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INSTE{UMENTO CONTIIATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O IWENICÍPIO DE
JAGIIARIUNA E A EMPRESA CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS
LIDA - EPP, PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO NOVO BOMBEAMENTO
1)0 CENTRO DE RF$ERVAÇÃO DE ÁGtT.4 TRATADA DO CAPOTUNA NA ETA
CETÇTP.AL, INCLUINDO MÃO nE OBRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -
FIF{ES.4 - CONTliATO DE FINANCIAMENTO N' 0529.795-19 - LEI MUNICIPAL N"
7

À

Prece(cimento Licitatório u' 068/2022
I'ulnad:i dc Picços n' {)Oi;/2022
Contra !(} k!" ü38/2022

D rrjU.V]Cl!)IO DE JAGU.A-RIUNA. pessoa.jurídica dc direito público interno, com sede na
Rua /\llrc(lo Ejucno, n.' 1235, ila cidade cic iaguai'iúna, Elstado de São Paulo. inscrita no
(. NPJ.'\.iF sob o .l.' 'f(i...+l t).865.'0001-71 , neste ato representado pela Secretária Municipal de
(.;..I'i. L.lc, lotaria Emília Peçonha de Oliveira Salva, brasileira, casada, portadora da Cédula
de Identidade RG n' 22.552.439-9 SSP/SP. e inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-13.

residente e domiciliada na Rua Custódia, n' 1 27, Jardim Zeni, neste município de Jaguariúna
Lsl ..lo de Silo Pílula, ncs moldes do Decreto Municipal n' 3.534.'201 7, doravante denominada

inpl=s;lleilte CÍ)NTitATANTl; c a Empresa CENTRAL DAS BOMBAS COMElZCIO E
SER\'AÇOS LTDA -- EPI', inscrita no CN PJ/MF sob n' 05.304.734/000 1 -88. com sede na Rua
Lona ( oricli=ta Páclula, n' 522 - Bairro: Jardim Aurélia, CEP.: 13.033-020, no Nlunicípio de

lpilt:s, Estada de São I'auto, rcprcseiltada legalmente neste ato por seu sócio Sr. Hamilton
Joi-dito. brasileira, casado, emi)rcsãrio, f)ortador cla Cédula de identidade RG n' 9.594.255-5 e
Í:l.;.c1l:ü no CPF/'lVIF sob li' 777.67i .528-04, residente e domiciliado na Rua Saulo Carvalho
Luz, il' 1 1 1, Bairro Jardim Auíéiia, CEI'.: 13.033-020, no N'lunícípio de Campinas, Estado de
São Paulo, quc também st:escreve. doravante denominada simplesmente de CONTRATADA,
lê:.. c.}tr. si justo e contratado o scguiritc

L

i .O - Ol}.í !::TO:

1.1 (=tll :,t:ração c ittstalação dü Llo\o bombeanlcnto do Centro de Reservação de Agua
fitili.i ílo CaÍ)ütu:ia na LTA Ceritrui, incluindo hão de obra, máquinas e equipamentos

F]PlfS.4 - CoElti'ato de [''Éma:icianlento n' 0529.795-19 -- Lei Municipal n' 2.646/2019
CGRíliiiH .: Termo de RcíêrCncia e cleinais documentos constantes nos Anexos, partes integralltes
ao Ed i'taj

2.Ü. DOCCblENToS !NTl:GRANTt.S
2. 1- }'aía todos os efeitos legais e para melhor caracterização da execução do objeto, bem assim

ílif procedimentos e nonnas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este
colho se ride estivesse.n tianscitos, corri todas

pai'a dí.
Coi} ,ra tc

do Lili] =ll:os:

a) E:llt-ii da Tomada d: Preços 11" 3.1):.'2022;
b) ['icce]inicnto Licitatório n' 061g./20:2

c) I'ropasta da CONTRATADA.

&os seus Anexos os seguintes

:.=. O:, doc.uiiclit.3s .cÍcridc,:, i

t.oin Jicll-tclll.o a este Ct
üdo.

