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INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE JAGUARlüNA E A EMPRESA MARCIANO ALVOS
CARVALHO, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AnEQUAÇÃo PARA
ACESSIBILIDADE DAS SALAS DE AULA DA E.M. PREF. FRANC]SCO
XAVIERSANTIAGO.

Tomada de Preços n' 007/2020
Procedimento Licitatório n' 198/2020
Contrato n' 074/2020

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, pessoa jurídica dc direito
público interno, com sede na Rua Alfredo Bueno, n.' 1235, na cidade de Jaguariúna,
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.' 46.410.866/0001-71, neste ato
represelltado pela Secretária Municipal de Gabinete, olaria Emília Peçanha De
Oliveira Silva, 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 c a Empresa MARCIANO ALVES CARVALHO, pessoa .jurídica
dc direito privado, insólita no CNPJ/MF sob n' 15.246.799/0001-78. com sede na
Avenida das Orquídeas, 387 -- Jardim Náutico, CEP.: 13.920-000, no Município de
Pedreira, Estado de São Paulo, representada legalmente neste ato por Alexandre
Patrussi de Souza, brasileiro, solteiro, Advogado Assessor de Licitações, portador da
Cédula de Identidade RG n' 26.488.408-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n'
1 84.322.658-88, residente e domiciliado na Rua Aparecida Moratori de Queiroz, n' 1 0,
apartamento 802, Torre Beta, Jardim dos Ypês, no Município de Pedreira, Estado de
São Paulo, que também subscreve, doravante denominada simplesmente dc
CONTRATADA, têm enfie si justo e contratado o seguinte:

l .O - OBJ ETO:

1.1 Realização de obras de adequação para acessibilidades das salas de aula da
E.M. Pref. Francisco Xavier Santiago, com fornecimento de material, mão de obra e
equipamentos necessários, conÊonne Memorial Descritivo, Planilhas e demais
documentos constantes nos Anc\os, partes integrantes do Edital.

1 .2 Todo o material, a mão de obra e equipamentos necessários são de responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado.

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 normas decorrentes das obrigações ora
contraídas integral-n cite Contrato, como sc nele cstivesscin transcritos, com todos os
seus Anexos os seguintes documentos:
a) Edital da Tomada de Preços n' 007/2020;
b) Procedimento Licijatório n' 198/2020;

c) Proposta da CONA'RATADA.
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2.2. Os documentos referidos no itcm anterior são considerados suficientes para, cm
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, i-eger a execução do
objeto contratado.

3.0 PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
3.1. O objeto deverá ser executado em 30 (trinta) dias, contados da data da Ordem de
Serviço, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma de
Execução e demais documentos constantes nos Anexos do Edital, podendo o prazo ser
prorrogado nas hipóteses previstas no artigo 57, ! 1', da Lei 8.666/93, ]nediante
requerimento da licitantc vcnccdoia, devidamente fundamentado c instruído com provas
da situação cnsdadora da pronogação.

3.1.1. A Ordem de Serviço será emitida pela Secretaria de Educação em até trinta
diasda assinatura do contrato.

3.2. Este contrato terá vigência de 90 (noventa) dias contados de sua assinatura,
observando-se, quanto ao recebimento provisório e definitivo do objeto, o previsto na
cláusula 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 dc Proteção Individual) e EPC's (Equipamentos dc Proteção Coletiva),
necessários à execução do objeto e em atendimento às legislações vigentes.

3.5. O transporte de fiJncionários e maquinarias ao local de execução dos serviços sela
de responsabilidade da CONTRATADA.

3.6. O recebimento provisório ocos'erá quando do término da prestação de serviços,
ol)servado o prazo previsto na cláusula 3.1 e eventual proivogação autorizada pela
Administração, sendo que o recebimento definitivo será atestado até 30 (trinta) dias da
data do recebimento provisório.

3.7. Caberá à CONTRATADA cumprir e garantir o pleno cumprimento do instrumento
deste Contrato, praticando as melhores técnicas administrativas e operacionais de
tnercado.

