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INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBliAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIÜNA E A EMPRESA CONTROL ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO EIRELI, PARA
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS PARA A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA
DE AUTOMAÇÃO E TELEMEDIÇÁO EXISTENTE NO DAI, INCLUINDO 04 NOVAS
ESTAçoES (NOVA JAGUARiUNA, Fi.ORIANOPOI.is, ANA nEI.ENA E RiN,Ai.Di),
ESPELH.AMENTO DE TELA NA ETA E VERSÃO 'MOBILE' PARA 'SMARTPHONES'

Concorrência n' 0í0/2022
Pi'ocedimento Licitatório n" 311/2022
Contrato n" 122/2022

O MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua
Alfredo Bueno, n.' 1 235, na cidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o n.'
46.410.866/0001-71, neste ato representado pela Secretária Mlunicipal de Gabinete, Mana Emília
Peçanha De Oliveira Sirva, 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 Custódio, n' 127,
Jardim Zeni, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, nos moldes do Decreto Municipal n'
3.534/2017, doravante denomillado simplesmente CONTRATANTE e a Empresa CONTROL
ENGENH.A.RIA E AUTOMAÇÃO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ./X4F
sob n' 13.435.123/0001-05. com sede na Rua Francisco Cândida da Silvo. n' 71 - Bairro: Santa
Giovanna, CEP 13.212-799, no Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, representada legalmente
neste ato por seu proprietário Sr. Carlos Marques Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Elétrico,
portador da Cédula de Identidade RG n' 29.125.226-6 e inscrito no CPF/MF sob n' 299.494.298-46,
résidénle e domiciliadó nà Rüa Onóüre Giorgiánhi, n' 09, Bairro Enhidã, nõ Müniéípió dé Jlindiáí,
Estado de São Paulo, CEP 13.21 2-1 08, que também sui)scieve, doravante denominada simplesmente de
CONTRATADA, têm cnh'e si justo e contratado o seguinte:

1.0 0BJETO:
1 .1 Fomecimento de mão de obra e materiais para ampliação do sistema de automação e telemedição
eXigtéüté fió DAE, iiíêliiiódo 04 covas estáêõés (NÓVá Jágiiáfiilhá, Flor:iátíó15olig, Aóá Héléha e Rinaldi),
cspclllamcnto dc tela na ETA c versão iiiobí/e para if?ia p/io/zes, confolmc Tcnllo dc Referência, dcnlais
ANEXOS do Edital e deste Conüato.

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES:
2.1 Para todos os efeitos legais e para melllor caracterização da execução do objeto, bem assim para
definir procedimentos e nomlas decorrentes das obrigações oia contraídas integram este Contrato, como
se nele estivessem üansci"itos, caiu todos os seus Anexos os seguintes documentos:

a) Concorrência n' 010/2022;
b) Procedimento Licitatório n' 3 1 1 /2022;
c) Proposta da CONTRATADA.

2.2 0s documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em compleilaento a este
Contrato, definir a sua extensão e, desta fortna, reger a execução do objeto contratado.

3.0 PRAZO, LOCAL E CONDIÇOES DE EXECUÇÃO:
3.] O objeto (fomecimento de mão de obra e materiais para ampliação do sistema de automação e
[elemedição existente no DAE, incluindo 04 novas estações - Nova Jaguariúna, Florianópo]is, Ana
melena e Rinaldi - espeiilanlento de tela na ETA e versão nzoói/e para smarP/zo/zes) deverá ser executado
en] até 90 (noventa) dias co['ridos, contados da data de etnissão da Ordem de Serviços a sc] e]nitida pela

Ambiente, confomie este Cona-ato, Tempo de Referência e demais .ANEXOS do
o prazo ser pronogado nas hipóteses previstas no artigo 57, $1", da Lei n' 8.666/1993,X\ i..

V
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mediante requerimento da CONTRATADA, devidamente fundamentado e instruído com provas da
situação ensejadoia da pronogação.

3.1.1. -- O prazo de vigência deste Contrato será de 240 (duzentos e quarenta) dias a contar da data de sua
assinatura, prazo necessário para a realização de todas as etapas da execução -- Ordem de Serviços,
Garantia assistida, recebimento provisório e recebimento definitivo.

