$ 155..16.6,53
(cento e cinqüenta e cinco mil, cento e sessenta e seis reais e cinqüenta e três
centavos).

17.0 - TERMO DE CIÊNCIA E NOTmCAÇÃO:
17.1 Na q.ualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de Ciência
e Notificação, confomle Anexo X]]], relativo, se for o caso, à transmissão deste
Processo perante o Tribunal de Contas do Estado de São aulo.

1 8.0 -- FORO:
1 8.1 - Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São
Paulo, onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste
Contento, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais. privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e cor)datadas, as partes, or seus representantes legais,
assinam o presente ÇõOtrato, e# 3 (três) vias de igual teor e forma par um só e
jurídico efeito, perante asjtesteVunhas abaixo assinad , a tudo presentes.

Jaguartúna, ll de novembro de 2014

N
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'TERMO DE CÉNC]A E NOTWICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N' O11/2014
Contmto Do 483/2014.
Contmtante : PREFEITURA DO M.UNICIPIO DE JAGUARIUNA
Objeto: Execução de cobertum da quadra poliesportiva da Escola Professor híneu
Espedito Ferrarí
Contmtada: CEDA CLIMA COIVIERCK), CONSTRUÇOES E MEIO AMBIENTE EIREL

EPP

Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATIADA, 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 Cul;ATES e NOTlmCADOS 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 legais e regi entais,
exercer o direito da defesa, interpor recu rsos e o mais que couber.

Outrossim. declaramos estar 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, parte do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, de conformidade coD'ro'»rtigo 904a Lei Complementar n' 709, de 14 de janeiro
de 1 993, iniciando-se. a partir qõ então, a (;óntagem dos prazos processuais.

Jaguariúna, ll de novembro de 2014

'x
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Contratos. sito à Rua Albedo Bueno. 1 235 - Centro -
Jaauariúna/Sf) no horto das 08:00 às 1 6:00 horas.
Feio valor de R$ 14.00 (Catorze Reais). ou ütido
gratuitamente .atrai és .do site wvA'/.lidtacàes.jaguarlu-

fia.sp.gov,br. Mais Informações poderão sef obtidas
pelos telefones: (19) 3867-9801. com Uniam. (19)
3867-9780. com Aline.(1 9) 3867-9707. com Esther.
j1 9) 3867-g757. com Anà Pauta. (1 9) 3867-9792. com
Êicardo ou pelo endereço eletrõnlco: Hcardo.licitaco-
es@jaguariuna.sp.gw.br
Jagtiafiúna. 28 de Novembro de 201 4.
Taicíslo Clero Chiavogato
Prefeito

Raso.gov.br
Jagudúna, 28 de Novembro de 201 4.
Taicísio Clero Chiavegato
Prdoito

2014 para continuidade no fornecimento de
detrodofnésticos e mobiliários para berçüio
Continuam em viga as demais cláusulas contratuais.
Secretaria de Gabinete. 05 de Outubro de 201 4
Tarcíslo Cleto Chlavegato
Prefeito

Secretaria de Gabinete. 1 1 de Novembro de 2014
Tarcíslo Cleto Chlavegato
Prefeito

AViSQOE AOJU01CAÇÀ0 E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N'187/2014.
Torna-se público e para conhecimento dos Interessada
que o Pregão acima mencionado tendo como objeto a

aquisição de relógio de parede, suporte para álcool gel e
viral de roupas. loi Adjudicado e Homologado em favor
da licitante hcardo GÚçalves ltapira - ME.. com seus
respectivos itens. valores unitários e totais: uem 01 : R$
23.40 - R$ 1.404.00 e hem 02: R$ 25.65 - R$
1.385.10. homologando ainda que o Item 03 fd
considerado fracassado
Lílian R. S. V. E Paoliello - Pregoelra
Tarcíslo Cl8to Chlavogato refeito

EXTRATO DECONTRATO
Processa Administrativo N' 1 1.851/201 4.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguaríúna
Contratada: Comercial Jogo Afonso Lida

