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CONTRAT,o QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICíPIO DE
JAGUARIUNA E A EMPRESA SUPERARE SOLUÇÕES INTEGRADAS DE
ENGENHARIA LTDA., PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE
PROJETO EXECUTIVO PARA MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DE REDE DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PARQUES, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE
JAGUARIÚNA.

Procedimento Licitatório n° 408/2020
Dispensa n° 039/2020
Contrato n° 157/2020

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 CNPJIMF nO46.410.866/0001-71, neste ato representada pela Ilustríssima Secretária de Gabinete,
S~nl}Qrª M3rja EmiJia Peç3nba de Oliveira SjJva~ brasileir.a, ça,sada, portadora da Cédula de
Identidade RG n° 22.552.439-9 - SSP/SP e inscrita no CPFIMF sob nO 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 SUPERARE SOLUÇÕES INTEGRADAS DE ENGENHARIA LTDA., pessoa jurídica
de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n° 09.303.614/0001-17, com sede na Rua José Alves
u-uedes, n° 1.418 - Parte 02 - saia (")3 - Bairro: Jardim 5ão João - CEP: 13.911-1~6, no Município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo, representada neste ato por seu proprietário Senhor Rodrigo Cerqueira
da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° 40.275.352-5 - SSP/SP
e inscrito no CPFIMF sob n° 319.645.388-07, residente e domiciliado na Rua Rio de Janeiro, n° 74 -
Bairro: Parque Santa Maria - CEP: 13.911-264, no Município de Jaguariúna, 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 projeto executivo para modernização e melhorias de rede
de iluminação pública em parques, praças e vias públicas na cidade de Jaguariúna, conforme Memorial
Descritivo constante no ANEXO I, parte integrante deste Contrato.

2.0. DOCUMENTOS INTEGRANTES:
2.1. 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 n° 039/2020;
b-) Procedimento Licitatório nO408/2020;
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 60 (sessenta) dias, contados da emissão da Ordem de
Serviços, a qual será emitida pela Secretaria de Obras e Serviços, devendo o objeto ser executado
conforme ANEXO I.

3.l.1. A vigência contratual poderá ser prorrogada a critério da CONTRATANTE, respeitand
disposições da Lei 8.666/93.
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3.2. O prazo para apresentação dos projetos para validação pela CONTRATANTE é de 30 (trinta) dias,
contados da emissão da ordem de serviços, após os quais inicia-se prazo de 30 (tlinta) dias para
aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes.

3.3. A CONTRATANTE designará servidor(es) para acompanhamento e fiscalização da execução
do contrato, o(s) qual(is) manterá(ão) livro de ocolTência.

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$ 56.000,00 (Cinquenta e seis mil reais),
apresentado como lance final pela CONTRATADA, devidamente aprovado pela
CONTRATANTE.

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

4.3. As despesas decolTentes do presente Contrato cOlTerão 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
S.1. O valor correspondente a 60% do valor global deste eontrato 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 ocolTerá em até 30 (trinta) dias após a emissão da competente Nota Fiscal.

5.3. Após a aprovação, a CONTRATADA deverá encaminhar a NF-e ao endereço eletrônico
obras@jaguatiuna.sp.gov.br, a qual será confetida 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
h.sçill El~trôniçª (NF-~}.

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

mesmo CNPJ da J

~}:
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5.7. 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 fOlma do artigo l°-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
p~m~Jjgªg~.g~açprgpÇPill ª gmvjgaº~ºª f9Ha.nps ~~rmp§gºs luis, ~6 ~ ~7 ºª 1!;j .F~º~n~Jn°
8.666/93 e mi. 7° da Lei Federal nO10.520/02:

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

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,
autOlizando-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.Remuneratótia de 30% (ttinta por cento) do valor do contrato, em caso de inexecução total
do fornecimento ou de descumptimento de qualquer cláusula contratual, hipótese em que será
efetivada a rescisão unilateral do contrato.