3.1.2. -- A Ordem de Sei vimos sela cnlitida em aLé lO (dez) dias coitidüs após a adia tie assinaluia deste
Contrato.

3 .2. - O olHeto será executado nos seguintes locais:
- Nova Jaguariúna, na Praça Santa Merçedcsl
- Florianó$ólis, ná Avéóidá Jóãó V. dé Casüó, s/ó';
- Ana melena, na Rua Botelllo. s/n';

- Silvio Rinaldi, na Rua Dr. Domingos Benedicto, s/n'; e
- DAE/ETA Central, na Rua garanhão, 420 -- Bela Vista

3.3. Estão incluídos no escopo dos trabalhos
a) Administração local da obra;

b) Execuções e instalações físicas de todas as estruturas elétricas, eletroeletrânicas, incas rígidas e
flexíveis, sistemas de atenatnento, equipamentos eletrânicos, ações de /hardware e s(Wült?are, constantes
do Termo de Referência, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária e demais anexos do
Edital)

c) ConHlgurações, testes c srarZupx de todas as etapas, instalações e tudo o que abranger o tocante para
füncionai' a sistema como um todo;

d) Garantia assistida por 90 (noventa) dias, prazo esse que será contado após o término da execução e
entrega completa de todas as etapas previstas no cronograma físico financeiro;

d.l) São obrigações da CONTRATADA, diii-ante a garantia assistida:
- Semanalmente, 01 (uma) vez por semana, realizam uma visita técnica em todas as novas estações
implantadas, para realizar vistoria e/ou manutenção preventiva para garantir que todas as novas
instalações estão em ftlncionamento conforme a entrega da obra;

- Efetuar a reposição (sela custo pal'a a CONTRATANTE) de qualquer equipamento que, por ventura,
pare de funcionar (excito roubo), de modo que o sistema volte a operar de maneira integrada;
- Ao final de cada visita técnica, emitir relatório com o parecer de íülcionamento e colher assinatura de
um responsável do DAE.

e) Atender a implantação e funcionamento de todas as etapas e disposições contidas no ANEXO l
Termo de Referência do Edital.

3.4. -- Sela [antbént cle iespoilsabilidade da CÍ)NTRATADA ü ttanspoite até o local dos serviços
ferramentas, equipamentos e quaisquer utensílios necessários à execução do objeto.

3 .5. -- Será nomeado pela PI'efeitura profissional devidamente habilitado para exercem' a fiscalização da
execução do objeto.

3.6. Todos os cuiltos referentes à entrega e timtspoite de materiais coirctãü por conta da
CONTjtATADA.

ê«p
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3.7. -- A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias da assinatura deste
Contrato, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos serviços em nome do profissional a ser
designado para a execução do objeto, devidamente habilitado junto à entidade competente (CREA/CAU).

3.8. -- Deverá estar aparelhada comi todas as ferramentas e acessórios necessários aos trabalhos de
instalação para ampliar o Sistema de Monitoramento das 04 (quatro) novas áreas, tais como feiTalnentas,
náqüióas, éõinpõnéntes êletro êletr6niéóg, tééüÉÓÉ dê ic:/?maré, Véíéülóg, êté, béM éõüió màntérá
pessoal habilitado em núnei ü suficiente à pei GeiLa execução dus sei viçüs.

3.9. -- Deve a CONTRATADA fomecer os EP]'s (equipamentos de proteção individual) e EPC's
(equipamentos dc protcção coletiva) necessários à execução do objeto e em atendimento às legislações
vigentes, bem como detnais rccoinendações pertinentes indicadas no ANEXO 1 -- Termo de Referência
do Edital, demais anexos e deste Contrato.

3.10. Correrão por conta da CONTRATADA todos os custos com mão de obra, alimentação, traslados
e hospedagens necessários para a execução dos trabalhos.

3.11. -- Ao final dos trabalhos, a CONTRATADA deverá realizar a entrega de toda documentação
técnica produzida, a saber: plana baixa, manual de instrução, esq\lema elétHço, diagrama uniHlar das
instalações elétricas, conforme ANEXO 1 -- Termo de Ref'erência, demais anexos do Edital e deste
Contrato.