Objeto: Fomedmento de géneros alimentícios não
DereCiveis.
Prazo de entrega: Entregas bimestrais eín até 06(seis}
neses
Vala total: R$ 2.466.00 jdois mil, quatrocentos e
sessenta e seis reais)
Secretaria de Gabinete. 1 1 de Novembro de 201 4.
Tarcíslo Clero Chlavegato
Prefeito

)L

AViSQOE ABERWRA DE UCITAÇÁO
PREGÃO ELnRÕNICO N' 003/1014. - SISnMA

REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura do Município de Jaguariúna torna público e
para conhecimento dos interessados que SQ encontra
aberto nesta Prefeitura. PREGÃO ELETRÓNlco N'

003/201 4: mjo objeto é o. fornecimento parcelada .e
eventual de alimento em pó a base de sojai alimento
completo para nutrição orall leite. eú pó . para
alimentação de lactentes até 6 meses; leite em pó para
alimentação de lactentes de 6 a 12 meses; leito eh pó
para alimentação de lactentes acima de 10 meses;
fórmula infanta a base de sda para alimentação.de
lactentes; alimento em pó para lactentes com regurgita
ção. Alimentos completo para nutrição de pessdãs êom
tliabetesl alimento completo para nutrição oral (dança)
alimento hipercalórico com fibras paraaianças de 01 a
6 anos; espessante instantâneo; f&mula nutriciona
mente comi)teta em pó a base de proteína lsdada de
soja; dieta nutricionalmente completa para crianças de

91AIQ:-ã,-- i. ::i.E::i.WE:i3'ÜIE=':
' "''Wol fórmulaliquida isenta de lactose. sacarose e

óculo de fibfu solúveis 8 Insdúvolsl nutrição

o.. percalóíica; fórmula liquida com densidade
calMcà de l .Okcal/ml; dieta mteral ou oral Dolimérica
para .aianças de 0. a 12 mesesl nutrição .a'al

nutíicionalúente completa para crianças a partir de 01
ano. com alto.aporte de nutrientes cm.pequeno vdume.
composto nutricional oral. desenvdvido para atender
necessidades espnials de .pacientes cam .Alzhdmer
leve; terapia nutHclond. oral liquida. hiper.@órtca. dieta
hipoKdeica e hipercalMcai .composto láctea em pó
eÉpeciüm para crianças de 01 a 5 anos; alimento para
utriçáo. afaz. espedãlmente formüldo pam .pessoas

com 'diabetes. e situações de Hpergliceúla; fórmula a
base de proteínas do Úro do leito; fó?mula hipoalergêni

ca 8 tdglicérides de cadeia médica com AGE. cmforme
quanthtivos e espedficações descritas no.Edital
Entrega das propostas: A'partir de 01 de Dezembro de
201 4'às 08:00horas no sRe vmN.licitacoes.jaguuiu-

na.sp.gw.br lwww.bll.org.br)
Abeãúa das propostas; 1 1 de Dezembro de 201 4 às
09:00 horas bll.ag.br
0 Edital completo poderá s« consultado e adquirido.no
DepaRamentb de Lotações e Contratos. sito à Rua

Alfiedo Bueno. 1 235 -: Centro - Jaguadúna/SP. no
ha'áno das 08:00 & 16:00 horas. pdo vala' de R$
1 4.00(Catorze Reais). ou obtido gratuitamente atra'iés
dos sRes www.licitacoes.jaguãuna.sp.gov.bí ou
w//w.bll.a'g.tr . Nlais informâêáes poderão ier obtidas
pelos telefones: (19) 3867-g801. com Liian. lí9)
3867-9780. com Alin©, (1 91 3867-9707. com Esthec
jlgl 3867.9757, com Ana Pauta ou pdo endereço
êtetrónico: anapaulaJicitacoes@kguMuna.sp.gov.h '
Jaguariúna. 28 de Novembro de 201 4
Taicisio Cleto Chlavogato
Prefeito

