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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIÚNA E A EMPRESA LM PROJETOS E ASSESSORIA ELÉTRICA LIDA.,
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
ELÉTRICOS PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Procedimento Licitatório nO320/2020
Dispensa n° 027/2020
Contrato nO099/2020

A PREFEITURA DO MUNICíPIO DE JAGUARIÚNA, pessoa jurídica de direito público interno
com sede na Rua Alfredo Bueno, nO 1235, Centro, CEP:13.91O-027 no município de Jaguariúna,
inscrita no CNPJIMF n° 46.410.866/0001-71, neste ato representada pela Ilustríssima Secretária de
Gabinete, Senhora Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva, brasileira, casada, portadora da
Cédula de Identidade RG n° 22.552.439-9 - SSP/SP e inscrita no CPFIMF sob n° 120.339.598-13,
residente e domiciliada na Rua Custódio, n° 127, CEP: 13.912-464, Jardim Zeni, neste município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro
lado a Empresa LM PROJETOS E ASSESSORIA ELÉTRICA LTDA., pessoa jurídica de direito
privado inscrita no CNPJIMF sob n° 15.622.816/0001-24, com sede na Av. Conceição, n° 850 -
Bairro: Vila Rezende -CEP: 13.405-280, no Município de Piracicaba, Estado de São Paulo,
representada neste ato por seu proprietário Senhor Leandro Moreira da Silva, brasileiro, casado,
Engenheiro Eletricista, portador da Cédula de Identidade RG n032.436.512-3 - SSP/SP e inscrito no
CPFIMF sob n0220.015.378-32, residente e domiciliado na Rua Paschoal Bessi, n048 - Bairro:
Loteamento Humberto Venturini - CEP: 13.408-346, no Município de Piracicaba, Estado de São
Paulo, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue:

1.0.0BJETO
1.1. Prestação de Serviços para elaboração de projetos elétricos para ampliação de rede de iluminação
pública, conforme Memorial Descritivo constante noANEXO I, parte integrante deste Contrato.

2.0. DOCUMENTOS INTEGRANTES:
2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização daexecução do objeto, bem como para
definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato,
como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos:
a-) Dispensa n° 027/2020;
b-) Procedimento Licitatório nO320/2020;
c-) Proposta da CONTRATADA.

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, FORMA E LOCAL DE EXECUÇÃO
3.1. O prazo de vigência deste contrato será de 120 (cento e vinte) dias, contados da emissão daOrdem
de Serviços, a qual será emitida pela Secretaria de Obras e Serviços, devendo o objeto ser executado
conforme ANEXO I.

3.1.1. A vigência contratual poderá ser prorrogada a critério da CONTRATANTE, respeitando as
disposições da Lei 8.666/93.

TRATANTEé de 30 (trinta)
prazo de 60 (sessenta) dias

3.2. O prazo para apresentação dos projetos para validação pela CO
dias, contados da emissão da ordem de serviços, após os q
paraaprOVaçãO~::~::junto aos órgãoscompetentes.
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3.3. A CONTRATANTE designará servidor(es) para acompanhamento e fiscalização da execução
do contrato, o(s) qual(is) manterá(ão) livro de ocorrência.

3.4.Todas as informações necessárias à perfeita execução do objeto e demais condições constam
no ANEXO I.

4.0. DO VALOR
4.1. O valor global para a execução do objeto é de R$ 29.550,00 (Vinte e nove mil, quinhentos e
cinquenta reais),apresentado como lance [mal pela CONTRATADA, devidamente aprovado
pela CONTRATANTE.

4.2. O valor retro referido é fmal e irreajustável, não se admitindo qualquer acréscimo, estando
incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da
CONTRATADA.

4.3. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:
N°:02.12.01.15.452.0024.2524.4.4.90.51.00 7 100.0047- FICHA 229- FINISA

5.0. CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
5.1. O valor correspondente a 60% do valor global deste contrato e após a entrega do Projeto
Executivo validado pela Fiscalização e equipe técnica da CONTRATANTE, o pagamento
ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a emissão da competente Nota Fiscal.

5.2. O valor correspondente a 40% do valor global deste contrato e após a entrega do Projeto
Executivo aprovado pela CPFL, D.E.R, Renovias Concessionária S. A. e demais Órgãos externos
eventualmente envolvidos com a análise do projeto, visando sua viabilidade de implantação, o
pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a emissão da competente Nota Fiscal.