:in íl11terior são c(}ilsiderados suficientes para, em
ua e='.1ci;são e, desta forn' a, reger a execução do objetoa
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3.0 1'REZO, LOCAL, E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
3. 1. O objeto(Construção e instalação do novo bombcamento do Centro de Rcservação de
Agi?a tratada do Capotuna na ETA Central, incluindo mão de obra, máquinas e
e(luip8ihienlos -- FINJ$A -- ('ontrato de Financiamento n' 0529.795-19 -- Lei Municipal n"
2.Gq õ/2(! 1 9) deverá ser executado eill 6ü (sessenta) dias, contados da data de emissão da Ordem
({c Serviços pela Secretaria de Meio ,ambiente. cc,nforme Termo de Referência e demais
c:t,cli ' cotos constantes nos Anexos- parte integrante do Edital, podendo o prazo ser prorrogado
nas hipóteses previstas no artigo 57, l$ 1'. da Lei 8.666/93, mediante requerimento da licitante
vencedora, devidamente Rindanlentado e instruído com provas da situação ensqadora da
!)rui'i'oulcao

3.:. O cona;ato terá vigência de 03 (três) ;meses, contados da data de emissão da Ordem de
Se'r\ çoi;. coii6orme cronograrrta colistaítte no ,'\i)cxo 1. parte integrante do Edital, observando-
se, .luar-io do i'ecebiincnto piovis6río c dc'Hlnitivo do objeto. o previsto nas cláusulas 3 .5 e 3.5.1 .

t:!'á Romctldo l3ela CONTRA TAN I'E profissiollal devidamente habilitado para exercem' a
fiscalização da execução do objeto.

.4. Tolos os custos deferentes à entrega e transporte de materiais correrão por conta da
CONTRATADA, bem como será dc sua responsabilidade todo o material e mão de obra
!icc:c:,',brios f)ara execução do objcto. incluindo custos com alimentação, traslados e

3.4.1. E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de EPI's (Equipamentos de
f'rotação Individual) e EPC's (Equipanle1ltos de Proteção Coletiva), necessários à execução do
objelo e ?m atendimento às legislações vigentes. bem como demais recomendações pertinentes
indicadas no escapo do objeto.

5. ,\ C'OI'qTRATAI).4 de\erá apresentar, no prazo lriáximo de 05 (cinco) dias da assinatura
cl..) coiltlaLo. a .'\!.citação dc Responsabilidade 'récllica (ART) ou Registro de Responsabilidade
I'écriiça {RRT) dos serviços cm nome do profissional designado para a execução do objeto, que
deverá ser devidamente habilitadojunto à entidade profissional competente(CREA/ CAU).

3.6. .A CONTRATADA deverá c'st8t aparelhtlda com todas as ferramentas e acessórios

necessários à cxccução do objeto, como máquinas, equipamentos eletrõnicos, veículos,
caltll111lão muilclç etc, bem como manter pessoal habilitado em número suficiente à perfeita
e:çccução dos serviços no prazo l)revisto.

3 .7. .\-:. final dos trabalhos, a. CONTE.'Vr.ADA deverá rea l azar a entrega de toda a documentação
técpics produzida, à saber: plarlta baixa, manual de instrução, esquema elétrico, diagrama
L.nlfllür das instalações elétricas, tudo co11tl)rme Anexos, parte integrante do Edital.

&

3.8. [ocja docuJncntação técllica a ser =iltiegue c]everá estttr em conformidade com as normas
.íc irlsi:.loções elétricüs de média t=;leão, normas hidráulicas, normas da ABNT e do INMETRO
e lilstruções e Resoluções .Jos órgãos do Sistema CRER.

3.9. O recebimento provisório ocorrerá quando do término da execução dos serviços
obsert ado o i)revisto na cláusula 3.! .
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3.9. 1 . O recebimento definitivo dar-se-á em 15 (quinze) dias após o recebimento provisório.
ficando a licitante vencedora responsável pela reparação de todo e qualquer defeito apresentado
ilo serviço durante esse período.