EXmATO DE ANUUÇÁO PARCIAL NmA DE
EMPElIHO
mA 0F REClsTRO DE PREÇOS N' O1 3/201 4.PREGÃO N'0029/14
Empenho: {l g70 (an.ula.#o parcial )
Conbatanto: Prefeitura do Münicbio de Jãguariúna
Contratada: Expresso Jota Jota [tda.
Objeto: Adequação nos flores de R$3.44.0.00 para
RS3.407.75. conforme Of. SAS51 4/201 4. Item 03 -
Execução de .01 ( arfa .) viagem para tíanspode.gç
Idosos'Jaguariúna bc São lioqué ( Quilometragem - 320
kmMagem ).
Valor ailutado do Empenho: R$ 32.25
Data daAnulação:01/11/2014
Tarcíslo Cletb Chlavegato
Prefeito

ALISO DE ABERTURA DE UCITACÁO
PREGÃO PRESENCIAL. lle 207/1014. - SISTEMA

REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura do Município de Jaguaiúna toma público e
para conhedmento dos interessados que se encontra
aberto nesta Prefeitura. PREGÃO NO 2õ7/2014 - SRR

cujo objeto é a contratação de empresa para realização
de e /entual de transporte de aüetas e desportistas. com
veículo üpo õnibus. A data para o credendamento e o
ecebimdnto dos envelopes se dará no dia 16 de
Dezembro às 09:00 horas. 0 Edital completo poderá ser
consultado e adquirido no Departamento de UcRações e
Contratos. sito à Rua Alfredo Bueno. 1 235 - Centro -
Jaauariúna/SR no horário das 08:00 às 1 6:00 horas.
pelo vala de R$ ]4,00(Catorze .Reaisl. ou obtlü
gratuitamente através do site wvA'/.lidtacões.jaguaíiu-
iia.sp.gov.bc Mais informações poderão s« obtidas
pelos 'telefones: (19) 3867-9801. com Ulian. (lg)
386z-07ao. com Alivie,(1 9) 3867:9707. cuvl Estha.
(1 9) 3867-9757. com Ana Paria. (1 9) 3867-9792. com
fiicàrdo ou pelo endereço eletrónico: ricardQJicitaco-
es@jaquariup!.q).gov.br .
JagtiMúna. 28 de flovembro de 201 4.
Taicísla Cleto ChlavegatoPrefeito

Aviso.nE AOJUOICAÇAO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N'i9a/2014.
Toma-se público e para conhecimento dos interessados
que o Pregão ácida mencionado tendo como Quieto a
aquisição ãe 01 veículo adaptado como ambulãnãa. foi
Adluditado e Homologado em lavei da lidtante Le MaN
Campinas Veículos á Peças Ltda.. pelo valor de R$
101 .500.00 acento e um úil e qu:nhmtos reais)
Antonia M. S. X. Brasilino - Pregoeiro
Tarcísio Cleto Chiavogato - Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO 1 1 v ./ ..J l
Processo AdmInIstratIvo N' 1 0.775/201 4.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Cesa Clima Comércio. Construções e N4eio
AmbienteEirdli - ME
Obieto: Execução de cobertura da quadra poliesportiva

daEscola Proúusor Irineu Expedito ferrari
Prazo de execução:1 80jcentõ e oitenta) dias após data
da ordem de seMco
Valor global: R$ 1 55.1 66.53 acento e cinqüenta e cinco
mil. conto e sessenta e seis reais c cinqüenta e três
centavos)
Secretaria de Gabinete. 1 1 de Novembro de 2014
Tarcísio Cloro Chiavegato
Prefeito

21 +

ESTRATO DE SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO

DE CONTRATO
PREGÃO N'148/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Cmtratada: A. B. Dalfré - hIE
Fica arejada a razão social da Contratada para
Comwdal LicitopLtda - EPP. sendo o novo endereço da
sede na Rua Aráucária. Ro 698 - Sala 1 - Bairro Jãdim
Campo Belo. Centro IndustrW limeira CEP: 1 3481 -1 49
no municíoio de Umeira. Estado de São Paulo.

