
Prefeitura do Município de Jaguariúna
Departamento de Licitações e Contratos

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

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br

INSTRUMENTO CONTRA TUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA E A EMPRESA MAL UNA SOLUÇÕES
AMBIENTAIS EIRELI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA
TÉCNICA, DENOMINADO UNIDADE COORDENADORA DE EXECUÇÃO -
UCE/JAGUARIÚNA PARA APOIO, SUPORTE TÉCNICO E
ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BACIAS-
JAGUARIÚNA, COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR A FASE DE
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES PARA A CONSERVAÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA-SP

Tomada de Preços n° 010/2020
Procedimento Licitatório nO375/2020
Contrato n° 174/2020

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede na Rua Alfredo Bueno, n.o 1235, na cidade de Jaguariúna,
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 46.410.866/0001-71, neste ato
representado pela Secretária Municipal de Gabinete, 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 nO120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua
Custódio, n° 127, Jardim Zeni, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, nos
moldes do Decreto Municipal nO 3.534/2017, doravante denominada simplesmente
CONTRA TANTE e a Empresa MAL UNA SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI
inscrita no CNPJ/MF sob n° 31.609.395/0001-58, com sede na Rua Maranhão, n° 2390
- Casa 2, condomínio Manacá, Bairro: Capotuna, CEP.: 13.912-812, no Município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo, representada legalmente neste ato por sua sócia
diretora senhora Rafaela Rossi de Camargo Freitas, brasileira, casada, engenheira
ambiental, portador da Cédula de Identidade RG n° 34.716.107-8 SSP/SP e inscrito no
CPF/MF sob n° 351.427.468-13, residente e domiciliada na Rua Maranhão, n° 2390-
Casa 2, condomínio Manacá, Bairro: Capotuna, CEP.: 13.912-812, no Município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo, que também subscreve, doravante denominada
simplesmente de CONTRATADA, têm entre si justo e contratado ° seguinte:

1.0 - OBJETO:
1.1 Prestação de Serviços em Assessoria Técnica, denominado Unidade
Coordenadora de Execução - UCE/Jaguariúna para apoio, suporte técnico e
acompanhamento das ações do Programa Bacias-Jaguariúna, com a finalidade de
viabilizar a fase de implementação de atividades para a conservação e recuperação
de mananciais no município de Jaguariúna-SP, conforme Termo de Referência e
demais documentos constantes nos Anexos, partes integrantes do Edital.

1.2 Todo ° 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:
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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 integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os
seus Anexos os seguintes documentos:
a) Edital da Tomada de Preços nO010/2020;
b) Procedimento Licitatório n° 375/2020;
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 E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
3.1. O objeto (Prestação de Serviços em Assessoria Técnica, denominado Unidade
Coordenadora de Execução - UCE/Jaguariúna para apoio, suporte técnico e
acompanhamento das ações do Programa Bacias-Jaguariúna, com a finalidade de
viabilizar a fase de implementação de atividades para a conservação e recuperação
de mananciais no município de Jaguariúna-SP) deverá ser executado em 24 (vinte e
quatro) meses, contados da data da Ordem de Serviço, confonne Termo de Referência,
Cronograma de Execução e demais documentos constantes nos Anexos do Edital.

3.1.1. A Ordem de Serviço será emitida pela Secretaria de Meio Ambiente em até
02 (dois) meses da assinatura deste Contrato.

3.2. O contrato terá vigência de 26 (vinte e seis) meses contados da sua assinatura.

3.3. Será nomeado pela Prefeitura profissional devidamente habilitado para exercer a
fiscalização da execução do objeto.

3.4. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de EPI's
(Equipamentos de Proteção Individual) e EPC's (Equipamentos de Proteção Coletiva),
que, porventura, sejam necessários à execução do objeto e em atendimento às
legislações vigentes.

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

3.6. Observar as nonnas e regulamentos internos da CONTRATANTE, bem como
fazer com que seus empregados os observem.

3.7. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços,
tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho. I
3.8. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus
profissionais causarem às dependências, móveis, utensílios ou equipamentos do
CONTRA TANTE, ou a terceiros.
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3.9. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica 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.