6.2. Suspensão temporária de-pal'ticipação em licitação e impedimento de contratar com o Mun-ic-ipio
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 penalidadl;!spr~yjsjas d~ adv~rtênçia~ d~ suspensão t~mporária ppd~rão s~r 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 d~.sçumprim~ntQparçial ou tQtal;por uma da,spart~,; da,5obrigªçõ~s ijlW llws çQrr~sPQndam;
não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocolTido por motivo de caso fortuito ou de
força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-
se no fato necessálio, 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 illexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades >'
anteriormente enunciadas, ellsejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos
motivos enumerados no art. 78, da Lei n" 8.666/93. ~,

71' 3
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7.2. A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei nO
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 n° 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
S.IA 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(esl e/ou participante(sl.

8.1.1 A CONTRATADA será a única responsável para com os seus empregados e auxiliares, no
Qyeç9nçeme ª9 çymprimenu> dª legislªçªº trªpªlhism. previdenciª sºçiªl~ segyrº de ªcidentes d9
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 deconência dos mesmos.

8.3. A CONTRATADA abriga-se a manter em eampatibiliclacle eam as 0b'1'iga~5esassunriclas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.4. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n° 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 beneficias 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 n° 12.846/2013, regulamentada no Município
de Jaguariúna pelo Decreto n° 3.655/2017.

10_0.TOLERÂNCIA
10.1. Se qualquer das partes contratantes, em beneficio da outra, pelmitir, mesmo por omissões, a
inobservância no t0do ou em parte, de qualquer d0S 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 pem1anecerão inalterados, como se nenhuma tolerância
houvesse oconido.

11.D, VALOR DO CONTRATO
11.1. Dá-se ao presente contrato o valor global de R$ 56.000,00 (Cinquenta e seis mil reaiS~' a
todos os efeitos legais. ,

tJ't'4
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12.0. VIGÊNCIA:
12.1. Este contrato vigorará por 60 (sessenta) 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 TeImo de Ciência e
Notificação, conforme ANEXO 11, 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, 16 de outubro de 2020.

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

SUPERARE SOLUÇêJÊSINTEGRADAS DE ENGENHARIA LTDA.
Rodrigo Cerqueira da Silva
RG N°: 40.275.352-5 - SSP/SP
CPF/MF N'.'~319.·645.388-07

rique Barsotti
Assistente de Gestâo Pública
Prefplt'JIil do M~O!ci~iode Jaguanúna

b~lL~
Luciano S. C.de Ar~u,o
Assistente de Gestão pubh,ca
Prefeitura do Município de Jaguanuna
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ANEXO 1- MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO : Contratação de Projeto Executivo para Modernização e Melhorias de Rede

de Iluminação Pública

LOCAL : Parques, Praças e Diversas Vias do Município

1-DIVERSOS

1. 1 - Considerações gerais:

Para efeitos deste memorial, 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 Responsabi'lidade 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) elou participante(s).

A Contrat.ada dev.erá ter, previ.amante ao jnicio 00.5 trabalho.s, 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 será a Secretaria de Obras e Serviços. ri
Todos os projetos envolvidos nesta contratação deverão ser entregues para

validação pela Fiscalização em até 30 (trinta) dias, contados a partir da emissão da

Autprjzaç.ão para Jnilfh>d§ S§rY;ço§ - AJS.
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2 - OBJETO, PRODUTOS A SEREM ENTREGUES E LOCALIZAÇÃO DAS VIAS

2. 1 - Projetos e Documentos a Serem Produzidos:

São duas as espécies de projetos a serem produzidos, que deverão ser entregues em

dois lotes distintos, a saber:

a) PROJETO DE MODERNIZAÇÃO OU MELHORIA DE ILULMINAÇÃO PÚBLICA

EM PARQUES E PRAÇAS - Projeto para a substituição da iluminação pública

existente nos parques e praças indicados no Anexo I, composto de luminárias,

projetores e refletores, por de novos modelos tipo Light Emitting Diode - LED;

b) PROJETO DE MODERNIZAÇÃO OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM

RUAS E AVENIDAS - Projeto para a substituição da iluminação pública existente

nas diversas vias públ.icas indi.cadas no Anexo l, .composto de luminárias, por de

novos modelos tipo Light Emitting Diode - LED.