3.1 1.1. -- Toda documentação técnica a ser entregue deverá estar em conformidade com as normas de
instalações elétricas de baixa tensão, normas da ABNT e instruções e Resoluções dos órgãos do sistema
CREA

3.12. - Concluídas as obras de acordo caiu o Cronograma Físico-Financeiro e do Teimo de Referência
contidos no Anexo l do Edital, procederá a CONTRATANTE seu exame minucioso e sua medição final
a Him de recebo-la provisoriamente, observado o previsto na Cláusula 3.1 .

3.12.1 -- Após o recebimento provisório e do período de Garantia Assistida, procederá a
CONTRATANTE ao exame para recebimento definitivo do objeto, do qua] se ]awatá respectivo teimo.

3.13. -- A CONTRATADA deverá fornecer garantia de 05 (cinco anos) para as construções realizadas
contra defeitos de materiais ou de execução, bem como para vícios ocultos eventualmente encontrados.

4.ÍHPllEC0:
4.1 0 preço global para a execução do objeto é dc R$ t 20.972,18 (cento e vinte mil novecentos e setenta
e dois reais e dezoito cenlavos), apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovado
pclaCONTRATANTE.

4.2. - O preço acima fefefido é fiha] e iRedustável, não se adiiiitiódo quaisquer' acrésüiiiios, estando
incluídos lio McsHlo todas as despesas e custos, diietüs e indiietüs, cünlo tüHibéHt os lucros da
CONTRATADA.

4.3. -- As despesas decorrentes destes contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentália
n" 02.11 1.03.17.512.0010.1013.4.4.90.51 .00 -- Tesouro.

5.í) CONnuiÇOES E DORMIA DE PAGAM\ínENT0:
5.1 0s pagatnentos serão feitos à CONTRATADA ao Hino de cada etapa prevista no cronograma físico
ülnanceiro, no prazo de 3q (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal acompanhada da respectiva planilha
de medição dos serviços/\executados, que se dará após conferência e aprovação, confomle Termo de .

/
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Referência, Planillla Orçalnentária, Cronograma Físico Financeiro, todos os anexos do Edital e demais
disposições deste contrato.

5.2. -- Ocorrendo a conferência e aprovação dos serviços de cada etapa, conforme mencionado na
Cláusula anterior, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal Eletrânica (NF-e), a qual deverá ser enviada aa
seguinte endereço eletrõnico dac.eta(2&iaguariuna.sp.gov.br, a qual será conferida e vistada pelos fiscais
do contrato e enviada ao responsável pela Secretaria de Meio Ambiente, pala conhecimento, atesta e
rubricaU

5.3. -- Deverá estai' indicado na Nota Fiscal Eletrõnica o número da Concorrência n" 010/2022. o
número deste Contrato e o que mais indicam' o Fiscal do Contrato.

5.4. -- E obrigatória a indicação na NF-e, do número da Agência e da conta ballcária, na qual será
efetivado o pagamento.

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

5.5 O pagamento será efetuado após a devida conferência e aprovação pelo Htscal do contrato

5.6. -- Nénhiih pagamento gera auLodzãdó sêM a efétivà Cohstãtaçãõ de suâ exêcuçãõ na forma
estabelecida nü Edital, seus anexos e neste Contrato.

5.7. - Para o efetivo pagamento da nota fiscal, a CONTRAT.LIDA apresentará os comprovantes de
regularidade perante o INSS (federal), perante o FGTS e perante a justiça do trabalho (CNDT),
documentos sem os quais nenllum pagamento será efetuado.

5.8. -- Em hipótese alguma será efetuado pagamento antecipado ou sem as conferências realizadas pela
CONTRATANTE.

5.9. -- À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da futura emitida
através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se tão somente cobrança em carteira simples, ou
seja, direlamente na Prefêilura.

