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INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA DO
r\iuNiciplo DE JAGUAmüN'A E A EMPRESA PAViNC PAVIMENTAÇÃO
INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE PAVIMENTAÇÃO ASFJILTICA (ESTRADA blUNICIPAL JGR 221)

Tomada de Preços n" O11/2018
Processo Licitatório n' 22.190/2018
Contrato n' 085/201 9

A PREFEITURA DO h'lUNICIPIO DE JAGUARIUNA, com sede na Rua Alfredo Bueno, n.'
1 235, na cidade dc Jaguariúna, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.' 46.4 1 0.866/000 1-
71, neste ato representado pela Secretária Municipal de Gabinete, Mana Emília Peçanha De
Oliveira Salva, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 SSP/SP, e
inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua Custódio, n' 127, Jardim
Zeni, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, nos moldes do Decreto Municipal n'
3.534/2017, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a Empresa PAVINC
PAVIMENTAÇÃO INFRAESTRUTURA E CONSTRIJÇÃO CIVIL LTDA., inscrita no
CNPJ/MF sob n' 14.062.61 1/0001-79, com sede na Rua Aristides Bellini, n' 37, Ktll 18, CEP 06.114-
150, no Município de Osasco, Estado São Paulo, representada legalmente neste ato pelo Senhor
b'laicos Roberto Constantíno, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula dc Identidade
RG n' 23.495.705-0 e inscrito no CPF/MF sob n' 177.692.558-05. residente e domiciliado na Rua
Emílio Galdi, n' 130, Vila Rezende, no município Piracicaba, Estado dc São Paulo, que também
subscreve, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, têm entre si justo e contratado
o seguinte:

1.0-0BJETO:
[ . ] Prestação de serviços de pavimentação asfá]tica (Estrada Municipa] JGR 221), com fornecimento
de material, mão de obra e equipamentos necessários, conforme Memorial Descritivo, Planilhas e
demais documentos constantes nos Anexos, partes integrantes do Edital.

1.2. O Procedimento licit4tório está vinculado à operação de crédito. autorizada nela Lei
BlyQicit)al n' 2.462. de 21/12/2017. e apresentada belo l\lunicínio à Agencia de Fomento do
Est4{!!Lde São Paulo ÍDesenvolve SP). Dor mç!!LdB Corta Consulta -- Prospecção 375560.

1 .3. Todo o material
CONTRATADA.

a mão de obra e equipamentos necessários são de responsabilidade da

2.0. DOCUMENTOS INTEGRANTES:
2. 1 . Para todos os efeitos legais e para melhor caracterização da execução do objeto, bem assim para
definir procedimentos e nonnas decoiTentes das obrigações ora contraídas integram este Contrato,
colllo se nele estivessem transcritos, com todos os seus Anexos os seguintes documentos:
a) Edital da Tomada de Preços n' O11/2018;
b) Processo Licitatório n' 22. 1 90/201 8;
c) 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.

3.0 PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
3.1. O objeto deverá será executado em até 06 (seis) meses, contados da data da Ordem de
Serviço, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma de Execução e
demais documentos constantes nos Anexos do Edital.

3.1.1. A Ordem de Serviço será emitida pela CONTRATANTE, por meio da Secretaria de
Obras e Serviços, o que ocorrerá após autorização da Agência de Fomento do Estado de
São Paulo, ficando a exigibilidade das obrigações previstas neste contrato condicionada
àquela autorização.

3. 1.2. A CONTRATADA deverá instalar e manter placa, em local visível, com as iníbrmações
da obra. A placa deverá seguir o modelo a ser Êomecido pela CONTRATANTE. A placa deverá
ser instalada antes da execução dos serviços.

3.2. O contrato terá vigência de 09 (nove) meses contados da Ordem de Serviços, observando-se,
quanto ao recebimento provisório e definitivo do objeto, o previsto nas cláusulas 3.1 . e 3.6.

3.3. Será nomeado pela CONTRATANTE profissional devidamente habilitado para exercer a
fiscalização da execução do objeto.

3.4. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de EPI's (Equipamentos de
Proteção Individual) e EPC's (Equipamentos de Proteção Coletiva), necessários à execução do
objeto e em atendimento às legislações vigentes.

3.5. O transporte de funcionários e maquinários ao local de execução dos serviços será de
responsabilidade da CONTRATADA.

3.6. O recebimento provisório ocorrerá quando do ténnino da obra, observado o prazo previsto na
cláusula 3.1 e eventual prorrogação autorizada pela Administração, sendo que o recebimento
definitivo será atestado após no mínimo 30 (trinta) e no máximo 90 (noventa) dias da data do
recebimento provisório.