5.3. Após a aprovação, aCONTRATADA deverá encaminhar a NF-e ao endereço eletrônico
ºbr~_@jªg!!Mi"Y-_nª_,~p_,g_º_y_,br..•.a qual será conferida e vistada pelo fiscal responsável e encaminhada
a Secretária de Obras e Serviços para atesto e rubrica.

5.3.1. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) o número do Contrato, o número da
Agência e o número da conta bancária na qual será efetivado o pagamento.

5.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

5.5. O pagamento será efetuado até o 30° (trigésimo) dia posterior á data de apresentação da Nota
Fiscal Eletrônica (NF-e).

5.6. A conta bancária onde será efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ da
CONTRATADA.

5.7. Havendo atraso no pagamento não decorrente de falhas o
contratuais principais o acessórias por parte da CON TAD
com base no IPCA-E, bem como juros calculados na
incidentes "pró-rata te oris" sobre o atraso.

cumprimento das obrigações
, incidirá correção monetária
artigo l°_F da Lei 9.494/97,

y
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6.0. DAS PENALIDADES
6.1. Por descumprimento de cláusulas contratuais ou pela inexecução total ou parcial do Contrato,
a CONTRATADA poderá, garantida a defesa prévia no respectivo processo, sofrer as seguintes
penalidades, de acordo com a gravidade da falta, nos termos dos arts. 86 e 87 da Lei Federal nO
8.666/93 e art. 7° da Lei Federal nO10.520/02:

6.1.1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as
quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente;

6.1.2. multa, nas seguintes situações:

6.1.2.1. Moratória de 1% (um por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, na entrega do
objeto, até o limite de 10 (dez) dias, hipótese em que será considerada totalmente inadimplida a
obrigação, autorizando-se a aplicação da cláusula penal remuneratória prevista na cláusula
seguinte, em conjunto com esta, bem como a aquisição do objeto com terceiros às expensas da
CONTRATADA;

6.1.2.2.Remuneratória de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, em caso de inexecução total
do fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula contratual, hipótese em que será
efetivada a rescisão unilateral do contrato.

6.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Jaguariúna, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

6.3. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou
judicialmente, ou descontadas dos créditos da CONTRATADA.

6.4. As penalidades previstas de advertênciae de suspensão temporária poderão ser aplicadas
juntamente com as multas previstas no subitem 6.1.2.

6.5. A penalidade prevista na cláusula 6.1.2.2. tem caráter de piso compensatório e não impede
que a CONTRATADA pleiteie indenização suplementar.

6.6. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes
correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de
caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de
força maior, verifica-se no fato necessário, cujo efeito não era possível evitar, ou impedir, nos
termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

7.0. RESCISÃO
7.1. 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 no .78, da Lei nO8.666/93.

7.2. A rescisão do Contrat, poderá se dar sob qualquer das form s delin adas no art. 79, da Lei nO
8.666/93.
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7.3. Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos ines. I a XI, do art. 78, da
Lei nO8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a
30% (trinta por cento) do valor do contrato.

8.0. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.lA CONTRATADA apresenta a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do
responsável pela direção do serviço técnico de elaboração de projeto, devendo ser juntada(s),
caso exista(m) a(s) ART(s) de colaborador(es) e/ou participante(s).

8.1.1 A CONTRATADA será a única responsável para com os seus empregados e auxiliares, no
que conceme 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
do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n° 3214, 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.

8.2. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução do
objeto contratado, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir
em decorrência dos mesmos.

8.3. A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.4. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei nO8.666/93, que regulamenta as licitações e
contratações promovidas pela Administração Pública.

9.0. DA ANTICORRUPÇÃO
9.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer 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 beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao
objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda,
pelos gestores e fiscais, sob as penas da Lei Federal nO12.846/2013, regulamentada no Município
de Jaguariúna pelo Decreto nO3.655/2017.

10.0. TOLERÂNCIA
10.1. Se qualquer das partes contratantes, em 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 prejudicar esses
mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância
houvesse ocorrido.

11.0.VALOR DO CONTRA O r .
11.1. Dá-se ao presente contr to o valor globaldeR$ 29.550,09 (Vinte e nove mil, quinhentos e
cinquenta reais), para todos efeitos legais. \

$/4
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12.0. VIGÊNCIA:
12.1. Este contrato vigorará por 120 (cento e vinte) dias, contados da Ordem de Serviços, podendo
ser prorrogado a critério da CONTRATANTE, observados os requisitos da Lei 8.666/93.