5.10. -- No caso de estar envolvida a utilização/emprego de produtos e subprodutos florestais, deverá
estar obrigatoriamente anexada à Fatura/Nota Fiscal da CONTRAT.4DA, cópia da Nota Fiscal da
compra do produto ou subproduto de origem florestal, com documentos de origem florestal - DOF,
expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -- IBAMA, ou
pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente -- SMA.

5.1 1. -- No caso de atraso nos pagamentos que não decora de responsabilidade da CONTRATADA, o
valor devido será atualizado caiu base no IPCA-E, incidindo juros na forma do artigo I'-F da Lei n'
9.494/1997, pró rata temporis.

6.0TRANSFERÊNCIADOCONTRATO:
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 prévio da CONTRATANTE,
dado por escrito, sob pena de rescisão de ajuste.

7.0RESPONSABILIDADEI
7.1 A CONTRATADA.é respünsáv-el direta e exclusivamente pela execução do olãeto deste Conüato e,
consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos e prquízos que, na execução dele, .
venha direta ou indireta)jnente, provocar ou causar para CONTRATANTE ou para terceiros. .,,/ ll , Ü,h)

P;i+liHÜ 4 {1r ]]
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7.2 Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas e a CONTRATANTE,
perante as quais a úúca responsável pelo cumprimento deste Contrato será sempre a CONTRATADA.

7.3 A CONTRATADA é responsável pela análise e estudo de todos os documentos fomecidos pela
CONTRAT.ANTE, pala a execução dos serviços, não se admitindo, em ncnlluma hipótese, a alegação de
tgnorancia.

7.4 A CONTRATADA gb!:!ga=gg a manter, durante toda a execução deste 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 Conconência n' 0 1 0/2022

8.0 ACOl\lPANH.4MENTO DA EXECUÇÃO:
8.1 0 acompanhamento da execução ou a sua fiscalização pela CONTRATANTE, não exclui ou reduz a
rcsponsabilidade da CONTRATADA ein obedecer às espccincações e demais coimas técnicas para a
perfeita realização do objeto contratual.

8.2. -- A CONTRATADA deverá permitir o livre acesso (fos sewidores dos órgãos nll entidades públicas
concedentes ou contratantes, bem comia dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos
contábeis.

Q n T)AÇ {)nníí:Arl\PÇ F nPPAnAríSPÇ.

9.1 A responsabilidade pela qualidade dos serviços executados/fomecidos é da CONTRATADA
inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropricdades 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 Ihe convier, poderá mandar executa-los às custas
daquela, por outras en)presas, cobrando-lhes os respectivos encargos.

9.3. -- A CONTRATADA é responsável por qualquer vício que suga no prazo de 05 (cinco) anos
contados do recebimento definitivo.

10.0 RECEBIMENTO DO OBJETO:
1 0.1 0 objeto contrahtal será recebido provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e
fiscalização que fol' degigtiada pela CONTRATANTE, após a cónclusãó dàs óbrãg/illstalàçõeg previstas
no Ci-onogranla físico-fínanceh-o, nlediaiite Tempo de Rccebinlento Provisório, confol'me ANEnvO X da
Edital, o qual será assinado pelas partes.

1 0.2. -- Após esse recebimento provisório a CONTRATADA obriga-se a atender ao previsto na cláusula
3.3, alíneas "d" e "d.I" durante o período de 90 (noventa) dias.

1 0.3. -- Esgotado ü piazü previsto iia Cláusula l0.2 e Unia vez conipiovada a adequação do Dueto aos
termos conüatuais, procederá a CONTRATANTE ao exame para recebimento definitivo, por servidor
ou comissão designada pela CONTRATANTE, mediante Terno de Recebimento Denlnitivo, conforme
ANEXO XI do Edital, assinado pelas partes.

ll.OPENALID.AGES:
1 1.1 Por descumprimepto de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a
CONTRATADA poderá, garantida a defesa prévia no respectivo processo, saber as seguintes

penalidades, de acordos;om a gravidade da falta, nos tempos dos ans. 86 e 87 da lei Federal n' 8.666/93: . l q.
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11.1.1. - advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais
tcnlla a CONTRATADA concoirído diretamente;