3.7. O prazo de execução do objeto poderá ser pronogado, nos termos do artigo 57, $ 1', da Lei
8.666/93, mediante requerimento devidamente instruído com os elementos probatórios do evento
ensejados do retarda, cuja decisão caberá à CONTRATANTE e sempre de maneira
fundamentada.
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4. 1 0 preço global para a execução do objeto é de RS 2.265.056,40 (dois milhões, duzentos c sessenta
e cinco mil, cinquenta e seis reais e quarenta centavos), apresentado na proposta da
CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE.

4.2 0 preço acima referido é final e irreajustável, não se admitindo quaisquer acréscimos, estando
incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diremos e indirctos, como também os lucros da
CONTRATADA.

4.3 As despesas decorrentes destes contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
02 12 01 15.452.0024.]0]] 4.4.90.51-00 -- /;1r/la 249 -- Recurso Próprio e 02 12 01
15.452.0024.101 1 4.4.90.51.00 -- F'lc/ia 249 -- 0GU

5.0 - CONDIÇÕES E FORA\'IA DE PAGAMENTO:
5.1 Ao cada período de 30 (trinta) dias, a CONTRATADA realizará a aferição dos serviços
executados.

5.1.1 0 pagamento será realizado após medição dos serviços executados, aprovação do fiscal do
contrato c autorização do gestor da Agência de Fomento do Estado de São Paulo. Os serviços deverão
ser realizados confomle Anexo IV, parte integrante do Edital.

5.2 Ocorrendo a aprovação c rubrica das medições, conforme mencionado na Cláusula anterior, a
licitante vencedora emitirá Nota Fiscal Eletrânica (NF-e), a qual deverá ser enviada ao seguinte
endereço e]etrânico: !çgj$@jaguarluna.sp.gov.br, com cópia para obras(@ijaguariuna:s]]:gQ]L:ll!:, a qual
será conferida e vistada pelo fiscal do contrato e enviada ao responsável pela Secretaria de Obras e
Serviços, para conhecimento, atento e rubrica

5.3 Deverá estar indicado nas Notas Fiscais Eletrânicas o número da Tomada de Preço n'
0] 1/2018, o número do Contrato, bem como os dados da operação contratual, os quais serão
inform ados pelo fiscal.

5.4 E obrigatória a indicação na NF-e, do número da Agência e da conta bancária do Banco do Brasil
S/A, na qual serão efetivados os pagamentos.

5.5 0s pagamentos serão efetuados após a devida aprovação das medições pelo fiscal do contrato e
autorização do gestor da Agência de Fomento do Estado de Sào Paulo, desde que os recursos
financeiros tenham sido repassados ao Município, se for a caso.

5.5.1. O pagallaento da Nota Fiscal ocorrerá ein até 30 (trinta) dias após seu recebiJnento pela
Adm inistração.

5.6 Nenhum pagamento será autorizado sem a efetiva constatação de sua execução na forma
estabelecida neste Edital e seus anexos.
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5.7. Para o cfetivo pagamento da nota fiscal, 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 Tempo de Serviço), além das certidões negativas de débitos tributário federal,
estadual e municipal de sua sede.

5.8 Em hipótese alguma será e6etuado pagamento antecipado ou seno as aferições realizadas pela
licitadora

5.9 A CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da natura emitida
através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se tão somente cobrança em carteira simples,
ou seja, diretanlente na CONTRATANTE.

5.10 No caso de estar envolvida a utilização/emprego dc produtos e subprodutos florestais, deverá
estar obrigatoriamente anexada à Fatura/Nota Fiscal da Licitante 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 Ambiente -- SMA.

5.1 1 . No caso de atraso nos pagamento que não decora de responsabilidade da CONTRATADA, o
valor devido será atualizado com base no IPCA-E, mensahnente, incidindo juros na fonna do artigo
I'-F da Lei 9.494/97, pró rata temporis.

6.0TRANSFERENCIADOCONTRATO:
6.1 A CONTjtATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem poderá
subconrratar os serviços relativos ao objeto, sem o expresso consentimento da CONTRATANTE,
dado por escrito, sob pena de rescisão de ajuste.

7.0RESPONSABIL]])ADE:
7.1 A CONTRATADA é responsável direta c exclusivamente pela execução do objeto deste

Contrato e, consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na
execução dele, venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar para CONTRATANTE ou para
terceiros

7.2 Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas e a CONTRATANTE,
perante as quais a única responsável pelo cumprimento deste Contrato será sempre a
CONTRATADA.

7.3 A CONTRATADA é responsável pela análise e esü.tdo 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 !!!!!.j94:SÇ a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
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7.5 A execução dos serviços deverá atender estritamente o descrito no Edital da Tomada de Preços n'
O1]/2018.