Continuam em vigor as demais dáusdas conüatuais.
SecretMa de Gabinete. 1 3 de Novembro de 201 4
Tarclslo Cleto Chlavegato
Prefeito

AVtSqOE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO U'200/2014.
erra-se público e para conhecimento dos Interessados

que o Pregão anima mendonado tendo como atleta o
rornecimeàto de até 5.280 refeições acondicionada em

embalagens descartáveis destinadas .aos padentes
acolhidas pelo CAPS - Centro de Atenção Psicossodal.
foi Adjudicado e Handogado em favor da licitante Cada
Hetenâ Napoleão Bruno = NIE.. pelo valor unitário de R$
8,50. peãazendo o vala fatal estimado de ft$
U.880.W
URian R. S. V. E Paoliello - Pregoeln
Tarcíslo Clero Chiavegato - Prefeito

ESTRATO DE CONTRATO
Processo AdmInIstratIvo N' 1 0.774/201 4.
Contratante: Prefeitura do fdunicipio de Jaguariúna
Contratada: Cosa Clima Comércio. Construções e Nleio
AmblenteEirdli - f.4E
Objeto: Execução de cobertura da quadra poliesportiva
daEscda Proüusorah\aria Tereza Piva

Praz do execução:1 80jcento e oitenta) dias após data
da ordem de seMco

Valor güa RS 1 15.1 õõ.53 acento e cinqüenta e onça
mil. cinto e sessenta e seis reais e cinqüenta e três
centavos).
Secretaria de Gabinete. 1 1 de Novembro de 2014
TarcÍslo Clero Chlavegato
Prefeito

ALISO DE ABERTURA DE UCnAçÁO
PREGÃO PRESENCIAL N' 20ü2ól&
A Prefeitura do hlunicípio de Jaguüúna toma público e
para conhecimento. dos iOtqq»!dos que sç.encontra
aberto nesta Prefeltum. PREGÃO N' 208/2014. guio
objeto é a contratação de empresa pua realização de
stúw drotécnico durante as fesüüdades do And Narro.
com fmecimento de todo material e mão de üra
conforme especificações descHtu no Edital. A data para
o cíedendamento e o recebimento dos envelopes se
dará no dia 1 1 de Dezemtxo às 14:00 horas. 0 Edital

completo poderá ser consultado e adquirido no
Departamento de Lidtações e Conkatos, .sito .à Rua
Aifredo Bueno. 1235 -J Centro - Jaguadúna/SR no
horário das 08:00 às 16:00 horas. pelo v lor de RS
14.00 (Catorze Reais). ou obtido gratuitamente através
do sito. www.liqtácoes.jaguariüna.q..gw.br. MaisH...i!:,,g$:8FSPgggH5mã'lUã«TFli
3867-9801 . wn L.llan. (1 9) 3367-9780. com Aline.
j1 9) 3867-9707. cair Esther.(1 9) 3867-97S7. com Ana
Pauta. (1 9) 3867-9792. com Riardo ou pelo endereço
eletrõnlco: ricardo.licitacoes@jaguüuna.sp.gov.br
Jaguziúna. 28 deNovembro de 201 4
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poderão seí obtidos gratuitamente no site ww.itapaltssp.gav:
br. f.Idcres informações l:elo dele/fax (16) 3Z63 8008 / fax
3263 8009 ou no departamento de licitações.

PREGÃO PRESENCIAL 147/2014 - 0 Munidpio de ltápol

inform aos interessados a abertura de licitação na modalidade

Pregão Presencial. visando o REGISTRO DE PREÇOS para aqui
lição de sondas e cateteres para pacientes com necessidades
?speciais. pela Seaetaria Municipal de Saúde de ltápolis
ENCERRAMENTO: 12 de dezembro de 2014, às 08 heras p
30 minutos nü sala de licitações da Prefeitura Municipal de
ltápoli$ sito à Rua Rodrigues Alvos, 830. Centro. O edhal e seus
nexos poderão ser obtida s gratuitamente através do site www

itapolis.sp.gov.br. Mdorn infoímXões através da telefone 16
3263 .9480.

fdiqu el d e }-l. S. JI

.\P

daCompras e Licitações. info que devido a rpnpras e ucnaçoes

Planilha auantita'CQL lniina

l Compras e Lidtações sha na Av. ltu 400 anos H' 1 11. Balda ltu
6) l fiava entro. ltu/SR das eeh00 às 12h00 e da; 13h00 às 1 6h:00

Obs. 1) N5o será enviado o Edital pelo correio. 21 tl&o serão

f:testadas informaçóu por telefone. fa& e.mail. itu. 28/11/14.