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

3.11. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas para a contratação.

3.12. Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA englobam atividades dentro
da área de abrangência do Programa Bacias Jaguariúna, especificamente na área piloto,
visando dar apoio no que se refere aos trabalhos e atividades desenvolvidos e
vinculados ao gerenciamento de empreendimentos referentes ao Programa.

3.13 A CONTRATADA exercerá o papel de Unidade Coordenadora de Execução do
Programa Bacias-Jaguariúna - UCE/JAGUARIÚNA.

3.14. A CONTRATADA deverá disponibilizar pessoal capacitado para executar as
atividades conforme disposto no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital.

3.15. A execução e a periodicidade das atividades serão orientadas pela UGP-
BACIAS/JAGUARIÚNA do Programa, bem como realizadas de acordo com as
necessidades a serem elencadas pela mesma.

4.0 PREÇO:
4.1 O preço global para a execução do objeto é de R$ 144.250,00 (cento e quarenta e
quatro mil duzentos e cinquenta reais), apresentado na proposta da CONTRATADA,
devidamente aprovado pela CONTRATANTE.

4.2 O preço acima referido é final e irreajustável, não se admitindo quaisquer
acréscimos, estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos,
como também os lucros da CONTRATADA.

4.3 As despesas decorrentes destes contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária: 02.11.03.18.541.0010.2027.3.3.90.39.00 - Ficha 202 - Transferências e
Convênios Federais - Vinculados.

5.0 - CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:
5.1 Os pagamentos serão realizados à CONTRATADA, mediante aprovações dos
serviços técnicos que forem medidos pela UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA, por meio de
pareceres técnicos específicos, encaminhados à CONTRATANTE, devidamente
assinados por técnico responsável pela elaboração do mesmo e, após aprovação, pelo
responsável pela Secretaria Executiva da UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA, conforme
Regimento Interno constante do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edita!.
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5.1.1 Os pareceres técnicos, bem como os respectivos produtos aprovados a serem
entregues à CONTRATANTE, para fins de prestação de contas junto às auditorias
realizadas e pagamentos, deverão ser encaminhados aos cuidados da Secretaria de Meio
Ambiente, por meio dos endereços eletrônicos meioambiente@jaguariuna.sp.gov.br,
aline@jaguariuna.sp.gov.br e irineu@jaguaiuna.sp.gov.br, para os procedimentos
técnicos e administrativos.

5.2. Os pagamentos serão liberados em 14 (catorze) parcelas pela CONTRATANTE,
de acordo com o cronograma (ANEXO 11) do Edital, mediante apresentação dos
produtos previstos no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital,
devidamente aprovados pela UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA com descrição de todas as
atividades desenvolvidas, juntamente com a comprovação de regularidade fiscal e
deverá estar assinado pela CONTRATADA.

5.3. Aprovado o produto a CONTRATADA será comunicada e deverá emitir Nota
Fiscal Eletrônica (NF-e) a qual deverá ser enviada aos seguintes endereços eletrônicos
meioambiente@jaguariuna.sp.gov.br, com cópia para aline@jaguariuna.sp.gov.br e
irineu@jaguariúna.sp.gov.br, a qual será conferida e vistada pelos fiscais do Contrato e
enviada ao responsável pela Secretaria de Meio Ambiente, para conhecimento, atesto e
rubrica.

5.3.1. O pagamento da Nota Fiscal ocorrerá em até 30 (trinta) dias após seu recebimento
pela Administração.

5.4 Deverá estar indicado nas Notas Fiscais Eletrônicas o número da Tomada de
Preço nO010/2020 e o número do Contrato, bem como o Contrato de Transferência
0540775-00/2020 PCJ, celebrado entre o Município de Jaguariúna e a Agência das
Bacias PCJ, por intermédio da Caixa Económica Federal.