8.0 ACOl\íPANHAN'LENTO DA EXECUÇÃO:
8. 1 A CONTRATANTE indicará um fimcionário 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 CONTRATANTE, não exclui ou
reduz a responsabilidade da CONTRATADA em obedecer às especificações e demais nomlas
técnicas para a perfeita realização do objcto contratual

8.3. A CONTRATADA deverá permitir o livre acç$$QIQlservidores dos órgãos ou entidades
úblicas concedente$ QU ÇQDt[4t4Dles. bem como dos órgãos d

seus documentos contábeis.

9.01)ASOBRIGAÇOESEREPARAÇOES:
9.1 A responsabilidade t)ela qualidade da obra, mate:riajgjerviços executados/fornecidos é da
CONTRATADA. inclusive a promoção dç reade(iuações. sempre ql!& çlçlççla114s

9.2 Se a CONTRATADA não executar os reparos e/ou substituições, nos prazos que forem
determinados pela CONTRATANTE, esta, se assim Ihe convier, poderá mandar executa-los por
conta e risco daquela, por outras empresas, cobrando-lhes os respectivos encargos.

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

l0.2 Durante o período de 30 (trinta) dias da data de expedição do termo supra, o objeto ficará sob
observação, de molde a se verificar o cumprimento das exigências construtivas.

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

ll.OPENALIDADES:
11.1 0 acaso na execução e na enüega do objeto ensejará aplicação de multa moratória à
CONTRATADA na ordem de 1% (um por cento) por dia, até o décimo dia de atraso, após o quc
será considerada totahnente inadimplida a obrigação.

/
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1 1 .1 . 1 . 0 total inadimplemento da obrigação ensqará a aplicação de cláusula penal remuneratória no
importe de 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

1 1.2 A execução do objeto fora das condições estabelecidas também ocasionará a incidência da multa
prevista em Cláusula l l . l.

1 1.3 A inexecução total ou parcial do contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do direito
de licitar e contratar colha qualquer ente da Administração Direta ou Tndiretamente, pelo prazo de 24
(vinte e quatro) meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, sem prejuízo das multas
previstas na Cláusulas ll. le ll.l.l .

1 1.4 Será propiciada defesa à CONTRATADA antes da imposição das penalidades elencadas nas
Cláusulas precedentes

11.5 0s valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente

1 1.6 Se a CONTRATADA inadimplh, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita a sanções
previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n' 8.666/93.

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

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

13.0 DISPOSTÇOES GERAIS:
13.1 A CONTRATADA deverá providenciar em até 02 (dois) dias contados da Ordem de
Serviços, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), onde deverá constar o nome e o número da carteira junto ao CREA / CAU do
responsável técnico pela execução dos serviços/obras.

1 3. 1. 1 . A ART deve vir assinalada colllo execução

13.2 A CONTRATANTE reserva-se o direito dc paralisar ou suspender a qualquer tempo a
execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados.

13.3 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de recusar todo e qualquer serviço que não
atender às especificações, ou que seja considerado inadequado pela fiscalização.

13.4 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar a
CONTRATANTE ou a tercciros, por si, por seus sucessores e representantes na execução dos
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serviços contratados, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação quc possa surgir
em decorra ncia dos mesmos.

13.5 A CONTRATADA será a única responsável para cona seus empregados e auxiliares, no que
concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do
trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas de
segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n.' 3.214 de 08/07/1978, 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 cabíveis.

13.6 A CONTjtATADA ülcará obrigada a garantir que os integrantes de seu corpo técnico
realizem pessoal e diretamente o objeto ora contratado.

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

13.8 A CONTRATADA é responsável direta c exclusivamente pela execução do objeto deste
Contrato, bem como pelo fornecimento dos EPI (equipamentos de proteção individual) e EPC
(equipamento de proteção coletivo) que se dizerem necessário para a execução do mesmo e,
consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos e prquízos que, na
entrega, venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar para CONTRATANTE ou para
terceirosC

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

13.10 Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n.' 8.666/93 e
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública

alterações, que

14.0.TOLERÂNCIA:
14. 1 Se qualquer das partes contratantes, eln benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de seus
Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prqudicar esses
mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenlutma tolerância
houvesse oconido.

15.0.DAANTICORRUPÇAO
15.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se collaprometer a dar a

quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação vantagens financeiras ou
beneâicios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra fenda a ele relacio1lada, o que deve sel' observado, ainda, pelos gestores, fiscais, se as penas da Lei
Fedreal n' 1 2.846/201 3, regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto n' 3.655/201 7.
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1 6.0 VIGENCTA:
16.1 0 prazo de vigência observará o disposto nas cláusulas 3. 1., 3.2. e 3.6. deste contrato

117.0-VALORDOCONTRATO:
17.1 As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de RS 2.265.056,40 (dois
milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, cinquenta e seis reais e quarenta centavos).