CONCORRÊNCIA N' Oln014

COtaUNICADO DE JULGNaENTO DA PROPUTA
A CPL comunica acs interessados. que após o rKonhed.

mento da condição de habilitada, a lidtante Prumo Engenharia
Lida.foi considerada vencedora com o valor de RS a.982.7 71.98.

ltu. 28/1 1/14. faiguel de fdoura S Ji. . Presidente da CPL.
COMUNICIÓO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N' 13/14 - Ccn:rataçâo de empr6a

de engenharia para execução de serviços de reforma e ad+ta
çáo da Unidade Básica de Saúde - UBS . 06 'Agostinho Neta

Rua Monsenhor Ezequias Galváo. s/n'. Jardim Padre Ben:o.

A Prefeitura da Estenda Turlstin de ltu. través do repto de

Anexo l do Edita

Tipo:rIEm.0RPREÇOUNiTÁRi0 . l
OBJEIO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS

DE DEMARCAÇÃO VÚRlk ' SESSÃO PÚBLICA DU 1 5/12n014
ÀS 14:QOH. LOCAL: Faça Municipal - Avenida Eduarda Anfba

Lcurpnçon. n' IS - Parque das Vinhas - ltupwa/SP INFORliqA-
ÇOES (11) 4S91.8100 RAÇÕES. EOITAL'À OISP09ÇÃO NO

gTE wwwitupeva.sp.govbr. E PARA RETIRADA AV. EDUARDO l
ANÍ8AL LOURErlÇON. 15 - PARQUE DAS VINHAS - SElaR DE

LICITAÇÕES
ltupeva. ZB de FJovembro de 2014
Edison Leis Alvos - Pregoeiro
Proussa n' 656/14 - Concorrênda Pública n' 004/20la -

Objeto: Contratação de empresa npKializada em engenharia
civil para construção do prédio principal da Escola Técnica
Estadual Pulo freira n3 cidade de ltupeva.SP. com fornecimen
de maerid e m5o de obra. PARECER DA COFálSSÀO DE LÍCITA.

çOtS Partidpou da presente licitação, foi habilitada e tive sua
proposta analisada a empresa Teta Ccnstíutora S/A Após a aná
liso da proposta. ccm supedhm no parecer técnico emitido pela

Secretaria l.municipal de HabttaÇáQ Obras e Urbanismo. ch?gcu

e a seguinte düssificação: I' lugar a empresa Te:a Constmcra
S/A. com o valor total de RS 11.772.960.78. fica abeto Q prazo

)5 (dnu) dias úteis l;ara possíveis recursos de aardo com
aít 103 da Lei 8.666/93 e alterações. Publique.s&

ltupwa. 27 de Novembro de 2014
Comissão de Licitações

PRFGÃn PRFSFN(IAI N+ 1 63/14

ão no site daimprruiuo ui

Torna.se público e para ccnhKimento dos interessados que
Pregão anima mencionado tendo como objeto a. aquisição

de 01 veículo adap:ado como ambu15ncia. foi Adjudicado e
Homologado em favor da licitante Le fdans Campinas Velwlos

Peças Ltda« pelo valor de RS 101.S00.00 (cmtQ e um ml
quinhentos reais).

Antonia f4. S. X Brasilino - Pregoeiro

Tardsio Cleto Chiavegato - Prefeito
EXTRATO DECONTRATO
Pro(uso Addnistra:ivo N' 1 0.7 75/2014.
Contratante: Prefei:urü do Munidpio de Jaguariúna
Ccntratada= Cosa Clima Comérda. Construções e

AmbienteEirdli
Objeta: Execução de cobertura da quadra poliesportiva da

Esnla Professor Irineu Expedito FHraíi.
Prazo de execução:180(Cento e oitenta) dia após data da

Me
F/F

AWSO DE ADJUDICAÇÃO E HOFaaOGAÇÀO
PREGÃO N' 19Ü2014

/

AVISO DE HOMÜOGAÇÁO
Expirado o preza recurso, conTxinico a homologação, refe-

rente ao Pregão n' 05.2014 - Processa n' 512-2014 (Compra

com Instdaçâo de 03 (três) reservatórios metdins
de 300.000 (trezentos mil litros) cada, ccm prometo dos enerva

t6rios, prcjeto da construção das bases juntamente com seus
ocadasesFectivos Anis), ficando mp res3 sqaivaç