13.0. TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
13.1. Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de Ciência e
Notificação, conforme ANEXO n, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo perante o
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

14.0. FORO
14.1. 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 seja.

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.

Jaguariúna, 19 de agosto de 2020.

LM PROJETOS E ASSESSORIA ELETRICA LTDA.
Leandro Moreira da Silva
RG N°: 32.436.512-3 - SSP/SP
CPF/MF N°:220.015.378-32

TESTEMUNHAS;§) L~~
Qer lanaVieira

Assistente de Gestão Pública
Prr,feitura do MunicípiO de JaglJariúra Preteitura do MUnlClplO de Jaguanuna
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ANEXO 1- MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO Contratação de Projeto Executivo para Ampliação de Rede de Iluminação

Pública

: Diversas Vias do MunicípioLOCAL

1.1- Considerações gerais:

Para efeitos deste memorial, o profissional autônomo ou a empresa contratada para a

execução dos serviços será denominada simplesmente como "Contratada", a Prefeitura do

Município de Jaguariúna será denominada somente "Prefeitura" e a concessionária distribuídos de

energia elétrica para o município de Jaguariúna, CPFL Santa Cruz, será denominada simplesmente

como "CPFL".

o termo "Fiscalização", neste documento, se refere a ação realizada por Servidor indicado

pela Prefeitura para o acompanhamento do objeto do contrato e, também, para elucidar dúvidas

eventualmente existentes em relação à sua execução.

O termo "Projetos" se refere ao conjunto de desenhos, com o respectivo dimensionamento

de todos os equipamentos necessários à implantação, substituição e melhoria do sistema de

iluminação pública nas vias indicadas no item 2.

A Contratada deverá fornecer a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do

responsável pela direção do serviço técnico de elaboração de projeto, devendo ser juntada(s), caso

exista(m) a(s) ART(s) de colaborador(es) e/ou participante(s).

A Contratada deverá ter, previamente ao início dos trabalhos, ter tomado conhecimento de

todos os trechos de vias envolvidos na elaboração do projeto, por meio de visita técnica realizada

na companhia de servidor da Prefeitura indicado para tal fim.

A responsável pela indicação de servidor para acompanhamento da visita técnica e do

Fiscal de Obras competira à Secretaria de Obras e Serviços.

Todos os projetos envol idos nesta contratação deve ão s entregues para validação pela

utorização para Início de
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2.1 - Projetos e Documentos a Serem Produzidos:

São três as espécies de projetos a serem produzidos, a saber:

a) PROJETO DE MODERNIZAÇÃO OU MELHORIA - Projeto para a substituição da

iluminação pública existente junto à rede de distribuição de energia existente, de propriedade

da CPFL, com a remoção das luminárias atualmente instaladas e constantes de lâmpadas de

vapor metálico e sua substituição por de novos modelos tipo Light EmittingDiode - LED;
b) PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Projeto para a instalação de

iluminação pública junto à rede de distribuição de energia existente, de propriedade da CPFL,

em cujos postes não há dispositivos de iluminação havendo, no entanto, a infraestrutura de

cabeamento e transformadores que viabilizem a implantação da iluminação. Nestes postes

serão implantadas luminárias tipo Light EmittingDiode - LED;

c) PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA E IMPLANTAÇÃO DE

ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Projeto para a ampliação da rede de iluminação pública nos

trechos das vias que não possuem infraestrutura de distribuição. Nestes trechos serão

implantados postes, cabeamento, transformadores e luminárias tipo Light EmittingDiode -

LED.

2.2 - Tipos de Luminárias:

São dois os tipos de luminárias que deverão ser utilizados nos projetos, a saber:

a) PONTO DE ILUMINAÇÃO SIMPLES - Estrutura com luminária montada em poste de

concreto ou de madeira, com braço de iluminação com comprimento de até 5,OOm(cinco

metros), composta de uma ou mais lâmpadas e os demais acessórios e equipamentos

necessários ao seu perfeito funcionamento.

PONTO DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL - Estrutura com luminária tipo "pétala", instalada em

poste metálico ou de concreto, com altura de instalação até 12,OOm(doze metros) em relação

ao solo, possuindo uma ou mais lâmpadas por "pétala".