18.0 - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO:
17.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de Ciência e
Notificação, relativo, se Êoi o caso, à transmissão deste Processo perante o Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo.

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

E, por assim estarem justas c contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o
presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as
testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Jaguariúna, 16 de abril de 2019.

\. .;./ . \.....--"" +'- 'Ç

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA

/r' 7n)

Marcos Roberto Constantino
RG n' 23.495.705-0
CPF/MF n' 177.692.558-05

Testemunhas

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
PrefeiNra do Município de laguadúna

Assistente de Gestão Pública
Ptefehxa do Muíüpb de JaBuariüa
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TEjiMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N' O1 1/2018
Processo Licitatório n' 22.1190/2018
Contrato Ho 085/2019
Objeto: Prestação de serviços de pavimentação asfáltica (Estrada Municipal JGR 221) -- Convênio
(Operação dc Crédito)
Contratante: PREFEITURA DO NIUNICIPIO DE JAGUARIUNA
Contratada: PAVTNC PAVIMENTAÇÃO INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrânico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo c(5pias das manifestações de interesse,
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrânico, conforme
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n' 0 1 /20 1 1 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrõnico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tornados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oãlcial do Estado, Caderno
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar n' 709, de 14 de janeiro de ]993, iniciando-se, a partir de então, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço -- residencial ou eletrânico ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atou do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se Êor o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito
de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariúna, 16 de abrilde 2019

GESTORDOORGAO/ENTIDADE:
Nome: Lucas Gabriel Lopes
Cargo: Secretário dc Obras e Serviços
CPF: 322.360.078-76 - RG: 49.008.639- 1
Data de Nascimento: 1 4/03/1 993
Endereço residencial completo: Rua Horário Carraro, 409, Jardim Europa, Jaguariúna.
E-mail institucional: lucas.obras(ãiaguariuDê:$11:gQy:bt

E-mail pessoal:
Telefone(s): (19) 3867-0826
Assinattua:

SP
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Prefeitura do Município de Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 -- Centro -- Jaguariúna-SP -- CEP 13820-000
Fone: (19) 3867 9801/ 9825 / 9786/ 9707/ 9757/ 9792 / 9825

www, lícita cães.iaa u ari t.l n a .sp.aov. br

Responsáveis que assinaram o ajuste

PelaCIONTRATANTE:

Nome: Mana Emília Peçonha de Oliveira Silvo
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n' 1 20.339.598-13
Data dc Nascimento:] 4/05/1 966
Endereço: Rua Custódio, n' 1 27, Jardim Zeni, CEP. 1 3.912-464, Jaguariúna
E-mail institucional: secretariamariaemilianene(ãiaauariuna.sp.aov.br
E-mail pessoal: mariaemilianene(@gnlail.com
Telefone(s):Í19) 3867-972
Assinatura:

São Paulo

,+

PelaCONTRATADA:
Nome: Marcos Roberto Constantino
Cargo: Administrador de Empresas
RG n' 23.495.705-0
CPF/MF n' 1 77.692.558-05
Data dc Nascimento: 26/04/1 974

Endereço: Rua Emílio Galdi, n' 130 Nova Piracicaba no município Piracicaba, Estado de São

10



AVISO DE I' AUERAÇÃO E REABERTURA DE

LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N' 055/2019

APrefeitu ra do Município de Jaguariúna, torna público e para
conhecimento dos i nteressados que encontra-se reaberto nesta

Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL N' 055/201 9, cujo objeto é

a aquisição de um veículo de transporte sanitário -- Tipo Van.
conforme demais especificações descritas no Edital. A nova
data para o credenciamento e o recebimento dos envelopes se
dará no dla 03 de Maio de 2019 às 09:00 horas. O novo Edital

completo poderá ser consultado e adquirido no Departamento

de Licitações e Contratos, sito à Rua Alfredo Bueno, 1235
Centro -- Jaguariúna/SP, no horário das 08:00 às 16:00 horas.
ou obtido através do site vwvw.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.bra

partir do dia 22 de Abril de 2019. Mais informações poderão
ser obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801, com Aline. (19)
3867-9780, com Antõnia, (19) 3867-9707. com Esther, (19)
3867-9792, com Ricardo, (19) 3867-9807. com Nayma. (19)
3867-9757. com Henrique. (19) 3867-9708, com Rafael, (19)