3. i 0. i) objeto será executado nzt Estação dc Tiatamcnto de Agua
laia Rut. ?-.garanhão, n' 420, Bairro Bela Vista, J')guariúna, São Paulo

ETA Central, localizada

J. 1) PR F(' Í).

4. 1 0 preço global para a execução do objeto é de R$ 621 .373,00 (seiscentos e vinte e um mil
trezentos e setenta e três reais), apJese:atado na proposta da CONTRATADA, devidamente
aprovado pela CONTRATANTE

4.2 0 preço acima referido é final e irreajustável, não se admitindo quaisquer acréscimos,
esi !..d ) i11cluídos no rilesliio todas as -Jespes.IS e -:rastos, diretos e indiretos, como também os
l liçlcs da CONTliATAI)A

/is despesas decorrentes destes contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçam-alLária: 02 1 1 03 17.5]2.0010.1013 4.4.90.51.00 -- Operações de Crédito -- FINISA

5.0 - COl\lD[Ç(.}ES [. F'OR»]/\ ])E PAGAR'LENTO:

5. 1 . Os pagamentos serão etêtuados depois de recebidos definitivamente os serviços de cada
etapa, c }il6oníle escapo citado nos file:\.os, partes integrantes do Edital.

;.l.l. f.ão será autorizado o faturamento, parcial ou total, até que todos os serviços de
instalações e entrega dos materiais estalam devidamente entregues e em conformidade com o
tx})testo no Edital e Anexos.

5. 1 .2. .Autorizado o Eatuiamento conforme exf)osto acima, a CONTRATADA deverá emitir e
u.cai.li=lfia:- & Note !'iscas Eleliõnica (NF-e) para o endereço eletrõnico
dae.c:tã12JI jaguatiuna.sp.gov.br, a qual será conlêrida e vístada pelo fiscal do contrato e enviada
íto responsável pela Secretária de Meio .'\mbiente, pata conhecimento, atesta e rubrica.

5.2 J)cs crá estar indicado nl! Jo(a Fiscal Elcti'única o número da Tomada de Preço n"
60i3/2022, número do Contrato c o 1lúmero do iContrato de Financiamento n" 0529.795-19

F!)J;SA

5.3. E ob.igatóiia a indicação na Nf
ef:ti'/alo o pagamento.

e, do número da Agência e da conta bancária, na qual será

4
5.4. .a. coiala ba:lcária onde será cfctivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ da
CONA'LATADA.

!'aga: nt ;erá cfctuadc após clc-.,idtt conferência e aprovação pelo fiscal do contrato

5.5. 1 . O pagamento da Nota Fiscal ocorrerá cm até 30 (trinta) dias após seu recebimento pela
\emir.i:;oração c atestação da Scci-cta!-ib de h leio Ambiente.
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5.6 Nenhum pagamento será autorizado sem a e6etiva constatação de sua execução na forma
estabelecida neste Edital e seus anexos.

5.7. Pai.i o e6etivo pagíipleilt(. dít nota fiscal, a ('ONTR,A.TADA deverá apresentar a relação
dL}, :irmãs de seus t'uncionários cilvolvidos na execução do objeto e os comprovantes de
lccollll:alento do INSS(Seguridadc So:ial) e I'GTS(F:indo de Garantia do Tempo de Serviço).

ü pagamento dos salários.

5.8 Em hipótese alguma será e6etuado pagamento antecipado ou sem as conferências realizadas
pelaCONTRATANTE.

5.9 A CONTRATADA fica vedado negociar ou etêtuar a cobrança ou o desconto da natura
emiLid.t aLiavés de rede baile:il-ia au com terceiros, permitindo-se tão somente cobrança em
ctu-tala simples, ou seja. diretamente ila Prclêituia.

S. lO :-lo ca.se dc estar envolvida a utilização/emprego de produtos e subprodutos florestais.
deverá estar obrigatoriameílte anexada à natura/Nota Fiscal da Licitante vencedora, cópia da
Jota Fiscal da compra do produto ou subproduto de origem florestal, com documentos de

origem }loicstal-DOF, expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis -- IBAMA, ou pela Secretaria de Estado do N4eio Ambiente -- SMA.

1. blc, caso dc atraso nos pagamentos que não decorra de responsabilidade da licitante
\tnlccc:ira, o valor devido será atualizado com base no IPCA-E, incidindo juros na forma do
artigo l ''-F da Lei 9.494/97, pró /'a/a /e///po/'/ó-

6.0 TR.AF{SFICRENCEA DO CIONTRATO:
6. 1 .\ CONTRATADA não podciá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte. nem
podeis stibcoiltiatar os sei'viços relativos ao objeto, sem o expresso consentimento prévio da
('ONTla.â.TANTO, dado por csclito. sob i)ena de rescisão de ajuste.