2.3 - Projeto Luminotécnico:

Deverá ser apresentado projeto luminotécnico para cada via, por meio do qual se justifique a

implantação do equipamento escolhido, sendo claro que somente deverá ser utilizada, para estes

projetos, um único tipo de luminária, já que a uniformização da aquisição, tanto para estas vias, quanto
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2.4 - Relatórios e Especificações Técnicas:

Deverá ser apresentado relatório justificativo referente à opção dos equipamentos adotados em

projeto, bem como planilha com os quantitativos, separados por via pública contemplada, podendo tais

informações constarem de um único documento, com separação em tópicos.

2.5 - Orçamento:

Deverá ser apresentado orçamento para a execução das obras de substituição, melhoria e

implantação dos serviços projetados, devendo constar do produto três orçamentos oferecidos por

pessoas jurídicas de direito privado, devendo constar de cada orçamento, fornecido preferencialmente

em papel timbrado da empresa que o elaborou, a razão social, endereço, telefone para contato e

número de inscrição da empresa no Cadastro da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (C. N. P. J. -

M.F.).

2.6 - Vias Beneficiadas Pelos Projetos e Espécies de Sistemas Nelas Encontrados:
As vias a serem beneficiadas com os projetos de ampliação e melhoria da iluminação pública

são as constantes do quadro abaixo:

a) JGR 348 - Januário Eliseu de b) JGR 221 - Amadeu Bruno
Navarro

c) JGR 354 - Alberto Macedo Jr. d) JGR 369 Dr. Sebastião Paes de
Almeida

e) JGR 284 - Jeronimo Rodrigues f) JGR 254 e JGR 321 - Santa Cruz e
Azanha Joaquim Parnaíba da Silva

g) Estrada do Bruno h) SP-95 - Trecho entre rua Tavares e
seu final, no bairro Roseira (de
cima)

i) SP-95 - Trecho entre o final da rua j) Av. Laércio José Gothardo - (toda
Cândido Bueno e o acesso ao a extensão)
Parque Florianópolis

k) Rua Pina (toda a extensão) 1) Rua Gothardo (na confrontação
com o "Parque Serra Dourada")

m) Loteamento Recanto Camanducaia n) Avenida Rinaldi (toda a extensão)
(toda a extensão)

Nas VIas envolvidas há trechos onde já existe iluminação pública, para os quais serão

desenvolvidos os Projetos de Modernização ou Melhoria; trechos onde há rede de energia elétrica,

porém sem iluminação pública, para os quais serão desenvolvidos os Projetos de Implantação de

Iluminação Pública; e, trechos on e não há rede de energia impl ta - , para os quais serão

desenvolvidos os Projetos de Amplia ão de Rede de Energia e Implantaçã
I - .
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3.1 -Normas Técnicas e Apresentação:

Os desenhos deverão ser elaborados em atendimento às Normas da ABNT, tanto no que

tange à sua apresentação gráfica quanto, principalmente, no que se refere ao dimensionamento dos

sistemas de iluminação a ser projetado.

O dimensionamento e apresentação também deverão atender às Normas Próprias da CPFL,

já que o produto contratado, após a validação pela equipe técnica da Prefeitura deverá ser

apresentado àquela Distribuidora para aprovação, visando a sua posterior implantação nas vias

envolvidas.

Os projetos deverão ser entregues individualizados por Via beneficiada, criando-se

subconjuntos de projetos, podendo haver mais de uma folha na composição de um subconjunto.

Deverão ser utilizadas escalas compatíveis com a necessidade de leitura e a perfeita

compreensão dos textos, símbolos e demais elementos que compõe o projeto.

Poderão ser apresentadas tantas revisões quantas se fizerem necessárias, apresentando-se a

primeira com a indicação "Rev O" e as seguintes com a denominação "REV 'n'" a cada

apresentação, sendo "n" o número posterior ao da última revisão apresentada.

Para a validação final dos projetos desenvolvidos, a Contratada apresentará à Fiscalização

a última versão produzida, em papel e já no formato [mal, ocasião em que reunidos, Fiscalização e

Contratada, analisarão os produtos realizando, caso necessário, apontamentos [mais para a entrega.

Esta análise final não impede que haja reuniões anteriores para o saneamento de dúvidas,

apresentação de sugestões e discussão acerca do desenvolvimento dos projetos, sendo tais

atividades salutares e, até, necessárias, visando a melhor qualidade do produto [mal.

Todos os documentos serão apresentados em folhas já padronizadas e com timbre da

Prefeitura, cujos arquivos serão disponibilizados à Contratada quando da emissão da AIS.

Validado o projeto pela Fiscalização, a Contratada apresentará todas as peças produzidas,

quaiS sejam:

a) Desenhos técnicos do Projeto Executivo, em duas vias impressas em papel branco

90g/m2, nos formatos preconizados pela ABNT;

b) Memorial Descritivo para a implantação das obras de melhoria e ampliação dos

sistemas, conforme projetados, contendo todas

necessárias à aquis ção de materiais e serviços p

vias impressas em papel sulfite

especificações técnicas
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c) Planilha contendo as especificações e quantitativos necessários à implantação dos

sistemas projetados, inclusive constando eventuais obras civis necessárias

(contenções, implantação e remoção de postes, contenções, travessias etc.), em

duas vias impressas em papel sulfite A4;

d) Orçamentos para a implantação dos projetos, em duas vias impressas em papel

sulfite A4;

e) Mídia eletrônica (CompactDisc ou Pen Drive) contendo:

I. todos os projetos desenvolvidos, que devem ser compatíveis com o

softwareAutocad® ;

11. O arquivo de configuração de penas para a plotagem dos projetos, em

arquivo com extensão ".ctb";

IH. O memorial descritivo, que deve ser compatível com o software Word®;

IV. A planilha, que deve ser compatível com o software Excel®;

V. Os orçamentos para execução dos projetos desenvolvidos, que devem ser

compatíveis com o software Adobe®;

4.1 - Aprovação dos Projetos:

Os projetos produzidos, após a validação pela Fiscalização e equipe técnica da Prefeitura,

deverão ser apresentados para aprovação perante a CPFL, ao Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de São Paulo - D. E. R., a Renovias Concessionária S. A, responsável pela

administração da rodovia SP-340, além de outros órgãos estaduais ou federais a cuja análise os

projetos contratados estejam sujeitos a aprovação para sua posterior regular implantação.

A forma de apresentação da documentação aos órgãos externos é de responsabilidade da

Contratada, que deverá atender a todas as exigências constantes das normas de serviços de cada

Órgão, buscando excelência em sua apresentação, de forma a evitar retrabalhos em projetos e

demais documentos por conta da emissão, pelos citados Órgãos, de notas de exigências para

complementação/correção.

A Prefeitura poderá outorgar procuração, caso necessária, a técni

T., para que aequipe que elaborou o Proje o Executivo, desde que emissor de compet

Contratada a represente per te os Órgãos externos.
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ANExon
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Dispensa nO027/2020
Procedimento Licitatório nO320/2020
Contrato n° 099/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
CONTRATADA: LM PROJETOS E ASSESSORIA ELÉTRICA LTDA.
Objeto: Prestação de Serviços para elaboração de projetos elétricos para ampliação de rede
de iluminação pública.

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 eletrônico;
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
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução
nO01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo e1etrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legis1ativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nO709, de 14 de janeiro 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 eletrônico - 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 [mal 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, 19 de agosto de 2020.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Fernanda Angélica Santana
Cargo: Secretária de Obras e Serviços
CPF: 226.986.818-88 - RG: 32.903.375-X SSP/SP
Data de Nascimento: 06/10/1980
Endereço residencia1 completo: Av. Pacífico
JaguariúnalSP.
E-mail institucional:obras@jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal:fer.samuca@hotmail.com
Telefone(s): (19) 3867-0826

2.035,

Assinatura:
----------------------------------

JYll
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Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pela CONTRATANTE:
Nome: Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF: 120.339.598-13
RG:22.552.439-9 SSP/SP
Data de Nascimento: 14/05/1966
Endereço: Rua Custódio, n° 127, Jardim Zeni, CEPo 13.912-464, Jaguariúna - SP
E-mail institucional:secretariamariaemilianene@jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal:mariaemilianene@gmail.com
Telefone(s): (19) 3867-9724

Assinatura Iv &,~Jf~)_~
Pela CONTRATADA:
Nome: Leandro Moreira da Silva
Cargo: Engenheiro Eletricista
CPF:220.015.378-32
RG:32.436.512-3 - SSP/SP
Endereço: Rua Paschoal Bessi, nO48 - Bairro: Loteamento Rum erto V turini - CEP: 13.408-
346, no Município de Piracicaba, Estado de São Paulo.
E-mail institucional:contato@lmprojetoseletricos.com.br
E-mail pessoal:conto@lmpr.jetoeletricos.com.br
Telefone(s): (1 25.273 99 7.6781
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