3867-9760. com Luciano, (1 9) 3867-9825, com Renato ou pelo

endereço eletrõnico: henrique.licitacoes(@jaguariuna.sp-gov.
br

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REABERTURA

TOMADA DE PREÇOS N' OO1/2019

A Prefeitura do Município de Jaguariúna torna público
e para conhecimento dos interessados que a Tomada de
Preços acima mencionada foi deserta. Diante do exposto, se
encontra reaberta nesta Prefeitura a TOMADA DE PREÇOS

n' 001/2019, cujo o objeto é a prestação de serviços para
construção de dique de contenção para tanques de hipoclorito.
com fornecimento de mão de obra e maquinários necessários.

conforme descrito no edital. A nova data de encerramento
se dará no dia 09 de Maio de 2019 às 14:00 horas. Poderão

participar da licitação as empresas que possuem o Certificado
de Registro Cadastral desta Prefeitura, e as que apresentarem
e protocolarem toda a documentação necessária para o
cadastro. até o terceiro dia anterior à data de recebimento
dos Envelopes, ou seja. até o dia 06 de Maio de 2019, junto
ao Departamento de Protocolo e Arquivo. sito à Rua Alfredo
Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna/SP. no horário das 08:00
às 16:00 horas. O Edital completo poderá ser consultado e

adquirido no Departamento de Licitações e Contratos. sito à
Rua Alfredo Bueno. 1235 -- Centro - Jaguariúna/SP, no horário
das 08:00 às 16:00 horas, ou através do site www.licitacoes.

Jaguariuna.sp.gov.bra partir do dia 22 de abril de 2019.
Maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones:
(19) 3867-9801 , com Aline.(19) 3867-9780. com Antõnia.(1 9)
3867-9707. com Esther. (19) 3867-9792, com Ricardo. (19)

3867-9807. com Nayma, (19) 3867-9757. com Henrique. (19)
3867-9708. com Rafael, (19) 3867-9760, com Luciano. (19)
3867-9825, com Renato ou pelo endereço eletrõnico: esther@!

jaguariuna.sp.gov.br

Jaguariúna. 17 deAbril de 2019.

Jaguariúna, 17 de abrilde 2019

Antonia M. S. X. Brasilino

Departamento de Licitações e Contratos

EXTRATO DECONTRATO K
TOMADA DE PREÇOS N' O11/2018

Contrato n' 085/201 9

Contratante:'Prefeitura do Município de Jaguariúna

Contratada: Pavinc

Construção Civil Ltda

Pavimentação Infraestrutura e

CNPJ 14.062.611/0001-79

Objeto: Prestação de serviços de pavimentação asfáltica
(Estrada Municipal JGR 221 )

Vigência: 09 meses da Ordem de Serviços
Renato Ribeiro Goivinho -- Presidente CPL

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP Re 2.200-2. de 2001. garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicacâo Oficial da Prefeitura de Jaguariúna, conforme Lei Municipal 2.567. de 08 de janeiro de 2019
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Valor Global: R$ 2.265.056,40

Secretaria de Gabinete, 16 de abril de 201 9.

Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva

Secretária de Gabinete /;

Vigência: 12 (doze) meses

Valor global: R$ 113.080.00

Secretaria de Gabinete, 05 de abril de 201 9

Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva

Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N'
065/2019

PREGÃO PRESENCIAL NO 1 67/201 8

C)rgão Gerencíador: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Detentora da Ata: Elaine Cristina Cândida da Sirva EPP.

CNPJ: 1 3.365.229/0001 -71 .

Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de óleos
lubrificantes, aditivos, redutores e outros materiais de consumo.

Itens 01, 03, 17 e 18.

Vigência: 12 (doze) meses.

Valor global: R$ 8.040.00.

Secretaria de Gabinete. 05 de abril de 2019

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva

Secretária de Gabinete

n/ISO DE RETIFICAÇÃO/RATIFICAÇÃO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIALN'022/2019.

Torna-se público e para conhecimento dos interessados
que em publicação veiculada nesta Imprensa Oficial em 12 de

abril de 2019. pág. 30, onde se lê: "CNPJ: 15.800.545/0001-
50", lê-se agora: "CNPJ: 15.800.545/0003-11"

Secretaria de Gabinete. 17 de abril de 2019

Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva

Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N'
067/2019

PREGÃO PRESENCIAL NO 1 67/201 8

Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Detentora da Ata: Na Ativa Comercial Eireli EPP.

CNPJ: 09.043.1 82/0001 -52.

Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de óleos
lubrificantes, aditivos. redutores e outros materiais de consumo.

Itens 07, 09, 10. 15 e 16.

Vigência: 12 (doze) meses.

Valor global: R$ 42.632.50.