7.0 }tF.$i)ON'SABILIE]ADE:
7. 1 .a. CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste
Coi:!raio =, consequentemente, rcspoilde civil e criminalmente, por todos os danos e prquízos
que, na execução dele, venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar para
COf{ i'!!.'L'i'ANTE au pala terceiros.

7.2 Não t:xlstirá qualquer vhculo contiatuitl erltre eventuais subcontratadas e a
('doba:'R! a.TANTO, perante as qtlais a Cínica !esponsável pelo cumprimento deste Contrato será
sempreaCONTRATADA. 4
T'.3 .'L CONTltATAI)A é regi:onsá'.el Pela a1lálise e estudo de todos os documentos fornecidos
pela CONTRATA.NTE, pala a execução dos serviços, não se admitindo, em nenhuma hipótese,
a i.iiegi.!ção Ge lno;loranclu.

7.4 A CIONTRATAf)A obripit-se a maPEer, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as clbrigações assumi(4as, todas as condições de habilitação e quali flcação
CÀ.i,:iJ.13 :ia lícitaclo.
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7.5 A execução dos serviços deverá atender estritamente o descrito no Edital da Tomada de
Preços n' 005/2022

8.0 A('{)MI'ANDAMENTO !)A EXECIJCÃO:
l$. 1 í.) acompanhamento da execução ou a sua fiscalização pela CONTRATANTE, não exclui
ou redil : a responsabilidade da CONTR.4TAE)A em obedecer às especificações e demais

t:, técnicas para a perfeita realização do objcto contratual.

11.ç acesso dos sei«ridores dos órgãos ou
!.gãos de controleinterno

gXxtcrno, a seu:!documentos contábeij:

Çl}.ü l).â..$ 0BltlG.4ÇOES E .{EPAR/tÇÕES:
g=i....ê. !BdQ$/fornecidos é da
C{2B.]]]!ãdt].:À111é:J inclusa\e a nroir.acâlL de readequações. sçoDre que detectadas

-?.l! St a CON-d-RAI'/LI)A não c.\ecuLal os reparos e/ou substituições, nos prazos que falem
cictcri limados pela COl\iTIZATANTE. esta, se assim Ihc convier. poderá mandar executa-los
]s cti.star daquela. por outra:; empresas, cobrando-lhes os respectivos encargos.

iG.O }iECEB!})LENTO DO OBJI.TO:
1{).1 0 otljeto conuatual será íe;cuido prcvisoriaiilente pelo responsável por seu
:!cola;l-bilha.neltc e fiscalização club for designado pela CONTRATANTE, para tanto,

. Ttrnlo dc Rccebir.lenço ]'ro-/isório. confoi:ne ANEXO XI do Edital, o qual será
assinado pelas partes.

19.2 Dli:ante o período de 15(qLlinze) dias da data de expedição do termo supra
[iulls:!do e conferido. de ] oldc a se verificar o cumprimento das exigências.

o objeto será

C.3 =}.Botado o prazo pr:visto i:a Cláusula 1 0.2 e uma vez comprovada a adequação do ob.feto
ílt'.s {el los contratuais. os serviços sci'ão It:ccbidcls definitivamente, por servidor ou comissão
clesiUnt 'Jlt f)ela CONTlZAT.4.NTE, 1lledidntc Termo de Recebimento l)eülnifivo. con6ot'me

tN í .Xll X!! do Edital. as=;iri3do pelas pares.