SERVIÇO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO

data do recebimento dos
dia 16/1Z/la às 1 3:30h. sendo a ater'
rnrrnlMâ KtA a diçnnçirk) Dará ccnçul'
dia 16/1z/la ãs 13:30h. ser

cornoleto está a disposição ç

rçammtári3
mvdop6

]

fica redesignada para 9
às 14:00h. O Edhal

ordem de serviço.
Valor global: RS 155.166.53 (cento e dnqüenla e cinco mil

?nto e sessenta e seis reais e cinqüenta e três centavos)

Seaetaria de Gabinete. ll de t<avembro de 2014.

[ardsio Clero Chiwegato
Píefdto

Procnso Administrativo N' 1 0.774/2014.
Ccntratnte: Prefeitura do r.qunidpio de Jaguariúna

Contratada: Cosa Clirru Comérdo. Construções e l/eio
AmbienteEirdli - ME

Objeto: Exewção de cobertura da quadra poliesportiva da
Escola ProfessoraMaria Tereza Piva

Prazo de execução:1 80(cento e oitenta) dia após data da

F XTRATn nF (ONTliATOR ATn nF ( [)N i }para a retirada a assinatura do contrato:
Ccnstruçõn LTDA.

tápolis, 28 de Fiovembro de 2014
Márcio RobHto f'ereiía Games - Superintendente do SABEI

Saltes Comércio e Píefdtura: www.itu.sp.gov.bi. Caso pÍCara obter cópia do edita
diretamentp na Prefehuía Q interessado dwerá recclhK uma

taxa de RS 50.0a (cinqüen:a reis). junto ao Departamento de

Compras e Lidtações, sito na Av. ltu 400 anos. n' 1 1 1. Baixo ltu

Novo Centro. hu/SR das 08h00 às 12h00 e das 13hC0 às 1 6h:00. l ITI ivÉ Q A\rA
Obs. 1) Nâo sela enviado Q Edital pelo correio. 2} Não serás l l-l==-E!-!!:===-

26/11/14

nteressados. quA CPI cnmu

ITARIR l

PREFEITURA MUNICIPAL DE iÍAB!&

prestadas informações pcr telefone. fax. e.mail. Itu

Migud de M. S Jr
COFaUNICADO DE JULGAMEFITO DA PROPOSTA
CONCORRÊNCIA tJ' 07/Z014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADUJUDICAÇÀO
Processo: 1 435/14
Convite 24/2014

Objeto: Redizaçáo de seMços com fornecimento de mate-
iais e m3o de obras conforma abaixo

LOTE 01 - Implantaç3Q de divisória em sala de aula e fecha-
mento com tda e forro. oitõ6 e laterais da qudra de esporões
da EMEF lvete Santana Pinta. situada na Rua JoséTdxeira topes.

Bairro Bcm Retiro. ltariri/SP;
LOTE 02 - Construção de tanque séptica na EF/EF Sebastia-

Simon. Bairro Areia Branca, ltariri/SP.

LOTE 03 - Implmtaçáa de grade de proteção na adHnistra-
ção. cozinha e laboratório de informática e reparos na cobertura

a CTKhe Prof' Mana de Assumpçáo dos Santos Haidar. situada
Rua Silvestre Rivero Games. Distrito de An3 Dias, ltariri/SI)

LC)TE 04- Ampliação Preparos no muro da frente da Creche

Munidpal Eli juiz Aloise. shuada na Rua Lmnor fidalgo dos
Santos. Bairro Raposa Tavaes ltaríri/SP.