3.8. Observar as normas e regulamentos intcmos do CONTRATANTE, bcm como
fazer com quc seus empregados os obscrvcm.

3.9. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços,
tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho.

3.10. Responsabilizar-?e por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus
profissionais causare4t às dependências, móveis, utensílios ou equipamentos do
CONTRATANTE, oq a terceiros.

/
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3.11. Rcsponsabilizar-sc por todas as providências c obligaçõcs estabelecidas na

legislação especíHlca de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem
vítimas, os seus empregados ou prepostos alocados na execução dos serviços, ainda que
verificados nas dependências do CONTRATANTE.

3.12. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas de seus funcionários
ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício.

3. 1 3 . Manter seus empregados devidamente uniformizados e identificados por crachás

3.14. Manter, durante toda a execução do contrato:
qualificação exigidas para a contratação.

as condições dc habilitação c

3.15. A CONTRATADA deverá illanter profissional habilitado pelo CREA
permanentemente na obra, durante toda a sua execução. O proÊlssional responsável pela
obra deverá manter a cademeta de obra devidamente preenchida e atualizada, devendo
ser vistoriada conjuntamente com a Fiscalização da Prefeitura.

3.16. A CONTRATADA deverá instalar c manter, clll ]oca] visível determinado pela
fiscalização, placa dc obra, conformc modelo a scr apresentado pela
CONTRATANTE, antes do início das obras.

3.17. Quando determinado ou especificado, a CONTRATADA deverá mantem abrigo
provisório para depósito de i-materiais e ferramentas, alojamento, escritório, instalações
sanitárias e as necessárias ao bem estar dos seus funcionários, atendendo sempre as
condições de segurança para a sua utilização.

3J8. A Prestação de Serviços será executall4 $em interrupção do funcionamento da
e$cQla, 8Denas com Q isolamento das áreas dejilt [rupcão, assim a emoresa
çxçcutora deverá garantir a t)rotação e sçgyrança dos seus funcionários e dos
usuáHos, no que diz regi)eito a quedas de materiais e qualquer outra atividade aue

ousa causar acidentes decorrentes da prestação dqSç! yiçQ$:

3.19. Todos os serviços, equipamentos e sua aplicação ou instalação, devem obedecer
no prescrito pelas normas da ABNT (Associação Brasileira de Nomlas Técnicas) e do
DER/SP, aplicáveis, ou outras especificas para cada caso.

3.20. Durante a prestação de serviços, a CONTRATANTE manterá uma equipe de
acompanhamento quc será responsável por dirimir as dúvidas, porventura surgidas, l)cm
como 6omcccr as informações c detalhes adicionais na realização dos üabalhos.

d O PRF.rf).

4.1 0 preço global para a (jxccução do objeto é de R$ 20.928,71 (vinte mil novecentos e
vinte e oito reais e setenta .+ um centavos), apresentado na proposta da CONTRATADA,
devidamente aprovado pela/CONTRATANTE.

y
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4.2 0 preço acima referido é final c irrcajustávcl, não sc adilaitindo quaisclucr acréscimos,
estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diremos e indiretos, como também
os lucros da CONTRATEI)A.

4.3 As despesas decorrentes destes contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamcntária: 02.09.03.12.361.0014.2061 .3.3.90.39.00 -- Flc/ía /29 - 7.ESCURO PRÓPR/O.

5.0 - CONDIÇOES E FORMA DE PAGA&IENTO:
5.1 Quinzenalmente, conGormc cronograma nisico-ninancciro, será realizada a medição c
conforme a execução dos serviços poderá scr cjnitida a nota fiscal.

5. 1. 1 0 paganlcnto será realizado no prazo dc 30 (trinta) dias, contados da delta da atcstação da
nota fiscal e aprovação do Fiscal deste Contrato. Os serviços deverão ser realizados confonne
Anexo IV do Edital.

5.2 0conendo a aprovação e rubrica das medições, coi)forme mencionado na Cláusula anterior,
a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), a qual deverá ser enviada ao seguinte
endereço eletrânico atam.sccluc@jaguarjlmj!:!ip:gQy::b! , a qual será conferida c vistada pelo
fiscal deste Contrato c enviada ao responsável pela Secretaria dc Educação, para conhecimento,
atesta e rubrica.