5.5 É obrigatória a indicação na NF-e, do número da Agência e da conta bancária, na
qual serão efetivados os pagamentos.

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

5.6 Nenhum pagamento será autorizado sem a efetiva constatação da execução dos
serviços na forma estabelecida neste Edital e seus anexos.

5.7. Para o efetivo pagamento da nota fiscal, a licitante vencedora deverá apresentar a
relação dos nomes de seus funcionários 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. j
5.8 Em hipótese alguma será efetuado pagamento antecipado ou sem as aferições
realizadas pela licitadora.
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5.9 À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da
fatura emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se tão somente
cobrança em carteira simples, ou seja, diretamente na Prefeitura.

5.10 No caso de atraso nos pagamentos que não decorra de responsabilidade da
CONTRATADA, o valor devido será atualizado com base no IPCA-E, incidindo juros
na forma do artigo 1°_Fda Lei 9.494/97, pró rata temporis.

6.0 TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO:
6.1 A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte,
nem poderá subcontratar os serviços relativos ao objeto, sem o expresso consentimento
da CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena de rescisão de ajuste.

7.0 RESPONSABILIDADE:
7.1 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto
deste Contrato e, consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos
e prejuízos que, na execução dele, venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar
para CONTRATANTE ou para terceiros.

7.2 Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas e a
CONTRA TANTE, perante as quais a única responsável pelo cumprimento deste
Contrato será sempre a CONTRATADA.

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

7.4 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

7.5 A execução dos serviços deverá atender estritamente o descrito no Edital da Tomada
de Preços nO 010/2020.

8.0 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:
8.1 O acompanhamento da execução ou a sua fiscalização pela CONTRATANTE, não
exclui ou reduz a responsabilidade da CONTRATADA em obedecer às especificações
e demais normas técnicas para a perfeita 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. I9.0 DAS OBRIGAÇÕES E REPARAÇÕES:
9.1 A responsabilidade pela qualidade da obra, material e serviços
executados/fornecidos é da CONTRA TADA, inclusive a promoção de
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readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a
consecução do objeto contratado.

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

10.0 PENALIDADES:
10.1 Por descumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial
deste 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 nO8.666/93:

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

10.1.2. Multa, na seguinte situação:

10.1.2.1. de 1% (um por cento) do valor previsto para a parcela, por dia de atraso na
conclusão e entrega, 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.

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

10.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

10.104. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, na hipótese de praticar atos fraudulentos na execução do Contrato, comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ou apresentar documento falso.

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

10.3. As multas serão, após o regular procedimento licitatório, cobradas administrativa
ou judicialmente, ou descontadas dos créditos da CONTRATADA. I
1004. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de
inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a multa prevista no subi tem 11.1.2.
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10.5. A penalidade prevista na cláusula 1l.l.2.2 serve como piso de compensação e não
impede a cobrança de indenização suplementar pelos prejuízos que VIerem a ser
apurados em decorrência da conduta da COTNRAT ADA.

10.6. 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 artigo 393 do Código
Civil.

11.0 RESCISÃO:
11.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das
penalidades anterionnente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que
ocorram quaisquer dos motivos enumerados nos Art. 78 da Lei 8.666/93.

11.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no Art.
79 da Lei 8.666/93.

12.0 DISPOSIÇÕES GERAIS:
12.l A CONTRATADA deverá providenciar, tão logo apresente o Plano de
Trabalho no forma prevista no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital,
a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do serviço prestado junto
ao órgão de classe competente e respectivo recolhimento.

12.2 A CONTRATANTE reserva-se o direito de paralisar ou suspender a qualquer
tempo a execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo
daqueles já executados.

12.3 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.

12.4 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRA TANTE ou a terceiros, por si, por seus sucessores e representantes na
execução dos serviços contratados, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer
reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

12.5 A CONTRATADA será a única responsável para com 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 de segurança do trabalho, previstas na I
Legislação Federal (Portaria n.o 3.214 de 08/07/1978, do Ministério do Trabalho), sendo
que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da
CONTRA TANTE ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.
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12.6 Fica expressamente vedada a subcontratação sem prévia, expressa e escrita
autorização da CONTRATANTE.