HON\0LOGO a processo licit sério acima mencionado e

ADJUDICA o oblda às seguinte empresas:OSVALDO JOSÊ MAS
SAREtiTI - ME. portadora do CNPJ sob Q n' 03.792.42e/0e01
02. ccm sede na Rua Padre t-lancei da Nóbrega. s/n- KPd
367- Vila f.cante Serrar. ltariri/SP.. Q lote Ol- no valor total de

RS 29.933.75 (vinte e nove mil. novecentos e trinta e três íeús
atenta e dnca cen:avos); E&D CtlVEIRA CONSTRUTORA

LTDA. ME.. com sede na Rua Joaquim tardes de Águia( 389

Bairro Paragud l. ltariri.SR«. portadora do CNPJ/MF.sob .a n'.
17.343.CB6/Q9a1.58.. as Iates 02 e 03. no valor global de RS
47.531 .1t ( quarenta e sete mil. quinhen:os e trinta e hum rede
e onze aittavos) e rglIBERTON ULELA DE CARVALHO FILHO

r4E. portdora da CNPJ sob o n' 11.455.96Q/e001.62. com
md«eco na Av. Vinte e Quatro de Dezembro. n' 107. Cen

Peruíbe/SP.. Q lote 04. no valor total de RS 71.229.S2 ( setenta
hum mil. duzentos e vinte e nove reais e dnqüenta e dois

cen:avos). ltariii. 28 de no'/ombro de 2014. Rejane }áaíia Si

Prefeito 1.4unicipa
TERMO DE HOr :OLOGAÇAO

Pregão presenciLidtatár B7Ü2014
..E:

Valor global: RS IS5.166.53 (cento e dnqüenta e cinco mil,
isenta e seis reais e cinqüenta e três centavosJ

Seaetaria de GabinKe. 1 1 de Novembro de 2014

Tardsio Clero Chiwegal
Prefeito

d

mento da ccndicb de habilitada. a lidtante Pluma Engenharia

Ltda.foi considerada vencedora com o valor de RS 6.114.426.94.

28/11/14. Miguel de Moura S. Jr. . Presidente da CPL
A Prefdtura da Estância Tudstica de ltu informa que enccn

aberto o Pregão Presmdal n' 102/2014. para AQUlgÇÀO
DE CHINELOS DE BORRACHA Os envelopes deverão ser entre-

gues atê o dia 1 5/12/14, às 13:SOh. com abmura às 14:00h do

A F

:Konhed

Encontra-se abata no Serviço Autónomo de Água e Essa
de ttuverwa. a TOMADA DE PREÇO n' 002/2014. do tipo menor

preço glabat, para a construção da nova adutora de água.no

eáo'da Estação de Tratamento de Agua até .a reservatório
do bairro Estação no município de ltuveravà -SR A abertura
dos envelopes'dar-se-à no dia 17 de dezembro de 2014 ós
9h00min. O edital em intdra teor tara à disposição das

ressados de 2' 3 6' feira, das 09h00min ás 16h00min.
na sede do SAAE localizada na Praça Dez de Março n' 249.
Centro. CEP 14.5e0.000 na dda3e de ltuvefava - SR fdaiores

inform)çõK e esdaredmentos poderão ser obtidos no endereça
adaT\3. pelo telefone (16) 3830-SS00 ou pda emll saaeituv©

ITÂ
SERVIÇO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO

JAMBEIRO

mimo dia. O edital está disponível para consulta e impressão
site da Prefeitura: w.itu.sp.goKbr. Caso píelira obter

cópia do edital diretamente na Prefeitura o inteíssüo dev«á
Kclher uma taxa de RS 30.00. no Deita de Compras e Lia:a

iões, sito na Au ltu 400 anos n' lll. ltu Novo Centro. ltu/SR
das 0B:00 às IZ:00 e das 13:00 às 16:00 horas. Obs. f13o SH5o

pintadas informações por telefone/fax/e-mail. ltu. 2e/1 1/14 -
FHiguel de Moura Silvdía Jr. . SKretário fdun. De Administraçia

A Prefdtura da Estância Tuddca de ltu informa que enccn
tra abeto o Pregão Presencial n' 1 08/2014. para AQUISIÇÃO DE
f/ATERIAL DE EXPEDIENTE. Os envelopes deverão s H entregues
a:é o dia ll/IZ/14. às Q8:SCh, com abertura às 09:00h do
mesmo dia. O edital está disponível para consulta e impressão

o site da Prefei:ura: www.i:u.sp.govbr. Caso píeüir3 0btH
cópia do edital diíetalnente na Prefeitura o intHnsado deveí3
acolher uma taxa de RS 30.00. no Deita de Corípras e Lista