2.2 - Tipos de Luminárias:

São quatro 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

S,OOm(cinco metros), composta de uma ou mais lâmpadas e os demais acessórios

e equipamentos necessárjos ao seu perfeito funcjonamento;
b) 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";

(;) REFLETORES - Estrutura (;om luminária montada em poste metáli(;o ou de

concreto, com altura de instalação até 12,OOm(doze metros) em relação ao solo,

destinado à iluminação de quadra de esportes; e,

d) PROJETORES - Estrutura com luminária, colocada junto ao solo ou na estrutura

de edifícios, rom o objelivD da iluminar objelQs (monumenlos, prédios ell;.). ~

~.
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2.3 - Projeto Luminotécnico:

Os projetos deverão ser produzidos e entregues em dois lotes distintos:

a) Deverá ser desenvolvido projeto luminotécnico para cada via, devendo ser

utilizadas luminárias simples e especiais (pétalas), propostas no item 2.2, a

depender da caracterização da via, conforme disposto na NBR 5101, sendo certo

que, ao longo de determinada via, deverá ser mantido um único tipo;

b) Deverá ser desenvolvido projeto luminotécnico para cada parque ou praça,

podendo neste caso serem utilizados os quatro tipos de luminárias propostas no

item .2,2.ª depend~r do e~tl.ldºIyminotécnico reª'i~çlo, byªcªndo-ªe ~empre p
maior eficiência do sistema.

Os projetos deverão ser desenvolvidos com a utilização de software específico para

este fim e prever a uniformização e racionalização do uso de luminárias, utilizando-se

sempre os mesmos modeJos para cada tjpo proposto e buscando a menor v.ariação de
potência para cada caso, como forma de facilitar futuros serviços de aquisição e

manutenção do sistema pela equipe da Secretaria de Obras e Serviços, tanto para estes

locais quanto para futuros projetos a serem desenvolvidos, ação esta que trará, por certo,

beneficios. económieas. à Administração PÚbJiea.;à vista de faciJitação de compras; rapidez
e facilidade para instalação etc.

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, devendo tais informações constarem de documentos separados, sendo um

para a vias e outro para os parques e praças, ambos com separação em tópicos.

2.5 - Orçamento:

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

melhoria e implantação dos serviços projeta dos, 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 emp.~sa no

Cadastro da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (C. N. P. J. - M. F.). ~
IL
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2.6- Vias Beneficiadas Pelos Projetos e Espécies de Sistemas Nelas Encontrados:

As vias, parques e praças a serem beneficiados com os projetas são os constantes

do Anexo I deste documento.

3 - NORMAS E APRESENTAÇÃO

3.1- Normas Técnicas e Apresentação:

Os desenhos deverão ser elaborados em atendimento às Normas da ABNT, em

especial à NBR 5101, 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

e implantação dos sistemas projetados, deverá ser apresentado àquela Distribuidora para

aprovação.

Todos os documentos produzidos e que compõem o objeto a ser contratado

deverão ser entregues em dois lotes separados, composto de desenhos no formato A1 e

demais documentos em formato A4, sendo:

a) LOTE 1: Projeto luminotécnico para cada via, podendo constar da mesma prancha

A 1 o desenho de mais de uma via, desde que próximas, ou inseridas em um mesmo

bairro/loteamento. Deverão ser utilizadas, para estes projetos, luminárias simples

e especiais (pétalas), a depender da caracterização da via, conforme disposto na

NBR 5101, sendo certo que, ao longo de determinada via, deverá ser mantido um

único tipo;

b) LOTE 2: Projeto luminotécnico com pranchas individualizadas para cada parque ou

praçil. PQdªrªo, nªste ~ªSOI sªrt3m utiHz.adQ-Sos QUatro tipos dª luminárias
propostas no item 2.2, a depender do estudo luminotécnico realizado, buscando-se

sempre a maior eficiência do sistema.
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Poderão ser criados 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 "nJl o número posterior ao da última revisão
apresentada.