Secretaria de Gabinete, 05 de abril de 2019

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva

Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N'
066/2019

PREGÃO PRESENCIAL N' 167/201 8

Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Detentora da Ata: Marcos Antonio Chaves Eireli EPP.

CNPJ: 12.398.989/0001 -12.

Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de óleos
lubrificantes, aditivos, redutores e outros materiais de consumo
-Itens 04. 05. 06. 08,11,12,13 e 14



quinta-feira. 18 de abril de 2019 Diário Oficial Poder Executivo - Senão l

COFIFORNIE TERNIO DE REFERENCIA. COM FOR}JECIN4ENTO DE
FíIATERIAIS. FdÃ0 DE OBRA. FERRAMEFITAL E EQUIPAR.LENTOS

NO MUFJICIP10 DE ITIRAPltlNSP
A Prefeitura Municipal de ltirapina (Notificante). bem como

fulcro no incisa Xxll do art. 4' da Lei Federal n' l0.520/2002

art. 64 da Lei Federal Ro 8.666/93 do Edital de Abertura do
Processo Licltatório em epígrafe, NOTA FICA, a empresa

AFJX COIJSTRUTORA f COMÉRCIO LTDA - ME . localizada

ia Rua Santa Efigênia, n' 246. Bairro Vila Santa fé. município
de Pirassununga. Estado de São Paulo, CEP: 13.640-433. insaita

CNPJ sob o n' 08.740.070/0001 -98. Telefone (1 9) 3561-8774

mail: anx@anxconstrutora.com. neste ato representada por
JOSÉ NILSON DE ARAÚJO. casado. brasileiro. empresário. porta
dor do RG: 1 8.073.538-x e do CPF: 084.330.808.17. residente e

domiciliado na Rua Paulo Guigucr, n' 1657. Jardim Rosim. muni
pío de Pirassununga. Estado de São Paulo. CEP 13.634-106

Para comparecer a sede da notificante para realização da

ssinatura de mntrato no prazo improrrogável de OS (cinco) dias
s, a contar da publicação do presente. sob pena de decair o

direito à contratação. caiu prejuízo das sanções legais previa

tirapina.17 dc abril dc 2019.
Eliane Ap. Martinç Garcia

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
ERRATA
Processo Administrativo n' 277/2019. na modalidade Pre

gão Presen(ial n' 019/2019
OBJETO: REGISTRAR PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE }lIDRÓ

FdETRO PARA ATEFIDER AS FJECESSIDADES DA PREFEITURA

FaUFJICIPAL DE ITIRAPINA EM ESPECIAL A SECRETARIA DE

SANEAhIENTO BÁSICO. COtJFORF.IE CONDIÇÕES ESPECIFICA
DAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES

Referente: lteln 10. DO ENVELOPE ll - DOCUMEFITOS PARA

HABILITAÇÃO do edita
Onde Se Lé: "(«.) l0.04.01. Comprovação de que o pneu

para cada item cotado. atenda a portaria INMETR0 482 de 07

de Dezembro 2010. (...)'
..) t 0.04.03. Comprovação de que o pneu. para cada item

do. conte com o selo de identificação da conformidade no

Ambito do SBAC (Sistema Brasileiro de Avaliação da Confoím

dade), que tem por objetivo indicar a existência de nível adequa
do de confiança e de que o produto esta em conformidade mm
os requisitos estabelecidos nos RAC (Requisitos de avaliação dc
Conformidade). (...) '

Desconsidere.se.
ltKaplna.17 de abril de 2019.
MOIRA GODOS GOBBI

Divisão de Licitações e Compras
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMEFITO

Prnasso Licitatório n' 227/2019. na modalidade Pregão
Presencial n' 019/2019

Objeto: Registrar preços para aquisição de hidrómetro para

render as necessidades da prefeitura municipal de itirapina em

São Paulo. 1 29 {74) - 249

item lO.1.3.3 - demonstração de boa situação financeira. e
item lO.1.3.5 - comprovação de capital mínimo. e que a Admi-

)ção não pode dcscumprir o que estabeleceu no edital. em

esperto ao principio da vinculação ao instrumento convoca

declaro a licitante inabílitada. Desta forma. nos termos do artigo

109. 1. 'a' da Lei n' 8.666/93. encontra-se aberto o prazo rêCUF

sal. no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do
ato. publique-se na forma da Lei. Para os devidos fins. Itu, 15
de abril de 201 9. Rogérío Pares da Situa - Pregoeiro Nlunicip31

Informações: Unidade de Lidtações e Compras - R. Aparecia
Lorena. 1 20 - Jd Liberdade - Jacareí - SP - tona 12-39S4-0200

Ramais 202 / 203 / 214 / 21 5 e 228.
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG

926641). www.saaejacarei.sp.gov.br (LINK 'TRANSPARÊNCIA'
SUBLINK 'LICITAÇÕES') ou mediante comparecimento ao bal.

cão da Unidade de Licitações e Compras - R. Aparícío Lorena
120 - Jd. Liberdade - Jacareí - SP . das 08:30 às 16:30. sem

com apresentação de CD.r ou pendrive.
5 de al)ril de 2019

Assinatura: l0/03/2019.

7 de abril de 201 9. Divisão de Lia

1 9. Sistema Registro de Preços n

SP

Aviso de Licitar P

Assinatura:0g/03/2019 Jal
içóes Compras e Materiais.

2S/19. Pregão Presencial
06/19. Objeto: Contra

tacão de empresa esp ada para fornecimento de oxigénio
medicinal para o Município de Jades, a ser entregue de forma
parcelada em pontos distintos e para transporte de pacientes de

acordo com a demanda. Data para apresentação das propostas
até às 09hl Smin do dia 03 de maio de 2019. O Edital comp

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO Nelson entra-se a disposição para retlracla rla Divisão de Licitações
Compras e Nlateriais. ou no site \ów.Jales.sp.gov.br/licitacoes
Todos os esclaredmentos poderão ser obtidos no endereço supra

pelo telefone (17) 3622-3000. ramais 3016 ou 30S6. Jales

SP. 16 de abril 2019. flávio Prendi franco - Prefeito Municipal.abertura do Pregão Presencial n' 20/2019 para Aquisição de
blateriais Elétricos Diversos Os envelopes deverão scr entregue!
lté as 08:SOh do dia 06/0S/20t9.

O Edital acima está à disposição para consulta e impressão

no site da Companhia Ituana de Saneamento - CIS: w\w/.cis-itt

com.br/licitacoes. ou diretamente na CIS no qual o interesqdo
deverá trazer um CD para cópia junto ao repto. de Compras

Licitações, sito na Rua partira. n' 300/A. Vila Leis. ltu/SR das

03h00 às llh30 e das 13h00 às 1 6h30. ltu. 1 7/04/2019. Vincent
Robert Roland Menu - Diretoí Superintendente - CIS.

A Companh tuana de Saneamento Cls arma a
AVISO DELICITAÇÁO

PREGÃO ELETRÓFJICO N' 050/201 9.

OBJFTO: Registro de preços para serviços contínuos de repa

)s em instalações elétricas em geral e automação
Recebimento dos Lances: às 14h00min do dia 03/0S/201 9.

Lorena. 120 -- Jd Liberdade - Jacareí - SP - fora 1 2-39S4-0200
Ramais 202 / 203 / 214 / 21 S e 228.

Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG

26641). \u-AV.saaejacarei.sp.gov.br (LINK 'TRAtJSPARÊFICIA'
SUBLINK 'LICITAÇÕES') ou mediante comparecimento ao bal

da gerência de compras e licitações - R. Aparício Lorena.
20 - Jd. Liberdade - Jacareí - SP - das 08:30 às 16:30. sem

Ge dp ( lço R.Ana'arma( P

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE CUSSIFICAÇÁO DO PROCES-
SO SELETIVO N' 001/2019 - A Prefeitura 1.municipal de Jambeiro.

'és do Prefeito do Município. no uso de suas atribuições
que Ihe são conferidas pela legislação em vigor. através da
COFISCAM Assessoria e Consultoria. DIVULGA a lista de classi-
ficação com as notas das provas objetlvas do Processo Seletivo

nnl »nl q. n poderá untado ite

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

tl'UPÊ::vÂ custo com apresentação de CD-r ou pendrive.
Jacareí. IS de abril de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
Presidente do SAAE

PREGÃO PRESENCIAL N' IOO/18
Processo Adrilinistrativo n' 90?1 -2/201 8

Objeto: Contratação de empa

lição de géneros alimentícios (ali

specializada pi

is perecíveis. n

)mbeiru.sp.gov.br.
DITAL DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS GABARl-

TOS DO PROCESSO SELETIVO tJ' 001/2019 - A Prefeitura Muni-

cíveis. carnes e derivados). com fornecimento ponto a ponto de
merenda escolar nas unidades escolares da Rede Munidpal de

RESULTADO DE AFIÁLISE DAS AMOSTRAS
E tnrmp Edil ne

As t4;00h do dia 16 di
ilizadn à Rua Vicpntp Ta

bril de 201ç
Iha n' 7q

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAC

dual de Jambeiro, através do Prefeito do fdunicípio. no uso de
suas atribuições que Ihe são conferidas pela legislação em vigor.

avós da CONSTAM Assessoria e Consultoria. após análise e

ulgamento dos recursos, RATIFICA e HONIOLOGA os gabaritQS
divulgados cm 2S/03/2019. O mesmo poderá ser consultado no
.ite: wmv.jamb sp.qov.b

AVISO DELICITA(ÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' OI l nO1 9

PROCESSO N' O1 6/2019 - EDITAL N' O1 4DO1 9

0BJETO: Contratação de empresa. especializado e capa-
citado para na prestação de serviços técnicos em ensino de

Karatê-do. nos moldes de 'Prometo Educacional' que envolvam

alem das aulas técnicas que serão ministradas; programas
ducacionais. abrangendo oficinas. específicas de Anão Social.
sports e outros e profissionallzantes. de acordo com as narinas

técnicas especiais. Data da realização do Plegãa: 30/04/2019.
9h00min. edital e informação: Setor de licitação da Prefei

lura no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às

7h00min. Praça Dom Lafayete Libaneo. 700 - no site VAvw.jaci
m.br e pelo Telefone (1 7) 3283.11 92. Jaci. 16 de abril de 2019.

Rafael Tridico - Prefeito Municipal

EnRATO DE HONIOLOGAÇÃO - DISPENSA N' 078/2019 -
FJo dia 1 7de abril de 201 9. depois de constatada a regularidade

dos fitos procedimentais. a autoridade competente. Sr. Car
Albino de Souza. Prefeito Municipal de Jambeiro/SP. Resolve
HC)faOLOGAR e ADJUDICAR o objeto da Dispensa em epígrafe.

qual seja: Contratação clo Consórcio Intermunicipal Três Rios. no
valortotal de R$ 50.160.00

Estrato de Teimas de Aditamento - Contratante: Prefeitura

lpeva/SFt reuniu-se os membros da Comissão Avaliadora.

nomeados através da Portaria n' 2.650. de 19 de junho de
201 8. encantada nos autos do processo. para início das an.il

encedolas do certame. Após ténníno das anal
Avaliadora con(luiu

LOTE IO
Empresa Vencedora: Nat Nutre Alimentos Eireli EPP
RESULTADO:APROVADO

da apresentadas pelas empresas anesc 5

no espaço HTPC.
Jardim São Vicente

:s. a Comissão

Aditamento F1' 001 ao Contrato N' 014/201 9 - Contratado

Auto Posto Jambeirense Ltda - Obleto: Aquisição de combust
fieis - Vigência: 08/0+/2019 a 01/02/2020 -Valor: RS 49.630.80

Estrato de Contrato - Contratante: Prefeitura Municipa

Contrato N' 077/2019 - Contratado: Jamíl Nascer Corretora

de Seguros Eireli - Objeto: Contratação de seguro para o prédio
da ErdEF Prof lvlàFiã OIÍmpla Vieira - Vigência: 17/04/2019

16/04/2020 - Valor: RS 3.947,62 - hlodalidade: Dispensa
075n019.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Pdunícipal de Jambeiro
torna pública a abertura de licitação na modalidade Pregão
Presencial N' 016/2019. Objeta: Registro de Preços para even
tuas aquisição futura e parcelada de massa asfáltic8 - Concreto

Betuminoso Urinado a Quente - CBUQ. Data da realização=
07/05/2019 às 09hs - Início do credenciamento. Local da realiza.

Prefeitura fdunicipal, Rua Cel. Jogo Franco de Camarão. n'

LI idas de b

de Jambeirc

çao: rrelellura muntapai. nu
Rn ('pntrn I'nmhpira/ÇP frlit;0

publicação. os quais deverão s©r protocolados no Selar de
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO-SP
AVISO DECONVOVAÇÃO DELICITAÇÀO

gão Presencial N' 09/2019
O f.lunlclptQ de Santo Expedito-SP. torna público a todos os Interessados que a
EhlPRESA NIEC LIF.IP F.MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E LINIPEZA LTDA. CNPJ N'
2.S31 .865/000 1.63. classificada em I' lugar nos itens 23. 25. 28 teve suas amostras

REPROVADAS e a Er.IPRESA LATtCINIO IRPaAOS CARA.UCCI LTDA. CNPJ N'
00.288.858/0001.01 . classificada em I' lugar no item 46. teve sua amostra reprovada
conforme parecer técnico do Selar de Nutrição deste t tunicipio. Em razão da reprovaçaa
dos itens das empresas acima mencionadas o Píegoeira CONVOCA às empresas que
foram classiRcadas em 2' lugar para que no dia 22 de Abril de 20i9 as 09h00mln. na
sede da Prefeitura hlunlcipal. para que seja precedida a negociação com a empresadassiílcada em 2' lugar. Caso houver a ausência da 2' colacãdo. Écrã convocado o 3'
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