!í.OPENALIDADES:
l Pct dcscuillprimento (lc cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial deste

(.oi-tlLt-,, 3 CON'TIZATADA pede:á, garantida a clefêsa prévia no respectivo processo, sofrer
as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta, nos termos dos ans. 86 e 87 da
lei fcdclalr!' 8.666/93

,©

cit..:d s

.'.cl\
ha

'têiicla, s=tlprc qtic forem
CONTltATAI)A concc

co:lstatadas irregularida(tes de pot:ca gravidade, para as
rid diretamente;

lura, na seguinte situação

11.1.2.1. in(.-raLoií.t Jc 1% (unl po!' c-
tlna1lceiro, ptir dia cle atraso injusliflc:

da parcela prevista no cronograma físico-
lite de lO (dez) dias, hipótese em que será
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considerada totalmente inadimplida a obrigação. autorizando-se a aplicação da cláusula penal
remunclatóría prevista na cláusula seguinte, em conjunto com esta, bem como a aquisição do
o!).feto com terceiros às expensas da CONTRATADA.

l í i .2.2. remuneratória dc 30'Jb (trinta pclr cento) do valor do contrato, em caso de inexecução
total dn lbrnecimento ou de descurnF:imcnto de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que
c.á ciclivada a rescisão unilateral do contrato.

1 1. 1 .3
Adm

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar cona a
sU'ação, pelo prazo de até 02 (dois) arcos.

1 1 . 1 .4. Declaração de inidoneidadc pala licitar e coíltratai com a Administração Pública, na
hipótese de })Fatigar alas fraudule:ltos r13 execução do Contrato, comportar-se de modo inidõneo
OLt cometer í:'auge fiscal ou apreseiilar documento falso.

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
autoíidacle que aplicou a penalidade, blue será concedida se a CONTRATADA ressarcir o
hlunicíplo pelos prejuízos resultantes c desde que cessados os motivos determinantes da
putliçao

1 1 .3. /x.s multas saião, após o lcgular procedimento licitatório
judicialmente, ou descont::das dos créditos da CONTRATADA.

cobradas administrativa ou

.4. .\s penalidades previstas dc adverte;nela, suspensão temporária e declaração
inidotl:idade poderão ser aplicadasjuntamente com a multa prevista no subirem 11.1 .2.

de

ii .5. A penalidade pr-:vista nu clíiusula li.1 .2.2 serve comia f)iso de compensação e não impede
a cobrança de indenização suplementar pelos prquízos que vierem a ser apurados em
dccorrêltcia da conduta da CONTRATAI)A.

i1.6. (.) descuinprimento parcial ou total, por unha das partes, das obrigações que lhes
correspondam, não será considerado inadimpleirlento contratual se tiver ocorrido por motivo de
caso fi)lttiito ou de lbrça maior, devida:nc lte justificados e comprovados. O caso fortuito, ou
de {brçi: .nztioi, verifica-se no Cata itcc,essálio, cujo efeito não era possível evitar, ou impedir,
aios Lcmaos clo parágrafo único do artigo 393 do Código Civil.

i 2.0 itrscis.4.0:
l A inexecução total ou parti&l deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das

pcnaliclitdes anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram
tluaistlttcr dos motivos enumerados ítos ATE. 78 cla Lei 8.666/93.

i=.2 .\ rescisão clo Contrate podciá se dar sob qualquer das formas delineadas no Art
Lei 8.6ru6,/93

79 da

]3.0 DISPOSIÇÕES GERAIS:
3.1 .A. C(.))!TliATAI)A dever:í alli'escntarl no prazo máximo de 05 (cinco) dias da

assina uia do colitriifo, a Anotação d= Jiespollsabiiidade Técnica (ART) ou Registro de

Página (leio 13

('



Prefeitura do Municíoio de Jaauariúna.
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1 235 - Centro - Jaguariúna-SP -- CEP 13.910-027
Fome;(19) 3867 9801/ 9825/ 9786/ 9707 / 9757/ 9792/ 9825

www. lic itacoes.iaa ua riu na.$o.aov. br

Responsabilidade Técnica (RRT) dos serviços em nome do profissional designado para a
execução do objeto, que deverá ser devidamente habilitado junto à entidade profissional
competente (CRER / CAU).

C

c.

2 .'\ C.ONTRATANTE reserva-sc o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a
.ccu(;ã ) dos serviços contratados. n-:adiante o pagamento (mijo e exclusivo daqueles .já

,dos

1 3.3 A CONTRATANTE reserva-se

1-:c í.t:.l=1:l às espec i flcações, cu quc
ainda, o direito de recusar todo e qualquer serviço que
q: considerado inadcquí)clç) pela fiscalização.