5.3 Deverá estar indicado nas Notas Fiscais Eletrânicas o número da Tomada de Preço n'
007/2020 e o número deste Contrato.

5.4 E obrigatória a indicação na NF-e, do número da Agência e da conta bancária, na qual serão
cfetivados os pagamentos.

5.4.1. A conta bancária onde será efetivaclo o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ da
CONTRATADA.

5.5 Nenhum pagamento será autorizado scin a cfctiva constatação dc sua cxccução na forma
estabelecida no Edital e seus anexos.

5.6. Para o efetivo pagamento da nota Hscal, a CONTRATADA deverá apresentar a relação dos
nomes de seus finlcionários envolvidos na execução do objeto e os comprovantes de
recolhimento do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço),
além do pagamento dos salários

5.7 Em hipótese alguma será cfetuado pagamento antecipado ou sem as aferições realizadas pela
CONTRATANTE.

5.8 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 sda, diretamente na CONTRATANTE.

5.9. No caso dc atraso nos p#gamcntos que não decorra de responsabilidade da
CONTRATADA, o valor devido ijerá atualizado com base no INCA-E, incidindo juros na
Forma do artigo I'-F da Lei 9.494/971 pró /,a/a /empoHs.
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6.0TRANSFERENCIA DOCONTRATO:
6. 1 A CONTRATADA não poderá transferir o prcscntc Contrato, no todo ou cm parte, ncm
poderá subcontratar os serviços relativos ao objeto, scin o expresso consentimento prévio da
CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena de rescisão dc ajuste.

7.0RESPONSABILIDADE:
7.1 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste
Contrato e, consequentemente, responde civil e criiünaltnente, por todos os danos e prquízos
quc, na execução dele, vcnha dircta ou indíretamcnte, a provocar ou causar para
CIONTRATANTE ou para terceiros.

7.2 Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas c a
CONTRATANTE. pcrantc as quais a única responsável pelo cumprimcnto dcstc Contrato será
scmpreaCONTRATADA.

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

7.4 A CONTRATADA g!!rifa:!g a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições dc habilitação c qualiílcaçãa
exigidas na licitação.

7.5 A execução dos serviços deverá atender cstritanlcnte o descrito no Edital da Tomada de
Preços n'007/2020.

8.0 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:
8.1 0 acompanhamento da execução ou a sua fiscalização pela CONTRATANTE, não exclui
ou reduz a responsabilidade da CONTRATADA em obedecer às especificações c demais
normas técnicas para a pcr6eíta realização do objeto contratual.

8.2. A CONTRATADA deverá permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou
entidades públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno
e externo, a seus documentos contábeis.

9.0DASOBRIGAÇOESEREPARAÇOES:
9.1 A responsabilidade pela qualidade do material e serviços executados/fornecidos é da
CONTRATADA. inclusive a nromocão de readeauacões. sempre ciue detectadas
impropriedades (lue possam comprometer a consecução do obieto contratado.

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

9.3. A CONTRATADA fica responsável pcla obra durante o prazo dc cinco anos contados
do tecebimcnto definitivo.

10.0 RECEBIMENTO DO OBJETO:
10.1 0 objeto contratual será rÉccbido provisoriamente pelo responsável por seu
acompanhamento e nlscalização ql# for designado pela CONTRATANTE, para tanto,

Página5tlc 14 ../''

Y'



Pnfeitura do Município de Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 -- Centro -- Jaguariúna-SP -- CEP 13820-000
Fine: (19) 3867 9801 / g825/ 9786/ 9707 / 9757 / 9792/ 9825

www.lícitacoes.iaauariu n 3:$D:ggy,br

mc(]iantc Termo de Recebimento Provisório. conforme ANEXO XIV do Edital

será assinado pelas partes.
o qual

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

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 denlnitivamente, por servidor ou
comissão designada pela CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento
Dcüinitivo, conforme ANEXO XV do Edital, assinado pelas partes