1 1 1 .2. - multa, nas seguintes situações

11.1.2.1. - Moratória de 1% (um por cento) do valor da parcela inadimplida, por dia de atraso
injustificado na execução do objeto, até o limite de lO (dez) dias, hipótese em que será considerada
totalmente inadimplida a obrigação, àuLótizando-s6 a aplic:içãó da cláusula penal reinuüerat6ria prevista
na cláusula seguinte, en] co!)Junto cüil} esta, bem cüillo a conttataçãü do ülãeto cüin teiceiiüs às expensas
daCONTRATADA;

1 1.1 .2.2. - Remuneratória de até 30% (trinta por cento) do valor deste Contrato, en] caso de inexecução
total do serviço ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que será efetivada a
rescisão uüilãtcf dó iüsküüénto .

11.2. - Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratam com o Município dc
Jaguariúna, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

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

1 1.4. - As penalidades previstas de advertência e de suspensão poderão ser aplicadas juntamente com as
multas previstas no subirem 1 1.1.2.

1 1.5. - A penalidade prevista na cláusula 1 1 .1 .2.2. tem caráter de piso compensatório e não impede que o
Mtmicípio pleiteie indenização suplemento!

1 1.6. - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam,
não será considerado inadimplemento contratual se tiver oconido por motivo de caso fortuito ou de força
maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força inalar, verifica-se no fato
necessário, cqo efeito nãó era possível evitar, ou impedir, tios tcRtlos do parágfafó único dõ art. 393 do
Lütligo Civil.

12.0 RESCISÃO:
12.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades
anteriomlente enunciadas, ensdará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos
enumerados nõ artigo 78 da Lei 8.666/93.

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

12.3 Serão assegurados o contraditório e a ampla defesa en] procedimento próprio

13.0 DISPOSIÇÕES GEj{,MS:
] 3.1 A CONTRATEI)A deverá apresentar, nü prazo niáxin)o de 05 (cinco) dias da assinatura deste
contrato, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), constando o nome e o número da carteirajunto ao CREA / CAU do responsável técnico
pela execução dos serviços/obras.

13.1.1 A ART deve vir assinalada como execução

13.2.-A CONTRATANT]

dos serviços contratados, mel
reserva-se o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução. In

ante o pagamento único e exclusivo daquelesjá executados. ,,,,,,'"' / ó«r
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13.3. -- A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito dc recusar todo e qualquer serviço que não
atender às especificações, ou que seja considerado inadequado pela fiscalização.

13.4. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE 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
deconencia dog mesníüs.

13.5. -- A CONTRATADA será a única responsável pua com seus empregados e auxiliares, no que
concclne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do trabalho
ou quaisquer outros encargos previstos cm lei, em especial no que diz respeito às noivas de segurança do
trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n.' 3.214 de 08/07/1 978, 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.

13.6. -- Fica expressamente vedada a
CONTRATANTE.

subcontratação sem prévia, expressa e escl'ita autorização da

13.7. A CONTRATADA é responsável tlireta e exclusivamente pela execução do objeto deste
Conüato, bem como pelo fornecimento dos EPI (equipamentos de proteção individual) c EPC
(equipamento de proteção coletivo) quc se dizerem necessário pala 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 pat-a terceiros.

13.8. A CONTRATADA, no caso de emprego de produtos e subprodutos florestais, obriga-se a
adquiri-los de pessoajurídicas cadastradas no CADM,4DEIRA.

1 3.9. -- Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n.' 8.666/93 e alterações
licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

que regulamenta as

14'.ü.TOLERÂNCIA:-

14.1 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 Contrato e/ou de seus
Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetal' ou prqudicar esses mesmos
itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

15.0.DAANTICORRUPÇÃO
1 5.1 . Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometem a dar a
quem quer que soja, 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
Hlnanceiras ou beneHcios de qualquer espécie, sda de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrata, ou de Ollha.ík)Tuna.a ele relacionada, Q qiie deve $u ob rvada,. d;3da,.pelos gestores, íis(nis, se
as penas da Lei Fedreal n' 12.846/2013, regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto n'
3.655/2017

16.0VIGENCIA:
1 6.] O prazo deste Contrato será de 240 (duzentos e quarenta) dias contados da data de sua assinatura,
podendo ser pronogado nos tempos da Lei 8666/93, inclusive no que se refere à execução.

