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Procedimento Licitatório no 064/201 9
Pregão Presencial n'046/2019
Contrato no119/2019

1.0 0BJETO:

2.1. Prestação de serviços de triagem dos resíduos sólidos provenientes da limpeza urbana
conforme Termo de Referência constante em ANEXO 1, parte integrante do Edital.

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES

$l=;l$eU.,= Fl;::ã.El:i 'T':.==".=35ã:'li:;'Ê.;=:= 11: ':'=L,S::
segu ntes documentos omo se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os
a-) Pregão Presencial n' 046/2019
b-) Procedimento Licitatório n' 064/2019

2.2. Os documentos referidos no item anterior são considerados
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e. desta forma
objeto contratado

suficientes para, em
reger a execução do

3.0PRAZOEFORMA DEEXECUÇÃO
3.1. O objeto deverá ser executado por
assinatura deste Contrato

36 (trinta e seis) meses contados da data da
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3.3. Os resíduos sólidos provenientes da limpeza urbana
serviços de triagem, transporte e destinação final. estão
na Avenida el:EEllflSO Moneda n' 1 000, Vargeão. município
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3.3.1. A Secretaria de Obras e Serviços delimitará à área onde será feita a operação de
triagem e carga do material
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Vigentes.

CONTRATANTE bem comoeveraondesignar res querarreg.para;dernotor jeioformaçoes

a

il6. Demais nformações/determmlações para a perfeita execução do objeto encontram-se no
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daCONTRATADA.
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Secretariara estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Pregão, número do
Contrato
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efetivados os pagamentos
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á. .a,ãn rpnlizados em face dos serviços efetivamente prestados.
5.4 0s pagamentos sog2n} .#
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5.5 0 pagamento será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da
Nota Fiscal Eletrânica (NF-e)

5.6 Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasil S/A não será
efetivado o pagamento

6.2. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as
quais tenha a Contratada concorrido diretamente;
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bem como promover a rescisão contratual

6.2.1 .3. Considera-se total inadimplemento, para todos os efeitos, a falta de cumprimento das
obrigações contratuais por três dias dentro do mesmo mês ou cinco ao longo do contrato.
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ção em licitação e impedimento de contratar com o
é 05 (cinco) anos;
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prejuízos resultantes e dp!?#$e q
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judicia mente, ou descontadas dos créditos da Contratadatrativo. cobradas administrativa ou

inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem 14.3.2.
o.b. As penalidades previstas de advertência, Suspensão temporária e declaração de

não impedindo a Administração de cobrar indenização suplementar que vier a ser apurada.
6.6. A penalidade de multa prevista na Cláusula 6.2.1.1. serve como início de indenização,

7.0. RESCISÃO:
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rei Ro 8 666/93. do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da
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8-DISPOSIÇÕES GERAIS
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todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
8.3. A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações assumidas.
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9.TOLERÂNCIA:
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como se nenhuma tolesâesia houvessitensoeicondições. os quais permanecerão inalterados.

IO.DA ANTICORRUPÇÃ0:

ll.VALOR DO CONTRATO:

1 1.1. Dá-se ao presente Contrato o valor total de R$ 1.918.146,02 (um milhão, novecentos
e dezoito mil, cento e quarenta e seis reais e dois centavos), para todos os efeitos legais.
12.VIGÊNCIA

12.1 0sprazo de validade deste contrato será de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de

13.FORO
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Jaguariúna. 03 dejunho de 2019

RG n'. 15.891.153 SSP/SP
CPF/MF sob n' 149.978.238-13
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No046/2019
PROCESSO LICITATOR10 No064/2019
CONTRATO N'119/2019
OBJETO: Prestação de serviços de triagem dos resíduos sólidos
limpeza urbana- Item 01
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
CONTRATADA: SBR SOLUÇÕES DE RESÍDUOS E COMÉRCIO LTDA.

provenientes da

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
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações
de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletrõnico, conforme dados abaixo indicados. em consonância com o estabelecido
na Resolução n' 01/2011 do TCESPI
c) além de disponíveis no processo eletrõnico, 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, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n' 709, de 14 de janeiro de
1 993. iniciando-se, a partir de então. a contagem dos prazos processuais. conforme regras do
Código de Processo Civill
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, 03 dejunho de 2019

GESTOR DO ORGAO/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 Horário Carraro, 409
E-mail institucional: yca$:obras(@íaquariuna.sp:qov.br
E-mail pessoal: nucas.loDes22(@vahoo.com.br
Telefone(s):(19) 3867-0826
Assinatu ra :

Jardim Europa, Jaguariúna
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Departamento de Licitações e Contratos
Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna - SP - CEP 13.910-027

Fone:(19) 3867-9780/9801/9757

re eítura do Municípjo de JaauariúnaP

PeloCONTRATANTE:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n' 120.339.598-1 3
Data de Nascimento: 14/05/1 966

Endereço: Rua Custódio, n' 127, Jardim Zeni. CEP. 13.912-464. Jaguariúna
E-mail institucional: $gç11glêElêlBgrlaemilianene(â>iaauariuna.SD.aov.br

Jardim Zeni. CEP 13.912-464 SP

PelaCONTRATADA:
Nome: Francisco Fernandez

Cargo: Sócio Administrador/ Engenheiro Agrónomo
CPF: 149.978.238-1 3
RG: 1 5.891 . 1 53 SSP/SP
Data de Nascimento: {} / 0.b/ {q
Endereço residencial: Estrada Municipal do Marco Leite, n' l
13.215-560, no município de Jundiaí, Estado de São Paulo

0
112 Jardim Liberdade. CEP
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