1 1.0 PENALIDADES:
1 1 .1 Por descumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou l)arcial deste
Contrato, a CONTRATADA poderá, garantida a defesa prévia no respectivo processo.
sofrer as scguintes penalidades, de acordo com a cavidade da falta, nos termos dos ans. 86
e 87 da lei Federal il' 8.666/93:

[ 1 . 1. ] . Advertência, sempre quc forem constatadas irregu]aridades dc pouca gravidade, pata
as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente;

11.1 .2. Multa, na seguinte situação

1 1 .1 .2.1. Moratória de 1% (um por cento), por dia de atraso na cxccução do cronograma ou
entrega do objeto, até o limite de lO (dez) dias, hipótese em que será considerada totallnentc
inadimplida a obrigação, autorizando-se a aplicação da cláusula penal remuneratória
prevista na cláulsula seguinte, em conjunto com esta, bem como a execução do objeto com
terceiros às expensas da CONTRATADA.

11.1.2.2. Remuneratória dc 30% (trinta por cento) do valor do contrato, cm caso dc
inexecução total do objeto ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese
em que será efetivada a rescisão unilateral do contrato.

] 1 .1.3. Suspensão temporária dc participação cm licitação c impedimento dc contratar com
a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

1 1.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar caiu a Adnúnistração Pública, na
llipótese de praticar ates õ'audulentos na execução do Contrato, comportar-se de modo
inidõneo ou cometer fraude fiscal ou apresentar documento falso.

1 1 .2. Nos casos de declamação de inidoneidade, a CONTRATADA se penalizada poderá,
decorrido o prazo dc 02 (dois) anos da dcclalação, requerer a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a CONTRATADA ressarcir o
Município pelos prejuízos resultantes e desde que cessados os motivos determinantes da
punição.

1 1 .3. As multas serão, após o regula procedimento licitatório, cobradas administrativa ou
judicialmente, ou descontadas dos qfditos da CONTRATADA.
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11.4. As penalidades previstas dc advcnência, suspensão temporária c dcclaração dc
inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as multas prevista no subirem 1 1 . 1 .2.

1 1.5. A penalidade prevista na cláusula 1 1.1.2.2 serve como piso de compensação e não
impede a cobrança de indenização suplementar pelos prejuízos que vierem a ser apurados
eln deconência da conduta da CONTRATADA.

11.6. O descuinpriinento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes
concspondam, não será considerado inadímplcmcnto contratual sc tiver ocorrido por
motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamentejustinlcados e comprovados. O caso
fortuito, ou de força maior, verifica-se ilo fato necessário, cujo efeito não ela possível
evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do artigo 393 do Código Civil

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 Art. 78 da Lei 8.666/93.

1 2.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no Aia. 79 da
Leí 8.666/93.

13.0 DISPOSlçOES GERAIS:
13.1 A...ÇÍ}N.!.:llA.!.:A.!)a: deverá providenciar em alCJ2 Idois) dias contados da
Ordem de Serviços, a devida Anotação dc RespQB$gbjlidade.técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT). onde deverá constar o nome e o número
da carteira junto ao CREA / CAILJ(Ltç$pQn$ável técnico pela execução da prestação
de serviços.

13.1.1. A ART deve vir assinalada como execução

1 3.2 A CONTRATANTE reserva-se o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a
cxccução dos serviços contratados, mediante o pagamento único c 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 à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si, por seus sucessores e representantes na execução
dos serviços contratados, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclatnação que
possa surgir cm dccorrência dos mesmos.

13.5 A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares,
no quc conccinc ao cumprimcnto da legislação trabalhista, previdência social, seguro de
acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em ]ei, em especial no que diz
respeito às coimas 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 cultas por parte da CONTRATANTE ou rescisão
contratual com a aplicação das sa0+ões cabíveis.
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13.6 Fica expressamente vedada a subcontratação scm prévia:
autorização da CONTRATANTE.

expressa c escrita

1 3.7 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto
deste Contrato, bem como pelo fornecimento dos EPI (equipamentos de proteçào
individual) e EPC (equipamento de proteção coletivo) que se fizerem necessário para a
execução do mesmo e, consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os
danos e prquízos que, na entrega, venha díreta ou indiretamente, a provocar ou causar
para CONTRATANTE ou para terceiros.