12.7 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto
deste Contrato, bem como pelo fornecimento dos EPI (equipamentos de proteção
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 prejuízos que, na entrega, venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar
para CONTRATANTE ou para terceiros.

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

13.0. TOLERÂNCIA:
13.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, pennitir, 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 pennanecerão
inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

14.0. DA ANTICORRUPÇÃO
14.1. 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 fonna direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra
forma a ele relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos gestores, fiscais, so as
penas da Lei Fedreal nO 12.846/2013, regulamentada no Município de Jaguariúna pelo
Decreto n° 3.655/2017.

15.0 VIGÊNCIA:
15.1 O prazo deste será de 26 (vinte e seis) meses contados da assinatura deste Contrato.

16.0 - VALOR DO CONTRATO:
16,1 As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de R$ 144.250,00
(cento e quarenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais).

17.0 - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO:
17.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de
Ciência e Notificação, confonne Anexo, relativo, se for o caso, à transmissão deste
Processo perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

18.0-FORO:
18.1 - 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.

RAFAELA ROSSI DE
(AMARGO

I
Assinado de forma digital por
RAFAELA ROSSI DE (AMARGO
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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, 14 de dezembro de 2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUA IÚNA
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete

RAFAELA ROSSI DE (AMARGO Assinado de forma digital por RAFAELA

FREITAS:3S 1427 46813 ~~~!~~2~;~.~:~:~1~lR1~~:~~;~o~~2746B13
MAL UNA SOLUÇÕES AMBIENTAIS ElRELI
Rafaela Rossi de Camargo Freitas
RG n° 34.716.107-8
CPF/MF sob n° 351.427.468-13

Rafael Belluco Guerrini
Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Municfpio de jaguariúna

Página 9 de 11



Prefeitura do Município de Jaguariúna
Departamento de Licitações e Contratos

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

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br

ANEXO
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 010/2020
Procedimento Licitatório n° 375/2020
Contrato nO 174/2020.
Objeto: Prestação de Serviços em Assessoria Técnica, denominado Unidade
Coordenadora de Execução - UCE/Jaguariúna para apoio, suporte técnico e
acompanhamento das ações do Programa Bacias-Jaguariúna, com a finalidade de
víabílízar a fase de ímplementação de atívídades para a conservação e recuperação de
mananciais no município de Jaguariúna-SP.
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
Contratada: MALUNA SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI

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 nOO1/20Ii 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 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) ° 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: Respondendo interinamente pela 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

Jaguariúna, 14 de dezembro de 2020.

I
Assinatura: ------------------------------------- RAFAELA ROSSI DE A";n,dodofo'm,d;,,,,lpo'

CAMARGO ~:;;'t3~~:~;~:.~~MARGO
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Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pela CONTRATANTE:

Nome: Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG nO22.552.439-9 SSP/SP
CPF n° 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1966
Endereço: Rua Custódio, n° 127, Jardim Zeni, CEPo 13.912-464, Jaguariúna - São Paulo
E-mail institucional:secretariamariaemilianene@jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal:mariaemilianene@gmail.com
Tel~fOne(S): (19) 3867-9724 _ n
Assmatura: \~ = ~ cR ~~
Pela CONTRATADA:
Nome: Rafaela Rossi de Camargo Freitas
Cargo: Sócia Diretora
RG n° 34.716.107-8
CPFIMF sob n° 351.427.468-13
Data de Nascimento: 29/10/1985
Endereço: Rua Maranhão, n° 2390 - Casa 2, condomínio Manacá, Bairro: Capotuna,
CEP.: 13.912-812, no Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo.
E-mail institucional:rafaela@malunaambiental.com.br
E-mail pessoal:eng.rafaelafreitas@gmail.com
Telefone(s): (19) 98347-3311

RAFAELA ROSSI DE Assinadode forma digital por
Assinatura: (AMARGO RAFAELAROSSIDE(AMARGO
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