Para a validação fina! dO.5projeto,s de.senyo.IYido.s,,a Contratada apresentará .à
Fiscalização a última versão produzida, em papel e já no formato final, ocasião em que

reunidos, Fiscalização e Contratada, analisarão os produtos realizando, caso necessário,

apontamentos finais 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 final.

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 pe'la Fiscalização, a Contratada apresentará todas as peças
produzidas, quais sejam:

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

br.anco .90glm2
, nos form.atos preconizados pela A.SNT;

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

dos sistemas, conforme projetados, contendo todas as especificações

técnicas necessárias à aquisição de materiais e serviços para a implantação

do~ pmj~tº~ ~~mtr.éJt~gº.s,~m p~ª~yjas jmpr~.s.siJ.s~m PªP~J.sLlJfjt~A4;
c) Planilha contendo as especificações e quantitativos necessários à

implantação dos sistemas projetados, inclusive constando eventuais obras y
civis necessárias (contenções, implantação e remoção de postet-_

contenções, ir,IYIlSSi"" elç.). em duas Yi;;:;impressas em papel sultiill M; ,p.
~ 10
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d) Orçamentos para a implantação dos projetos, em duas vias impressas em

papel sulfite A4;

e) Mídia eletrônica (Compact Disc ou Pen Drive) contendo:

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

software Autocad®;

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

em arquivo com extensão" .ctb";

111.O memorial descritivo, que deve ser compatível com o software

Word®;

N. A pJaniJh.a,Q.IJ~ d~y~ ~~r çpmpa!íyaJ çpm o $oftwar.e ExceJ®;
V. Os orçamentos para execução dos projetos desenvolvidos, que

devem ser compatíveis com o software Adobe®;

4 - APROVAÇÕES

4. 1 - Aprovação dos Projetas:

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

Prefeitura, deverão possuir condições de aprovação junto à CPFL, e deverão ser

aprovados, caso necessário, perante 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

responsabílidade 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 técnico que seja

membro da equipe que elaborou o Projeto Executivo, de~de que emissor de com~e/~te j;
A. R. T., para que a Contratada a represente perante os Orgãos externos. \f' ,/

Ç!f 11
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CONTINUCÃO DO ANEXO I

Relação de Parques e Praças Objeto de Contratação de Projeto para a
Modernização da Iluminação Pública:

a) Parque José Pires Júnior (Lot. b) Parque Benedito Bergamasco
Parque Florianópolis) (Nova Jaguariúna)

c) Praça Brasilia Gardim São João) d) Praça Mogi l\1irim Gardim Dom
Bosco)

e) Parque Santa Maria Oardim São f) Parque Luiz Barbosa (Vila São
João II eTardim Sônia) Francisco e Jardim São Caetano)

g) Praça Santa Cruz Oardim Santa h) Praça Celso Ataliba de Moraes (Vila
Cruz) Guilherme Giesbrecht)

i) Parque José Theodoro de Lima j) Parque Menegon (Vila São José)
(Bairro Cruzeiro do Sul)

k) Parque dos Lagos Oardins Planalto, 1) Ponte "OrIando Santiago -
Zeni, Ipês, Santa Mercedes e Vilas Landinho" (acesso ao bairro Nova
Mário Finotelli e 12 de Setembro) Jaguariúna)

Relação de Vias Objeto de Contratação de Projeto para a Modernização da
Iluminação Pública:

RELAÇÃO DAS VIAS OBJETO DE MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA

IN° I Tipo 1 Denomina~ão I IN° I Ti~o IDenominação I IN° I Tipo I Denomina~ão

1 Rua ALFREOO ENGLER 46 Rua JOAQUIM BUENO 91 Rua JÚLlA BUENO

2 Rua SILVIA BUENO 47 Rua RIO GRANDE DO 92 Rua DOM PEORO ISUL

3 Av. CRUZEIRO DO SUL 48 Rua SANTO
93 Rua

VICTÓRIO
MARMIROLLI MATHIUZZO

4 Pça. HOLAMBRA 49 Rua VIGATO 94 Rua FRANCO

5 Pça. BASAGLlA 50 Pça. UMBELlNA BUENO 95 Rua CARLOS TU RATO

ZENAIOE FERREIRA MILTON RENATO CORTE6 Rua 51 Av. FORTUNATO 96 RuaMACHADO GUGLlELMINETI REAL

7 Av. PRINCESA O'OESTE 52 Av. JOÃO ANTONIO 97 Rua JOSÉ BONIFÁCIONERY

8 Rua REGENTE FEIJÓ 53 Rua LANZONI 98 Rua PARÁ

9 Rua JOSÉ DIAS 54 Rua GOTHARDO 99 Rua FERNANOO DE
NORONHA

10 Rua WfNGESLAU BRAs 55 Av. TIRADENTES -100 Rua PRUDENTE DE- . ". _ ...
\1MORAES

\.0
T 12
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11 RUA ATíLlO RODRIGUES 56 Rua OLAVO BILAC 101 Rua BERNARDINOBUENO

12 Pça. VEREADOR MOACIR 57 Pça. SETE DE
102 Rua MARIA FLORIAN

MONTAGNANI SETEMBRO ASTINI

JOÃO PIRES Ala
13 Rua OTAvIO ANTONIACCI 58 Rua GERMANO 103 med DOS SILVA

a

MAREEHAL AL.C10ES DE
CARLOS14 Rua FLORIANO PEIXOTO 59 Rua OLIVEIRA 104 Rua BERGAMASCOGERMANO

15 Rua GENERAL GOMES 60 Rua DARCYDE 105 Av. ANTONIO PINTO
CARNEIRO CAMPOS SOUZA CATÃO

16 Rua MARIA ANGELA 61 Pça. SANTA 106 Rua MARANHÃOMERCEDES
PACIFICO MONEDA

17 Rua ESPANHA 62 Rua PAPA JOÃO XXIII 107 Av. (ATÉ
COND.LARANJEIRAS
)

18 Rua DR. FERNANDO
63 Rua EPITÁCIO PESSOA 108 Av. RINALDICOSTA

~
19 Pça. VENEZUELA 64 Rua ARTUR NOGUEIRA 109 Av. LUCIANO VLADEMIR

POLTRONIERI

20 Rua XV DE NOVEMBRO 65 Rua PEDREIRA 110 Av. DOS IPÊS

21 Pça. BoLíVIA 66 Pça. SANTA MARIA 111 Rua JOSÉ DAL CORSO

~~ Ru.a ITÃU8 .67 Rua GAON~ H;! Rua JULIO FRANK

23 Pça. PERU 68 Av. ENÉAS RIBAS
113 Rua JOSÉ ALVES

FURTADO GUEDES

24 Trav. PRINCESA ISABEL 69 Rua GASPERE 114 Av. VICENZO
GRANGHELLI

25 Trav. BA~ÃO ~. BRA~CO 7.0 Rua DR. HELIO ROCHA
115 Av. EMILlO MARCO~ATO. NUNES

DR. PAULO
ALEXANDRE26 Trav. SANTOS DUMONT 71 Rua SOARES HUNGRIA 116 Av.