13.8 A CONTjiATADA, no caso de emprego deprodylete subprodutos florestais.
Qbdaa:se &adquiri:los de pessoa jurídicas cadastradas no CADMADEIRA.

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

14.0.TOLERÂNCIA:
14.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por
omissões, a inobscrvância no todo ou em parte, dc qualquer dos itens c condições deste
Contrato c/ou dc seus Anexos, ta) fato não poderá liberar, dcsoncrar ou dc qualquer
forma afetar ou prqudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão

inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse oconido.

15.0.DAANTICORRUPÇÃO
15.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dai' ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitai' de quem quer
que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação,
compensação vantagens financeiras ou benefícios dc qualquer espécie, sda dc forma direta ou
indireta quanto ao objcto deste contrato, ou dc outra forma a c]c rc]acionttda, o quc deve scr
observado, ainda, pelos gestores, fiscais, se as penas da Lei Fedreal n' 12.846/2013,
regulamentada no Município de Jaguai'lona pelo Decreto n' 3.655/201 7.

16.0VIGENCIA:
16.1 A vigência deste Contrato será dc 90 (noventa) dias contados dc sua assinatura
podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93.

17.0-VALORDOCONTjiATO:
1 7.1 As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de RS 20.928,71
(vinte mil novecentos e ante e oito reais e setenta e um centavos).

18.0 - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO:
18.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de
Ciência c Notificação, cÓ)nformc Anexo X]] do Edital, relativo, sc for o caso, à
transmissão deste Processa perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

PáHnna 8 dc 14 \'/"'

Y/
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19.0 -- FORO:

]9.1 - 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 Contrato,
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que sda.

E, por assim estarem justas e 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.

Assistente de Gestão Pública

preíeüu do ffl,icldplo de iaguariüna

Prefeitura do Município de iaguariuna

[)ágina 9 dc ]4
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ANEXOXll
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N" 007/2020
PROCEDIMENTO LiCITATOKiO N' 198/2020
CONTRATO N' 074/2020.

OBJETO: REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AnEQUAÇÃO
ACESSIBILIDADES DAS SALAS DE AULA DA E.M. PREF.
XAVIERSANTIAGO.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
CONTRATADA: MARCIANO ,4LVES CARVALHO

PARA
FRANCISCO

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

[. Estamos C] ENTES de que:
a) o ajuste acima tefeiido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trân-útc processual ocorrerá pelo sistema cletrânico;
b) poderemos ler acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Elctrânico, confonnc dados abaixo indicados, cm consonância com o cstabclecido na
Resolução n' 01/201 1 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrõnico, todos os Despachos e Decisões que vierem a
scr tomados, relativamente ao aludido processo, saião 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 dejaneiro de 1993,
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 scr comunicada pelo interessado, pcticionando no processo.

2. Dama-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanllamcnto dos aros do processo até scu julgamento final c consequente
publicação;

b) Sc for o caso c de nosso inteicsse, nos prazos e nas formas legais c regimentais, exercer o
direito dc defesa, interpor recursos e o que mais couber.

GESTORDOORGAO/ENTIDAI)E:
Nome: Cristina Pinto Cotão Bonini Hosikawa
Cargo: Secretária Municipal de Educação
CPF: 251 .288. 1 1 8-08
RG: 25.366.469-X SSP/SP
Data dc Nascimento: 03/1 0/ 1974

Endereço residencial: Rua Candido Venturino, n' 300
E-mail institucional: seduc(@jagtlaiiuna.s12:gov.br
E-mail pessoal: cilspcboninj@hatmail.com
Telefone(s): (19) 3837-2888

Jaguariúna, 24 dejulho de 2020

.jardim Venturini, Jaguariúna -- SP

Assinatba
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Responsáveis (lue assinB[41B Q gluste

