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2.0DOCUMENTOSINTEGRANTES:

b-) Procedimento Licitatório n' 01 9/201 g

=.J:..:=T'=FÊ.Sl;g'E,.:} J'E= Sega ;,;g.Jig'Erra,VH:i:ã.'=:.;Ei:
:.?l:!tAZOEFORMADEEXECUÇÃ0

Ü$$ H#l ; KU e ãl :ni
:;li ?:.:e::jÜ;gf.flui;::::g:,R'l;=';'E:Ee.aÊ'ã:'érRE;,.H;" -' "T" y

\. 7



P
ygliúna

::.,âH=ã!%:E=,?:.=n:;':i,.Eg:U'U::nl : : .SE.:"-*"" '; ~''. ..
lãli nm B$gXIUll?! : âu:':i:.;sz:'=g'gs;?.::8

Ê:fà:?.:BErg=:B'=ã Vgl:iH:'át:ih.:::i .E%:"''" ~' ".«'''. ""-. .

l anil $ãHGEl::'/!u uz/: :zpl=lEJ::.EI

3.3.4 A CONTRATADA deverá corrigir qualquer falha apontada pela CONTRATANTE, em até 24
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identificação i:lmlrlosodeverão prestar os serviços devidamente uniformizados e com crachá de

3.6. A CONTRATADA deverá designar preposto para prestar informações referentes a prestação
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5.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:
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Fiscal E etrõn caoNFra efetuado até 0 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da Nota
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efetivado o psencía do número da agência e conta bancária do Banco do Brasil S/A não será

6.PENALIDADES:

quais tenha a CON seApADA e forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as

=ZlmR =lua=u='r:zgs:'.#i=i : ã.:'E:E?â

SSS l$ 111Ü$11iliig '=:ãU'ÊE:ü=: kt n ã ã%E'llg

Municípi pensjoguari p:raria l de razo lcipal;aoSemníícitaçao , e impedimento de contratar com o
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6.5. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou
judicialmente, ou descontadas dos créditos da CONTRATADA. Í\
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7. RESCISÃO:
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n7i 8.6 rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei
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8.4. A CONTRATADA apresenta neste ato ced da opte dócumento.petente de Vigilância Sanitária

contrataca.se a este Contrato as msPstrlçoes pa LEan' 8.666/93, que regulamenta as licitações e

9.0TOLERÂNCIA:
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de Ja.
Rua Alfredo Bueno. 1235 - Cent Ucit

www.lícitacoes.jaguariuna.sp.gov.br

/'

uariuna

ll.VALOR DO CONTRATO:

mill al3-s pao presente Contratle oisalor global de R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro

12.0VIGÊNCIA:

12.1 Este contratori:éror:m Cor TRATANTEeses' contados da data de sua assinatura, podendo

13.FORO
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Jaguariúna, 22 de abrilde 2019

Secretária de Gabinete

iNTROL DEDETIZADORA E IWUNIZAOÕRÃ'EfÕÃ::ÜÊ

Fõ4 .170 .837/ oooa-3ãl
Imune Contrai Dedettzadora e

Imunizadora LTDA
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Aline FeFp8nd3 Arreda Leite
Assistente le Gestão Pública
Prefeitura do Município de JaBuariúna



www.licitacoes .jagua duna.sp.gov.br
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Procedimento Licitatório n' 019/20lg
Pregão Presencial n'014/20lg

lilÍliâl F!:uçe Jaguariúna.
IZADORAEIMUNIZADORALTDA.

OBJETO: Prestação de serviços de desinsetização e desratização

ME

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 eletrõnico;

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrõnico -- ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) .. O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;

b) Se for 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, 22 de abril de 2019

gESTORADOÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Lucas Gabriel Lopes
Cargo: Secretário de Obras e Serviços
CPF: 322.360.078-76 - RG: 49.008.639-1
Data de Nascimento: 14/03/1 993

Endereço residencial completo: Rua Horácio Carraro, 409, Jardim Europa. laclt iaríilna
E-mail institucional: !yçg$:Qb[8$ÉDi8auariuna.SD.aov.br ' ' ' ' ''' ' '
E-mail pessoal: !yQêg:jQpes22(@vahoo.com.br
Telefone(s):(19)3867-0826
Assinatura :

SP
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CPF no 120.33g.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1 966

Assinatura :

464,Jaguariúna SP

egle..ÇQb!!BALADA:

-398-89 . RG no. 26.873.879-8

:l:!gi':=: Bairro: Vila Terezinha, CEP
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