13.4 .A CO){TRATAI)A. assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTei.ATANTE ou a terceiros. por si. por seus sucessores e representantes na execução dos
serviços conta.atados. ise11tai=do a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa
t:igii c- l dcconêr.cía dos iilesmcs.

1 3.5 .A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no
qt.e cüncer-lc io cu nprlmento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes
t:o [rübai:lo cu qllaisqLic-i' outros encargos previstos em lei, en] especial no quc diz respeito às
Honras de segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n.' 3.214 de
08./07/'i978, do Nlinlstério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a
tpllcaçiíi (ic ínullas por paire da COhrTR.4TAP{TE ou rescisão contratual com a aplicação das

l,JIÇC'it?s ('dc)lvels

3.6 Fica expressamente vedada a subcontratação sem prévia, expressa e escrita autorização da
C ON'F{LLI'AF{TE

1 3.7 .$. CONTA-4TAD.4 é responso'/cl clíieta e exclusivametate pela execução do objeto deste
Cciitrüto. bem como pelo fornecimento dos EPI (equipamentos de proteção individual) e EPC
(cquípalnelito de proteção coletivo) (lue se fizerem necessário para a execução do mesmo e.
t,.)Hsc ILcr.tcinente, i-espoilclc cl\il .' crinlinalmeilte, por todos os danos e prquízos (lue, na
c:iue;,a. t:ilha dlreta ou indíretanlente. a provocar ou causar para CONTRATANTE ou para
l rce ] ]' S

3 $ ç$ubDrodu tos florestais. obriga
E .

13.9. .\plicai-n-s: a este Contrate as
[!.1:.].= as licitações c coí]Lrataçõc=

disposições da Lei n.' 8.666/93 e alterações.
promovidas pela Administração Pública.

que

,Ã
1.4.9.TOLERÂNCIA:

1 =. 1 Se tlualcluer das partes contratantes, cm benefício da outra, permitir, mesmo por omissões,
a inobservâncía ilo todo ou em parte, de qualquer dos.itens e condições deste Contrato e/ou de
eus /.lic.\Lns. tt:l nato dão l)ocde'á ]]];e;'ar. dcsone'rar oP de qualqi.ier foi'ilha afetar ou prqudicar

c,scs .llcsil:os itc11s, c ct:-adições. os quais penrlaljccerão inalterados, como se nenhuma
tolerârlcia houvesse ocorrido.
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15.0.!)A ANTICORRUPÇÃO
5.1. f)ara a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se

(ompiometer a dar a quem quer que seja. ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que sqii. tanto por conta própria atlanto por !nterpédio de outrem. qualquer pagamento, doação.
c\ open:.:tção vantagens {lnancciras ou bçrlctíciGS dc qualquer espécie, sela de forma direta ou
illdirci.a quanto ao objeto deste cc.tlttati. OL! de outra comia a ele relacionada, o que deve ser

e:\ado. ainda, pelos gestores. fiscais, se as penas da Lei Fedreal n' 12.846/2013.
regulamentada no Muiticípio de .laguaiiúna pelo Decreto n' 3.655/20 1 7.

lú.ü l:'ic ii:Kcr.t;
ó. 1 0 prazo deste Contrato será clc 03 (três) !ncses co1ltados da data de emissão da Ordem de

)ej'l/ IÇÜ5 .
(

! T.üQ .. '\',:::FLOR DO CONTA,\T0:
í7.1 ,!:s partes conlntlantes dão ao presente Contrato o valor global de R$ 621.373,00
(«is'.:.-fetos c çim e e um ini! rezcntos e sete«la c três I'edis).

]8.0 - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO:
S. l rq.] qualldidc de CONTliATANTE e CONTRATADA as.sinarão Termo de Ciência e

Tçotiílcavão, com'onlle /\nexo; ;( do Edital, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo
pciarlte o Tribu1lal de Contas do Estado de São Pílula.

9.Ü -- }?0R0:

9. 1 - Elegcni as partes conüatantes o Foro cla Comarca dc Jaguariúna, Estado de São Paulo,
]c -grão propostas as anões orlundtls dc dílcitos e obrigações deste Contrato, renunciando

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado quc seja.