PelaCONTjiATANTE

Nome: Mana Emília Peçonha dc Oliveira Silvo
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n" 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/ 1 966
Endereço: Rua Custódia. n' 1 27, Jardim Zcni, CEP.
E-mail instiü.icional: secretariamariaemilianene(?êia

E-mail pessoal: mariaemilianene(@ aillail.com
Telefone(s.
Assinatura

13.912-464,Jaguariúna
:uaiiuna.sp.uov.br

São Paulo

PelaCONTRATADA

Nome: Alcxandrc Patrussi dc Souza

Cargo: Advogado Assessor de Licitações
RG n' 26.488.408-5 SSP/SP
CPF n' 184.322.658-88

Endereço: Rua Aparecida Moratori de Queiroz, n' 10, apto 802, Torre Beta, Jardim dos
Ypês, no município de Pedreira, Estado de São Paulo, CEP 1 3.920-000
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ANEXO Xlll

MODELO OEDKnEm DE SERViCO

ORDEM DE INICIO DE;SXRViCO

TOMADA DE PREÇOS N" 007/2020
PROCEDIMENTO LICITATORIO N" 198/2019

OBJETO: REALIZAÇÃO DE OBRAS
ACESSIBILIDADES DAS SALAS DE AULA
XAVIERSANTIAGO

DE ADEQUAÇÃO PARA
DA E.M. PREF. FRANCISCO

A Prefeitura do Município de Jaguariúna, Estado de São Pauta, inscrita no CNPJ\MF
sob n' 46.410.866/0001-71, autoriza a empresa , inscrita
no CNPJ\MF sob n' , a dar início a execução do objeto do Contrato n'

certame cm epígrafe, neste Mtmicípio.

Jaguariúna,aos de de

ASSINATURA E IDENTUICAÇÂO DO RESPONSÁVEL LEGAL DA
CONTRATADA

ASSINATURADOFISCAL

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL
CARGO:

OBS A Ordem de Serviço será emitida pela Secretaria de Educação
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ANEXOXIV

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

TOR'IADA DE PREÇOS N" 007/2020
PROCEDIMENTO LICITATORIO N' 198/2020
CONTRATO NO 074/2020.
OBJETO: REALIZAÇÃO DE OBRAS

SALAS DE AULAACESSIBILIDADES DAS
XAVIERSANTIAGO.

DE ADEQUAÇÃO PARA
DA E.M. PREF. FRANCISCO

nFri A n A í' A f).

Declaramos ter recebido os serviços executados, em caráter provisório, pelo prazo de
30 (trinta) dias, para efeito de posterior veriH]cação de confomaidadc cona o
especificado, não importando este cm aceitação do que foi cxccutado, fican-do claro quc
a CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados, caso se
observe que os mesmos não se encontram)a de acordo com o objeto.

Outrossim, aplicam-sc ao presente as disposições relativas à execução, consignadas na
Lei n' 8.666/93.

Jaguariúna, de de

ASSINATURA E
CONTRATADA

inFNTTFirATAn DO RESPONSÁVEL LEGAL DA

ASSINATURADOFISCAL

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL
CARGO:
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ANEXOXV

].ERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

TONIADA DE PREÇOS N' 007/2020
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N' 198/2020
CONTRATO NO 074/2020.

OBJETO: REALIZAÇÃO DE OBRAS DE
ACESSIBILIDADES DAS SALAS DE AULA DA
XAVIERSANTIAGO.

AnKQUAÇÃo PARA
E.M. PREF. FRANCISCO

n F.ri A R A r A r).

Em razão de que os serviços executados, recebidos através do TERMO DE
RECEBINTENTO PROVISÓRIO, datado em C cuja descrição segue
acima, acha-se em conformidade com o especificado na licitação supra, bem assim-n

encontram-sc dentro dos padrões dc qualidade exigíveis, dcclaramos quc o mesmo é
considel-ado aceito DEFINITIVAMENTE.

Jaguariúna, de de

ASSINATURA E
CONTRATADA

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL DA

ASSINATURADOFISCAL

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR MUNIC]PAL
CARGO:


