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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIÚNA E A EMPRESA TEMASA - TEMA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA,
PARA MANUTENÇÃO DOS DECANTADORES 1,2 E 3 DA ETE CAMANDUCAIA

Procedimento Licitatório n.o312/2020
Dispensa nO026/2020
Contrato n° 105/2020

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, pessoa jurídica de direito público
interno com sede na Rua Alfredo Bueno, n° 1235, Centro, CEP: 13.910-027 no munIcípio de
Jaguariúna, inscrita no CNPJ/MF nO46.410.866/0001-71, 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 CPF/MF sob nO
120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua Custódio, nO127, CEP: 13.912-464, Jardim Zeni,
neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa TEMASA - TEMA SERVIÇOS AMBIENTAIS
LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nO06.954.90110001-07, com
sede na Rua Júlio Prestes, n° 253, Comércio 02, Jardim Girassol, CEP 13.465-620, no Município de
Americana, Estado de São Paulo, representada neste ato pela Senhora Marta Helena Pontim,
brasileira, casada, administradora de empresa, portadora da Cédula de Identidade RG nO
15.42l.906-X SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n° 027.655.388-83, residente e domiciliada na Rua
Dom Bosco, n 57, Apto 34, Bloco Potenza, Vila Santa Cataria, CEP 13.466-327, no Município de
Americana, Estado de São Paulo, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e
contratado o que segue:

1.0.0BJETO
I. I. Manutenção dos decantadores I, 2 e 3 da ETE Camanducaia, conforme Termo de Referência
constante no ANEXO 11,parte integrante deste Contrato.

2.0. DOCUMENTOS INTEGRANTES:
2.l. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da execução 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 nO026/2020;
b-) Procedimento Licitatório na 3 I2/2020;
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 03 (três) meses, contados de sua assinatua, devendo
o objeto ser executado conforme Anexo ll.

3.l.l. A CONTRATADA deverá executar o objeto em no máximo 60 (sessenta) dias, contados da
emissão da Ordem de Serviços.

cdtério da pr~espeitandO as3.1.1. A vigência contratual poderá ser prorrogada a
disposições da Lei 8.666/93.
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3.2. Os serviços serão prestados na Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Camanducaia,
localizada na Rua Hilda David Dal'Bó, n° 501, Guedes, CEP 13.914-676, Jaguariúna- SP.

3.3. A Prefeitura 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 lI.

3.5. O objeto será provisoriamente recebido quando do ténnino de sua execução e definitivamente
depois de (lO) dias, em tudo observando a forma prescrita na Lei 8.666/93.

4.0. DO VALOR
4.1. O valor global para a execução do objeto é de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos
reais), sendo: Item 01, valor unitário R$ 16,55 (dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos) e
valor total R$ 8.738,40 (oito mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos); Item 02,
valor unitário R$ 11,30 (onze reais e trinta centavos) e valor total R$ 5.966,40 (cinco mil,
novecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos); Item 03, valor unitário R$ 12,30 (doze reais
e trinta centavos) e valor total R$ 6.495,22 (seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e
dois centavos); Item 04, valor unitário R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) e valor total R$ 8.800,00
(oito mil e oitocentos reais) e Item 05: valor unitário R$ 10,00 (dez reais) e valor total R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), apresentado como lance final pela CONTRATADA, devidamente
aprovado pela CONTRATANTE.

4.2. O valor retro referido é final 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 11 03 18.541.0010.20273.3.90.39.00 1100.0056 - FICHA 202 - RECURSO
PRÓPRIO

5.0. CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
5.1. A cada período de 30 (trinta) dias, a CONTRATADA fará a medição/aferição dos serviços,
devendo enviar o relatório à CONTRATANTE. O pagamento será realizado mediante a aprovação
do fiscal para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

5.2 Após a aprovação, a CONTRATADA deverá encaminhar a NF-e ao endereço eletrônico
dae.ete@jaguariuna.sp.gov.br, com COpIa para dae.adm@jaguariuna.sp.gov.br e
dae.adm2@jaguariuna.sp.gov.br, a qual será conferida e vistada pelo fiscal responsável e
encaminhada a Secretária de Meio Ambiente para atesto e rubrica.

5.2.1. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) o número do procedimento de
dispensa, bem como o número do Contrato, o número da Agência e o número da conta bancária na
qual será efetivado o pagamento.

5.3 Não será aceita a indicação de Conta Poupança.
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5.4. O pagamento será efetuado até o 30° (trigésimo) dia posterior á da
Fiscal Eletrônica (NF-e).
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5.5. A conta bancária onde será efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ da
CONTRATADA.

5.6. Havendo atraso no pagamento não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações
contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária com
base no IPCA-E, bem como juros calculados na forma do artigo 1°-F da Lei 9.494/97, incidentes
"pró-rata temporis" sobre o atraso.

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:

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 execução 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 CONTRA TADA.

6.4. As penalidades previstas de advertência e 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 CONTRATANTE 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 a as penalidades
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anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos
motivos enumerados no art. 78, da Lei na 8.666/93.

7.2. A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei na
8.666/93.

7.3. Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos ines. I a XI, do art. 78, da
Lei na 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 30%
(trinta por cento) do valor do contrato.

8.0. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 A CONTRATADA apresenta a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica do
responsável técnico, no ato da assinatura do contrato.

8.1.1 A CONTRATADA será a única responsável para com os 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
do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria nO3214, 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 na 8.666/93, 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 benefícios 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 na 12.846/2013, regulamentada no Município
de Jaguariúna pelo Decreto na 3.655/2017.

10.0. TOLERÂNCIA
10.1. Se qualquer das partes contratantes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omissões, a
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste e/ou de seus
anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afeta ou preju icar esses
mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma olerância
houvesse ocorrido.

11.0. VALOR DO CONTRATO
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11.1. Dá-se ao presente contrato o valor global de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos
reais), para todos os efeitos legais.

12.0. VIGÊNCIA:
12.1. Este contrato vigorará por 03 (três) meses, contados da sua assinatura, já incluído o prazo para
recebimento provisório e definitivo, 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 I, 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, 20 de agosto de 2020.

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Sec etária de Gabinete

ASA - TEMA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.
arta Helena Pontim

CPF/MF n° 027.655.388-83
RG n° 15.421.906-X SSP/SP

TESTEMUNHAS:

~ÇJ~
Esther Lana Vtelra

Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Municipio de Jaguaíiúra
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ANEXO I
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Dispensa n° 026/2020
Procedimento Licitatório n° 312/2020
Contrato n° 105/2020
Objeto: Manutenção dos decantadores 1,2 e 3 da ETE Camanducaia
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
CONTRATADA: TEMASA - TEMA SERVIÇOS AMBIENTAIS 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 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 nO0112011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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 nO 709, 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) °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.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Luciana Carla Ferreira de Souza
Cargo: Secretária Municipal de Meio Ambiente
CPF: 924.608.796-87
RG: MG 3.963.665 SSPIMG
Data de Nascimento: 24/03/1971
Endereço residencial: Rua Pernambuco, 47, Santa Maria, Jaguariúna, SP
E-mail institucional:dae.adm@jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal:daniela.valerio@jaguariuna.sp.gov.br
Telefone(s): (19) 3867-9228
Assinatura: _
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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, nO127, Jardim Zeni, CEPo 13.912-464, Jaguariúna- SP
E-mail institucional:secretariamariaemilianene@jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal:mariaemilianenecail.com
Telefone(s): 19) 3867-97 ) tJ C
Assinatura: .A-"'''''
Pela CONTRATADA:
Nome: Marta Helena Pontim
Cargo: Administradora de Empresa
CPF/MF n° 027.655.388-83
RG n° 15.421.906-X SSP/SP
Endereço: Rua Dom Bosco, n 57, Apto 34, Bloco Potenza, Vila Santa Cataria, CE
327, Americana, São Paulo
E-mail institucional:tema@temaambiental.com.br
E-mail pessoal:.mactemaambiental.com.br
Telefone(s : (19 'r~
Assinatura --~------------------------------
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ANEXO 11

OBJETO: Manutenção dos Decantadores 1, 2 e 3 da ETE Camanducaia .

1.0•QUANTITATIVO
Item Descricão Ouantidade Unidade

1 Corte em concreto 528 m2

2 Tratamento, recuperação e trabalhos especiais 528 m2

3 Tratamento de armaduras 528 m2

4 Reparo superficial com argamassa polimérica 40 m2

5 Limpeza final 250 m2

2.0. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

• Item 1: CORTE DE CONCRETO

Item 1.1: CORTE DE CONCRETO DETERIORADO INCLUSIVE REMOÇÃO DOS
DETRITOS

O item remunera o fornecimento de material e mão-de-obra para a corte em concreto dos
vertedouros do decantadores, de toda área com desplacamento e perda de concreto, inclusive com
remoção dos detritos em um total de 528 m2•

Será realizado neste momento o corte manual do concreto dos vertedouros dos decantadores 1,2
e 3 da ETE Camanducaia, através dedescascamentoa fim de exposição de toda a armadura ainda não
aparente que deverá ser recuperada, incluindo também a remoção de todo material retirado e destinação
ambientalmente correta do mesmo.

• Item 2: TRATAMENTO, RECUPERAÇÃO E TRABALHOS ESPECIAIS EM
CONCRETO

Em toda a área a ser ocupada pela obra, e pelas instalações necessárias a sua execução,
o terreno deverá permanecer limpo e removido os detritos e obstáculos.
Item 2.1: Limpeza de armadura com escova de aço
O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios, mobilização para a realização da

limpeza e preparo do local, incluindo a mão-de-obranecessária para execução da limpeza nos 528 m2

dos três decantadores.
Será realizada, nos Decantadores 1, 2 e 3 da ETE Camanducaia, após a corte do concreto e

remoção dos detritos do item 1, a raspagem para exposição de toda a armadura ainda não aparente e, em
sequência, a escovação com utilização de escova de aço em toda a armadura para posterior recuperação
das mesmas.

• Item 3: TRATAMENTO DE ARMADURAS

Item 3.1: APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO COM RESINA ACRÍLICA E CIMENTO
MAIS INIBIDOR DE CORROSÃO

O item remunera o fornecimento dos materiais e de mão-de-o ra par a recuperação das
ferragens expostas dos vertedouros dos decantadores 1,2 e 3 da ETE Cama ducaia, um total de 528

8



Prefeitura do Município de Jaguariúna
Departamento de licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235· Centro - Jaguariúna· SP· CEP 13.910-027
Fone: (19) 3867 9825/9757/9792/9801/9707/9780
www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br

m2• Deverá ser realizada a recuperação dos vertedouros dos decantadores, acima
mencionados,obrigatoriamente através da aplicação manual de revestimento com resina acrílica,
cimento e inibidor de corrosão, de modo a proteger as ferragens e o revestimento da ação de produtos
químicos usados na limpeza dos decantadores (hipoclorito de sódio a 13%) e do constante contato do
esgoto tratado, o qual contém compostos nitrogenados e sulfurosos, com características agressiva e
oxidante.

• Item 4: REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMÉRICA

Item 4.1: REPARO LOCALIZADO

o item remunera o fornecimento de material e mão-de-obra para a criação de novo caminho
para as rodas do removedor de Lodo dos decantadores 1, 2 e 3 da ETE Camanducaia, que se encontram
profundamente danificados pela ação do tempo, utilização e desgaste provocado por contato com o
esgoto. Deverá ser realizado previamente a remoção do concreto existente em uma largura de 12 cm e
profundidade de 3 cm criando, dessa forma, um sistema de resistência a impactos. Posteriormentedeverá
ser realizada a aplicação manual deGraute- pasta de argamassa com consistência fluida utilizada para o
preenchimento de espaços vazios em locais de dificil acesso, dispensando o uso de vibradores para o seu
adensamento. Deverá ser utilizada para tanto, graute de alta resistência e performance para refazer o
caminho das rodas dos decantadores acima mencionados.

A pista dos decantadores secundários, onde corre os removedores de lodo, deverá ser totalmente
lisa, não podendo conter nenhum tipo de imperfeição, a fim de promover o correto funcionamento e
alinhamento dos removedores de lodo, aumentando a vida útil dos mesmos.

• Item 5: LIMPEZA FINAL DA OBRA

Após a conclusão da obra, todas as sobras de materiais como, areia, cimento, argamassa,
concreto, madeiras, etc., deverão ser removidos e os entulhos e restos de materiais e outros
equipamentos deverão ser retirados.

Item 5.1:LIMPEZA FINAL DA OBRA

o item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessária para a limpeza geral,
removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, com destino ambientalmente correto,
deixando os decantadores 1, 2 e 3 da ETE Camanducaia prontos para a utilização.

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do Trabalho
como também da Prefeitura Municipal.

3.0. CONSIDERAÇÕES GERAIS

o presente termo de referência tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as
características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas técnicas para a execução dos
serviços.

Os elementos básicos do desenho e especificações ora fornecidos são suficientes para o
proponente elaborar um planejamento completo da obra com a adoção de processos usuais.

Todos os serviços, equipamentos e sua aplicação ou instalação, devem obedecer no prescrito
pelas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), aplicáve· u outras específicas
para cada caso.

A empresa contratada deverá apresentar à equipe técnica do DAE, an s do início a operação, e
por escrito, o cronograma adotado para a execução da obra, sendo que o DAE e a calização do
contrato da Prefeitura do Município de Jaguariúna efetuará acompanhamento eriódico;
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A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela perfeição, segurança e solidez dos
serviços executados;

A CONTRATADA será responsável perante à Prefeitura do Município de Jaguariúna, por todos
os atos de seus subordinados durante a execução dos serviços.

Para todos os efeitos legais, esclarecemos que a contratação dos serviços se dará por meio da
modalidade de contratação direta, devido ao pregão presencial nOI25/2019, do Processo de Licitação
n0257/2019, foi deserto por duas vezes, cujos parâmetros e exigências decorrentes serão apresentados
no contrato.

4.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da contratada, durante a vigência do contrato:
Prestar o serviço de forma ajustada, de acordo com o termo de referência e cronograma fisico de

manutenção.
Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela

assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Indicar responsável e substituto informando e mantendo atualizados seus telefones fixo, móvel e e-

mails de contato para representar a CONTRATADA, tendo eles amplos poderes para resolução de
questões referentes à execução do CONTRATO.

Fornecer aos profissionais que irão realizar o trabalho descrito neste termo de referência, os
materiais, equipamentos e ferramentas que serão necessários para o desempenho do serviço contratado.

Seu pessoal deverá estar corretamente uniformizado e identificado com crachá da referida
empresa, a, o qual deverá constar o nome da empresa, nome do funcionário e função.

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados,
em conformidade com as normas e determinações em vigor;

Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução do objeto e por outras correlatas,
tais como obrigações trabalhistas, previdenciárias, seguros de acidentes, encargos fiscais e comerciais,
encargos sociais, tributos e emolumentos e outras que porventura venham a ser criadas e exigi das pelo
Poder Público, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Prefeitura do Município de Jaguariúna;

Manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, em especial as sociais, trabalhistas,
previdenciárias, tributárias e comerciais, bem como assumir inteira responsabilidade pelo cumprimento
destas obrigações.

A empresa contratada indicará um responsável preposto o qual supervisionará em tempo integral
as rotinas administrativas e de campo, estabelecendo todos os procedimentos, atendimento necessário e
prestando informações à equipe técnica do DAE aos fiscais do contrato.

Atender as Normas de Segurança e Saúde no Trabalho, incluindo a Portaria na 3.214 de 08 de
junho de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas Normas Regulamentadoras, bem como as
demais legislações aplicáveis.

Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados e pela perfeição técnica dos serviços
prestados.

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimension os quantitativos de sua

proposta, devendo complementá-Ios, caso o previsto inicialmente em s a propost não seja satisfatório
para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum os eventos a olados nos incisos
do § 1° do art. 57 da Lei nO8.666, de 1993.

Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusi s dependências da
Prefeitura do Município de Jaguariúna.
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Receber o pedido e executar o serviço contratado, no prazo e local estabelecidos neste Termo de
Referência, e nas condições constantes da proposta apresentada e aceita pela Prefeitura do Município de
Jaguariúna.

Manter os fiscais do contrato informados sobre todas as ocorrências durante a execução do
contrato.

Atender todas as especificações e obrigações constantes do Termo de Referência.
Apresentar documento de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente recolhida.

5.0. OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA:

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
que será responsável por dirimir as dúvidas, porventura surgi das, bem como fornecer as informações e
detalhes adicionais na realização dos trabalhos, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução
dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas
no Contrato;

6.0. CRONOGRAMA FÍSICO DE MANUTENÇÃO DOS DECANTADORES

PERIODO EM SEMANAS
ITEM DISCF\IMINAÇÃO

1'SEMANA 2' SEMANA 3' SEMANA 4' SEMANA S'SEMANA li' S,EMANA 7'SEMANA 8"SEMANA

1 Corte em concreto Decantador 1 OecIIlItndor2 Decantador3

2
Tratamento, recuperação e trabalhos Decantado r 1 DcclIulador2 Decantador3

especiais

3 Tratamento de armaduras Decantador1 Occllutador2 DecllntQdor3
-

4
Reparo superficial com argamassa Oecantador 1 Decnntndor2 Decantador3 ( ""'ollmérica

5 limpeza final Decantador1 ])eclll'ltnJor:2 DccnnluJor3 Limpt::Ul final I IUnpcza ralol

Tempo máximode parada para manutenção corretiva por decantador= 15dias conidos - Praw máximo de execução dos serviços: 60 d\as
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Ano VI I Edição nt S3S 3Quinta-feira, 27 de agosto de 2020

.. .. Secretaria de Administração ~·Fina.rlças- : :
. . .....Departa mé.ilti)· de.Licitaç~es'e .poó.tr:atos ::::: :.::

EXTRATO DO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO DE
CONTRATO

Tomada de Preços nO005/2019

Contrato nO107/2019 - 5° aditamento

Contratada: Renovo Construções LTDA EPP - CNPJ
50.580.521/0001-33

Objeto: continuidade na prestação dos serviços para
construção de fonte luminosa flutuante no Parque dos Lagos.

Fica prorrogada a vigência do contrato e do prazo de
execução da obra por mais 30 (trinta) dias, contados de 22 de
agosto de 2020.

Continuam em vigor todas as outras cláusulas e condições
do contrato e do correlato processo administrativo.

~
Secretaria de Gabinete, 21 de agosto de 2020

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva

Secretária Municipal de Gabinete

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 30/2020

RATIFICO o ato da Senhora Secretária de Saúde que
autorizou a dispensa de licitação, com fundamento no Artigo
24, Inciso IV, da Lei nO 8666/93, a favor da empresa CM
HOSPITALAR S/A, inscrita no CNPJ nO12.420.164/0003-19,
para aquisição de medicamento (OCRELlZUMABE 30 MG/
ML), pelo valor total de R$ 51.206,42 (cinquenta e um mil,
duzentos e seis reais e quarenta e dois centavos).

Em face ao disposto no artigo 26 da Lei nO8.666/93, vez
~ue o processo se encontra devidamente instruído.

Secretaria de Gabinete, 27 de agosto de 2020.

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva

Secretária de Gabinete

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 30/2020

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Contratado: CM Hospitalar S/A, inscrita no CNPJ n°
12.420.164/0003-19.

Objeto: Aquisição de medicamento (OCRELlZUMABE
30MG/ML).

Valor Total: R$ 51.206,42

Base legal: Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93

Secretaria de Gabinete, 27 de agosto de 2019.

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva

Secretária Municipal de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO

Díspensa nO026/2020

Contrato nO105/2020

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Contratada: TEMASA- Tema Serviços Ambientais Ltda.

CNPJ 06.954.901/0001-07

Objeto: Manutenção dos decantadores 1, 2 e 3 da ETE
Camanducaia

Prazo: 03 meses

Valor total: R$ 32.500,00

Secretaria de Gabinete, 20 de agosto de 2020.

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva

Secretária de Gabinete

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO

Dispensa n° 029/2020

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Contratada: Companhia Habitacional Popular Bandeirante
- COHAB Bandeirante

CNPJ 46.065.546/0001-21

Objeto: Prestação de serviços de administração voltados
a população de baixa renda para retorno ao Fundo Municipal
de Habitação, referente a 117 unidades habitacionais no
Loteamento Jardim Pinheiro

Valor Total: R$ 80.687,28

Base legal: Artigo 24, Inciso VIII, da Lei nO8.666/93

Secretaria de Gabinete, 26 de agosto de 2020.

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva

Secretária de Gabinete