16.2 Considerando a du
valores.

tção do Contrato e o prazo de execução das obras, não haverá reajuste de
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17.0-VALORDOCONTRATO:
17.1 As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de R$ 120.972,18 (cento e vinte mil
novecentos e setenta e dois reais e dezoito centavos).

18.0 - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO:
18.1 Na qualidade dc CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Teimo de Ciência e Notiülcação,

conforme Anexo IX, relativo, se for o caso, à transmissão deste hocesso perante o Tribunal de Contas
do Estado cie São Paulo.

19.0 -- FORO:
1 9.1 - Elegem as partes conhatantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo, onde serão
propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato, denunciando 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, ein 02 (duas) vias de igual teor e fonna para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas
abaixo assinadas, a tudo presentes.

Jaguariúna,25 de agosto de 2022

Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete

rh.435.123/0001-0Ü
a.J« -t'--,q.. .QhÜh,««....

CONTROL ENGENHARIA E AUTOA{AÇAO EIRELI
Cardos Marquês Oliveira
RG n" 29.125.226-6
CPF n" 299.494.298-46

CONTROLENGENHARIAE
AUTOMAÇÃOEIRELI

R:

e
Francisco Cândido da Silvo, 71
nta Giovanna . CEP: 13212.799 .

JUNDIAl-SP l

Lucíano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prof?itura do Município de jaguaríúna

íqt nl(!pto de JaBuar:tina

[.J''
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TERA{ODECIÊNCIAENOTIFICAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N" 311/2022
CONCORRÊNCIAPÜBLICAN'OI0/2022
CONTTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
CONTRATADA: Contrai Engenharia e Automação EIRELI -- CNPJ 13.435.123/0001-05
CONTiiATÓ Nu: 122/2022.
OBIETO: Fomecimento de mão de obra e materiais para ampliação do sistema de automação e
telemedição existente no DAE, incluindo 04 novas estações - Nova Jaguariúna, Florianópolis, Ana
melena e Rinaldi - espelllamento de tela na ETA e versão zzlobi/e para smarrpAo/zes.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
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 Paulo, cujo trâmite
processual ocorrerá pelo sistema eletrõnico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse,
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento na Sistema de Processo Eletrõnico, em
consonância com o.estabelecido na. Resolução.n' 01/20-1 1. do.TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrânico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados.
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oõlcial do Estado, Cademo do Podem

Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cm confomlidade 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 proéessuáig, Cühformé regras dó Código de PrócêsÉÓ Civil;
d) as infbrinações pessoais düs iespoitsáveis pela conüaüante; estão cadutradas no inódulü eietrõnico dü
;Cadastro Corporativo TCESP CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2' das Instruções

n'01/2020, contorne "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s) ;
e) é de exclusiva responsabilidade do conüatado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos alas do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas tontas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariúna,25 de agosto de 2022

AUTORiDAI)E BÍAXINIA i)O'ORGAO/'ENTIDAI)E
Nome: Márcio Custava Bernardes Reis
Cargo: Prefeito
CPF: 1 65.052.578-88

RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGACÃO DO CERTAME
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva

Cargo: Secretária dc Gabinete

/
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]iESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE

PeloCONTRATANTE:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Cargo: Secretária de Gabinete

PelaCONTRATADA:
Notne: Cartas Marquês Oliveira
Carga:.Engenheiro EjétHca / Ptoprielári Q
CPF: 299.494.298-46
Telefone: 11-98053-3971/ 11-2721-1571

E-mail: cariosnlmaucs2203(ãamail.com/ cardos(ãlcontlolcngcnharia.com.br

rh .435 .123/0001-0H

CONTROLENGENHARIAE
AUTOMAÇÃOEIRELI

R:

e
Francisco Cândida da Salva, 71
nta Giovanna . CEP: 13212.799 }

JUNDIAí-SP ÊORDENADOR DE DESPESAS DO ORGAO CONTRAT.ANTE
Nome: Rira de Cássia Siste Bergamasco
Cargo: Secretária de Meio Ambiente
CPF: 103.864.428-35

Assinatura

P
Página 10 dç J3
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ANEXOX

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

Concorrência Pública n' 010/2022
Procedimento Licitatório n' 311/2022
Contrato Hó /2022
OBJETO: Fonlecimento de mão de obra e materiais pa-a ampliação do sisten\a de automação e
telemedição existente no DAE, incluindo 04 novas estações - Nova Jaguariúna, Florianópolis, Ana
melena e Rinaldi - espelllamento de tela na ETA e versão lnoóí/e para s/narro;zolzes.