L

rr
à.

poi .lssinl cslai'ein jus:as e çoilLratadas, as pai'tes, i)or seus representantes legais, assinam o
;seRIe CoiitiüLO, em 02 -Ídüas) vias dc água! teor c for!-na para um só ejurídico eHeíto, pciante
cs ei u11has abaixo assinadas, a judo preseiat:s.

Jaguariúna, 16 de março de 2022

R'leria Emília Peçanhn de Oliveira Seiva

SLTDA-EPP

(.PF xi" 7'77.67}.528-{)4
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'rEiiMO DE ciÊNciA E NOTiFicAcÃo

P110Cli=1)1i\'LENTO LICITATORIO N' 068/2022
I'ONI/\:)A DE PREÇOS N' i105/2022
COF 'T'l RATANTE: I'REi.'EiTUiiA DO h'lUNICIP10 DE JAGUARIUNA
CON'l'TIATAI)A: CENTRAL. l.)/\$ BananAS COl\4ERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
('{)r,i ê'RATO N': 38/2022.

OBJETO: Construção e instalação do novo bombeamento do Centro de Reservação de
Agua tratada do Capotuna na ETA Central, incluindo mão de obra, máquinas e
equipamentos -- FINAS/l - Cüntratn Jc Financi:isento n' 0529.795-19 -- Lei Municipal n"
2.646/2019 '

I'clo píc Kcnt: TERÁ\40, nós. abaixo identi fÍGados:
]. Estais cs CIENTES de que.

) u ail!' tt. acima referido. seus =dltamclitos, bem colho o acompanhamento de sua execução
cüiltii:.ual, :soarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
l)aula, cujo .râriiitc p.-ocesst:al c,correrá i;eio sistema eletrõnico;

b) pCadc.crrlis ter acesso ao pioccsso, tendo \isto e extraindo cópias das manifestações de
enter-:ssc, Despachos e Decisões, Mcciidíitc regular cadastranlento no Sistema dc Processo
1:1cti6rlil:), em consonância com o estabelecido na Resolução n' 0 1/201 1 do TCESP;
c) além de disponíveis rio processo eletrânico, todos os Despachos c Decisões que vierem a ser
tümeií.ios.. relativalTlcilte ao ;tludidc- processo. serão publicados no Diário Oficial do Estado.
Caju.': L, do Poder l.cglslaí:i-çc, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. em
orltbt-i:idatle :o.n o artigo 90 da Lcl Colnplclneiitai n' 709, de 14 dejaneiro de 1 993, iniciando-
c. a p.ii ti! ae então, a =cntagenl dos pianos pioccssuais, confbmle regras do Código de Processo

d) as i:tfonnações pessoais dos responsáveis pela çç!!!!!.glg!!!ç estão cadastrados no módulo
eleLiõllico Jo ''Cadastro Coipolativo TCESP -- CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2'
das Tnstl rações í1'0 1,'2020, confonlic "Declaração(õcs) dc Atualização Cadastral" anexa(s);
e) çl de e:oclusiva responsabilidade do co11tratado mztnter seus dados sempre atualizados.
2. í)aipo-nu$ i)oi NOTIFiC.â.DO$ 1Jui'a:
a) O a--oillpailllaniento dos alas do processo até seujulgamento final e consequente publicação;
L,) Sc li)i o caso ; dc nosso interesse, n-,s prazos c nas foRTIns legais e regimentais, exercer o
tlircilü Jc dc'f'csa, inlerpol recua'sos t: o club mais couber.

Jaguariúna. 1 6 de março de 2022

\U'rnuRt]D,b:D'E ]4ÁXI»!A DO ÓRFÃ(.)/ENTll)ADE
Nc;T::: )::,!ár:;o GListavo Bci na:dcs !ias
(:tlrJ.0: !)iC6t:lt
CI'1': 1 65.0$2.578-83

!=!:Êli!:Í!:!!é;z]]\(31:L ]'EL/\. 110 ÍOLOGACÃ0 E)0 CERTAME
Nome: olaria Emília Peçanha de Oliveira Salva
Galgo: Seclctária dc Gabinete
CPF il" i 20.339.598-] 3
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Prefeitura do Município de Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1 235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13.910-027
Forte: (19) 3867 9801/ 9825/ 9786/ 9707/ 9757/ 9792/ 9825