JUNIOR MARION

27 Rua VICENTE MAUDONET
72 Rua RITA VILLELA DE

117 Rua OSVALDO TONINISANTOS ANDRADE LIMA

28 Pça. SANTA CRUZ 73 Rua RONDÔNIA 118 Rua AMAZONAS

29 Rua PORTUGAL 74 Rua NOVAES 119 Rua CEL. AMÂNCIO
BUENO

30 Rua HOLANDA 75 Rua JOSÉ F. LEME 120 Rua EDUARDO TOZZI

31 Rua ARGENTINA 76 Rua TOZZI 121 Av. LAURO DE
CARVALHO

ENYPONCE JABOTICABEIRA -
32 Rua URUGUAI 77 Rua VILLELA LIMA 122 Rua MANGUEIRA-

PAULlNIA

33 Rua L1BANO 78 Pça. ARISTIDES 123 Rua MINAS GERAISRIZZONI
DR. JOÃO

34 Rua PARANÁ 79 Rua ROBERTO PIRES 124 Rua SOUZA .rBUENO
\~

~

)
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35 Rua PERNAMBUCO 80 Rua MILED SALOMÃO
125 Rua FRANCISCO SALES

HOSSRI PIRES

36 Rua BAHIA 81 Rua ORESTES 126 Rua CÂNDIDO BUENOGOTARDO
ALFREDO BUENO

37 Rua MATO GROSSO 82 Rua CARLOS LUPORINI 127 Rua (ATÉ AV. PREF.
LAÉRCIO JOSÉ
GOTHARDO

JORGE
JANUÁRIO ELlSEU.3~ ,Rl,I.e .R.ON.DÔNJA &3 Rl,Ie THEODORO DE 12» Av.

LIMA NAVARRO

PROF. ERALDO
39 Rua ALAGOAS 84 Rua MORAES 129 Rua JOSÉ LUIZ SILHO

PENTEADO

40 Rua SANTA CATARINA 85 Rua ATHOS GALLO 130 Rua JULlA CALHAU
RODRIGUES

41 Rua SÃO PAULO 86 Rua RleAREJ0 131 Rua PIRESZANCHETTA

42 Rua RIO DE JANEIRO 87 Rua ANTONIO
132 Rua MARCHESINICHAPARIN

43 Rua GUANABARA 88 Rua DUQUE DE 133 Rua ERNANI DE SOUZACAXIAS

44 Rua SERGIPE 89 Rua ESPIRITO SANTO 134 Pont Santa Mercedes -
e Nova Jaguariúna

45 Rua PARAIBA 90 Rua RORAIMA

14
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ANEXO 11
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
CONTRATADA: SUPERARE SOLUÇÕES INTEGRADAS DE ENGENHARIA LTDA.
Contrato n° 157/2020
Objeto: Prestação de Serviços para elaboração de projeto executivo para modernização e
melhorias de rede de iluminação pública em parques, praças e vias públicas na cidade de
Jaguariúna.
ADVOGADO (S)/ N° OAB/email: (*) _

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificàdos:

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução
contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Pal:llo,
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, em
consonância com o estabelecido na Resolução n° 01/2011 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 n° 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) as informações pessoais dos responsá'Veis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico
do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos teImos previstos no Artigo 2° das Instmções
nOO1/2020, confOlme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa( s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seujuigamento 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, 16 de outubro de 2020.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃOIENTIDADEf
Nome: Márcio Gustavo Bernardes Reis
Cargo: Prefeito
CPP: 165.052.578-88

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSAIINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Cargo: Secretária de Gabinete
CPP: 120.339.598-13

)

~.
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Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:
Nome: Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF: 120.339.598-13

Assinatura: ~ efR9,Q c_)_~
~

Pela CONTRATADA:
Nome: Rodrigo Cerqueira da Silva
Cargo: Empresário
ÇPF:,319:645)88a07 ~

Assinatura: ~----------~~~~-------------------------

ORDENADQR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Femanda Angélica Santana
Cargo: Secretária Municipal de Obras e Serviços
CPF: 226.986.818-88

Assinatura: =====-~~======~==~=---------~~==~==
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, ° endereço eletrônico.

)
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