DE.CI .AR A í'AO -

Declaramos ter recebido os serviços executados, em caráter provisório, pelo prazo de 30 (trinta) dias,
para efeito de posterior verificação de conformidade com o especificado. não importando este em
aceitação do que foi executado, ficando clamo que a CONTRATANTE rdeitará, no todo ou cm parte, os
serviços executados, caso se observe que os mesmos não se encontram de acordo com o objcto.

Outrossim, aplicam-se an presq18s.4igBsill.ij:b7dliÕÕiià Õgjção, consignadas na, Lei n' 8.6íiíi/93 .

CONTROLENGENHARIAE
AtXOMAÇÃO EIRELI

Jaguariúna, de 2022

R:Francisco Cândidoda Sirva,71
l Santa Giovanna - CEP: 13212.799

0-....IA... Inl«.,e....b &J\N#,o,tlPu:'-'ü - sp
ASS[NATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRAT \DA

ASSINATURADOFISCAL

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR MUNICR.AL
CARGO:

[«»
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ANEXOXI

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Concorrência Pública n' 010/2022

Procedimento Licitatório n' 3 1 1/2022
Cóntfato n' /2022

OBJETO: Fonlecimeilto de mão de obra e materiais pala ampliação do sistema de automação e
telemedição existente no DAE, incluindo 04 novas estações - Nova Jaguariúna, Florianópolis, Ana
Helena e Rinaldi - espelliamento de tela ]la ETA e versão /?zobi/e para s/zzarrpà0/7es.

l)ECLARAÇÃO:
Em razão de que os serviços executados, recebidos através do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO, datado em /..J , cuja descrição segue acima, acha-se em conformidade com o
especificado na licitação supra, bem assim encontram-se dentro dos padrões de qualidade exigíveis,
declaramos que o mesa!!!.S considerado aceito DEFINITIVAMENTE.

rh .435 .123/pool -oo
CONTROLENGENHARIAE

AtHOMAÇÃO EIRELI

Jaguariúna.,. de dQ2022

R: Francisco Cândida da Silva, 71
Santa Giovanna . CEP: 1 3212.799

JEwe,..
DO RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRAT.\DA

ASSINATURADOFISCAL

AssnqATURA E IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR MUNiCnAL
CARGO:

t«''"
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ANEXOXll

Concorrência Pública n' 012/2022
Pi'ocedimento Licitatório n' 311/2022
Contrato n' /2022

OBJETO: Fonlecimento de mão de obra e materiais para ampliação do sistema de automação c telemedição
existente no DAE, incluindo 04 novas estações - Nova Jaguariúna, Florianópolis, Ana melena e Rinaldi
espelhamento de tela na ETA e versão nzobi/e para s/ lal@Ào/zei.

A PreÊeiüuia do Município de Jaguariúla, Estado de São Paulo, inscrita no (.=NPJ\MF n' 46.410.866./0001-71.
autoriza a empresa , inscrita no CNPJ\MF n' a dar início a execução
do ohjcto do Contrato n' , certame em epígrafe, neste Município

Jaguariúna,aos de de

IU/w..
ASSnqATURA E rDENTíricAÇÃo DO RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA

ASSINATURADOFiSCAL

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL
CARGO:

OBS. A Ordem de Serviço será emitida pela Secretaria de Meio Ambiente

R3.435.123/0001 -05 'i
CONTROL ENGENHARIA E

AUTOMAÇÃOEIRELI

R:

e
Francisco Cândi(io da Sirva, 71
nta Giovanna - CLP: 1 3212-799

.JiJNnlAi- SP
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