RESP(:)NSAVEIS QU E ASSINARAM O AJUSTE

l)elaC{'.)NTRATANTE
Nome: I',faria Emília Peçonha de Oliveira Silo.a
C

CPI

Pele!CONTRATADA

Cargo: sócio/'Empresário

{.)!'l' ! timilton .lorde(

í.'ai'go: f;t:cretária d? Meio Ambiente
CPF': 1 (}3.864.428-35
A ssi nal lil
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ANEXOXI

.!Z!!MQ DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

I''t..) =i}(li,neilto Licitatóriü Rn" (}28,'2022

voei!:i.1lP de Preços n' 005/2e22
(l {p;! Í:!'.,i10 Uo /

11111isle: Construção e instalação do novo bombeamento do Centro de Reservação de Agua
tratada do Capotuna na ETA Central, incluindo mão de obra, máquinas e equipamentos

FINISA -- Contrato de Financiamentt} n' 0529.795-19 -- Lei Municipal n' 2.646/2019

l)FICA.ARACÃO=

Declar.=lmcls ter recebido os serviços executados. ein caráter provisório, pelo prazo de 15
(q i- =zt;) dias, pa:a :feito dc l:,Dele:ier veiiílcação de conformidade com o especificado. não
iillpolt; : d= cslc cln aceitação do que foi executado, ficando claro que a CONTRATANTE
.;li ll; !á, no todo ou em parte. os serviços executados, caso se observe que os mesmos não se

c:tc-:l.tiain ce ü ordc co::l o o5Jeto

Outrossim, aplicam-se ao pr:sente as disposições relativas à execução, consignadas na Lei n'
8.666/93

Jaguariúna, de de

ASSli~{/VTUR.â E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA

ASSiF<A'fUrA DO FISCAL

ASSINATUliA E IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL
CARGO:
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PrefeiturQdo Município de Jaçiuariúna
Departamento de Licitações e Contratos
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ANEXOXl]

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

PI i=e(]imento Licitatóiio n' {;28,'2022

Toüiitiln de Preços n' 005/2C22
(I'(}i3 ii!'.iE0 11o

o1)feto: Construção e instalação do novo bombcamento do Centro de Rcsei-ração de Agua
tratada do Capotuna na ETA Central, incluindo mão de obra, máquinas e equipamentos
- l;'INISA -- Contrato de Financiamento n" 0529.795-19 -- Lei Municipal n' 2.646/2019

/

l)ECL/\RAÇÃO:
[Jln Tazã(- dc -:luc os se-v]ços exl;cdt;.Lhos, recebidos através do TERMO DE RECEBllwENTO
Play)'ç'lSQR[O, da]ac]o erra/ / , cu.ja descrição segue acima. acha-se em

ICni-cidade com o especificado na licitação supra, bem assim encontram-se dentro dos
p;Jdrões de qtialidad: exigíveis, declaramos que o illesmo é considerado aceito
De FI''ÍITltl/'Á.}4FNTF

Jaguariúila. de de

A $ 1F-i./tT R \ E ID=WTIFÍC.AÇÃ0 DO RESPONSÁVEL LEãÃt i5itONVKATADA

ASSlbÍAI'URA DOFISCAL

/\SSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL
C,'LIGO:
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Prefeitura do Muni
Rua

Fine:C19) 3867 9801 / 9825/9786

ANEXOXlll

Prol'ctl {laento Licitatório n' 028/2022
itlfni;da de Preços n' 005/2022
Contrato Ro /

O IWuilicípio de Jaguariúna, Estado cle São Paulo. inscrito no CNP.l\MF sob n'
4( .4 1 U.8b6/0001 -71, autoriza a empresa . scrita no CNpi\Fiar
scb n',-- a d:r Início = execução do objeto do Contrato n' , certame em
t l:'.b-i-t=, neste l\l Llnicípio.

Jag:!. ri.Ina, aos dc d

/\SSilx ,'\. LURA E IDEFITIFIC \Ç TADA

A:SSINATURA DOFISCAL

ASSINATURA EIDENTIFICÃ
{( C

!!É}S. .A. Ordem de Serviço será emitida pela Secretaria de fVleio Ambiente
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