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1.1.1. SISTEMA GERAL DE DESLOCAMENTO E INSTALAÇÃO
a) Fornecimento e instalação de elevador para 12 passageiros e/ou 900Kg,
com percurso total de 10,23m e 3 paradas (0, 1 e 2). Possuindo entrada
por abertura lateral simples em portas de correr automatizadas,
correspondendo à vão de 1,10 x 2,00 para porta, possibilidade de

transporte de maças em sistema de equipamento sem casa de máquinas.

2019 (dois mil e dezenove), nesta cidade de São Caetano do Sul, no Gabinete
do Senhor Prefeito, situado na Rua Eduardo Prado n. 201, Bairro Cerâmica,

Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, compareceram as partes
entre si justas e pactuadas, a saber: de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no

CNPJ/MF sob o n. 59.307.595/0001-75, neste ato representada por seu
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, ROBERTO LUIZ VIDOSKI,

brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n
26.828.397-7 e do CPF/MF sob o n 161.253.028-14, doravante denominado
simplesmente "Contratante", e, de outro lado, a empresa BASS TECH COMÉRCIO E

SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA-EPP, com sede na Rua Fernando Pedrosa, n 220,

Bairro Jd. Primavera, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n
28.355.223/0001-90, Inscrição Estadual n 118.374.205.112, neste ato
representada por CÉLIO EDIVANILSON LOPES, portador da Cédula de Identidade

RG n. 25.468.617-5, inscrito no CPF/MF n 161.807.858-56, residente e

domiciliado na Rua Benedita Sanson Labronice, 254 - Boituva/SP, doravante
denominada simplesmente "Contratada", as quais, na presença das testemunhas

adiante nomeadas e assinadas, resolvem firmar o presente contrato, mediante

as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam, que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR
1.1.  Contratação de Empresa para o Fornecimento e Instalação de Elevador

para o Centro de Excelência Esportiva de Ginástica Artística e Ritmica,

conforme quantidades, especificações técnicas e valor descritos abaixo:

do ano dedias do mês deAos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA O CENTRO DE
EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE GINÁSTICA ARTÍSTICA E

RÍTMICA, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA
BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES
LTDA-EPP, REFERENTE, ORIUNDA DO PROCESSO N .
9268/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2019.
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1.1.3. CABINA

f)A cabina deverá prover barra de proteção eletrônica, com emissores de

IR, para interrupção e reversão de fechamento de portas automaticamente,
sem encostar-se aos usuários, quando o campo de visão sofrer qualquer

interrupção.

g)Deverá ser instalado sistema de célula de carga para interrupção de

serviço em caso de excesso de carga.

e) Deverão ser instalados sistemas para de sintetizador de voz para

informações sobre movimentação da cabina e paradas na cabina.

d) 0 elevador deverá ser dotado de luz de emergência antipânico,

alimentada por fonte externa com duração minima de uma hora, para os

casos de interrupção de abastecimento de energia.

c) Deverão ser instalados, junto aos marcos do elevador, indicadores de

posição digital. Todos devem possuir algarismos de fácil leitura e
instalação junto aos elevadores. Junto a estes, deverão existir
indicadores de movimento, com sinal sonoro eletrônico, do tipo "gongo"

ou similar, para atendimento à deficientes visuais.

1.1.2. SISTEMAS DE PROTEÇÃO E FUNCIONAMENTO
a)O elevador deverá  ser dotado de dispositivo para operação de

emergência em caso de incêndio, com acionamento pela portaria, para
cancelamento de viagens e desligamento no térreo, conforme NM207/99.

b)Deverão  ser  instalados  nos  marcos  dos  elevadores  botoeiras  de
acionamento em cada uma das paradas. As botoeiras deverão ser do tipo

micromovimento e cada tecla deverá possuir elemento circular em aço
inoxidável,  sensitivo eletrônico,  com LED indicador de registro de

chamada. Todas as teclas deverão possuir marcação em Braile ao lado do

botão correspondente.

c) 0 abastecimento do sistema será trifásico/220V/60Hz.

b) 0 percurso descrito conterá última parada com 4,38m e velocidade de
lm/s, sendo deslocamento realizado em caixa de corrida de 2,04m x 2,64m

e deve conter poço de elevador visitável para manutenção.
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g) 0 painel de operação da cabina deverá ser em aço inoxidável escovado

e deverá possuir:

I.Indicador digital de posição da cabina;
II.2 Botões tipo micromovimento, com gravação em alto relevo, em
Braille contando  iluminação em LED para registro de chamada e

operação;
III.3 Indicativo de capacidade máxima de operação do movimento e

indicativo de proibido fumar;
IV.Comunicador interno de 2  (dois)  pontos interligando cabina e

portaria;V.Serviço independente com botões separados para abrir e fechar

portas e alarmes;
VI.Indicador de posição com setas direcionais de operação.
VII.A cabina deverá ser equipada com ventilador embutido no teto,

convenientemente dimensionado segundo NBR NM-207;

h) . A cabina deverá possuir sub-teto em metal, à prova de vandalismo,
compativel com o acabamento interno, podendo possuir até 25% da sua área

em material não metálico. A iluminação da cabine deverá ser indireta e
atender ao disposto na norma NBR NM-207. O modelo será definido

posteriormente com a contratação.

f) Deverão ser fornecidos 02 (dois) protetores acolchoados para cabina,

em material resistente e lavável.

e) . A cabina deverá possuir corrimão em aço inoxidável na face oposta

ao acesso, não possuindo cantos vivos em sua geometria.

d) Todos os painéis do elevador serão em aço inoxidável escovado.

c) . Os rodapés serão executados em aço inoxidável escovado.

a)A cabina deverá ser equipada com espelho em sua face oposta a entrada,

contemplando a metade superior da altura total.

b)A cabina deverá receber revestimento em granito polido, nivelado com
a soleira de acesso. Cor e especificação serão definidas posteriormente

à assinatura do contrato.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1.A autorização para fornecimento será encaminhada por quaisquer meios

de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por

parte da Detentora, inclusive correio eletrônico.

2.2.0 fornecimento deverá ser prestado de acordo com as especificações

constantes do edital, na forma prevista na proposta, dentro dos prazos

estabelecidos.

2.3.0 elevador deverá ser entregue e instalado no Centro de Excelência
Esportiva das Modalidades de Ginástica Rítmica e Artística (AGITH) , situado

à Av. Presidente Kennedy, n 3555, Bairro Santa Paula, neste município, em
até 180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento da Ordem de Serviços

/ Autorização de Fornecimento.

2.3.1.   Qualquer alteração de local de entrega será previamente informada

à Contratada, no momento da solicitação.

2.4..A instalação será realizada nos dias úteis (segundas às sextas-feiras)

no horário comercial das 08h às 17h.

2.5.Concluída a instalação do objeto, a CONTRATADA deverá realizar os

ajustes e testes necessários ao perfeito funcionamento dos elevadores, na

presença do fiscal responsável pelo contrato, obedecidas normas de segurança
vigentes, em atenção especial aos testes de fim de curso e limites de carga.

2.6.O recebimento dos bens e materiais  será  realizado pelos membros

indicados pela Portaria n. 34.870 de 30/01/2019, em conformidade com o

estabelecido no Decreto Municipal n 10.728 de 24/01/2014;
2.7.Com a finalização dos testes, a CONTRATADA deverá apresentar Alvará de
Funcionamento dos Elevadores, expedido pelo Poder Públic4/ Cabe enfatizar que

(cento e trinta e
cinco mil reais).

R$ 135.000,00

VALOR TOTAL

Fornecimento e instalação de
elevador para 12 passageiros e/ou
1200Kg, com percurso total de
10,23m e 3 paradas (0, 1 e 2).
Possuindo entrada por abertura
lateral simples em portas de
correr automatizadas,
correspondendo à vão de 1,10 x
2,00 para porta, possibilidade de
transporte de maças em sistema de
equipamento sem casa de máquinas

DESCRITIVO

UM

UM

01

QTD

01

ITEM

1.1.4.NORMAS A SEREM OBSERVADAS
a) Deve-se observar a NBR 16042, NBR 14712, NM313/07, NBR9050/15 e demais

legislações pertinentes.

1.1.5.Valor:
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o Recebimento Provisório do objeto licitado, e sua respectiva liberação de
pagamento, ficam condicionados ao integral cumprimento da entrega do Alvará

citado anteriormente.

2.8.A atestação do objeto contratado, somente ocorrerá se não houver a

constatação de qualquer irregularidade. Em havendo irregularidades ou caso
os bens e materiais estejam fora dos padrões determinados, à contratante

solicitará a regularização no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 0 atraso

na regularização acarretará nas penalidades previstas no Edital.

2.9.A CONTRATADA deverá assegurar garantia de 12 (doze) meses do produto a

partir da data de entrega do equipamento na obra

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
3.1. 0 prazo de vigência da presente contratação será de 12 (doze) meses,
contados a partir da assinatura do presente ajuste, podendo ser prorrogado
por iguais e sucessivos períodos, a critério das partes, nos termos do artigo

57, inciso II, da Lei Federal n 8666/93.

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS, PAGAMENTO E REAJUSTE CONTRATUAL.
4.1.As despesas com a execução do presente onerarão a dotação orçamentária

competente da Contratante, à época dos efetivos pedidos à Contratada:

02.23.01.27.812.0501.2.211.4.4.90.51.00 - VERBA DO TESOURO MUNICIPAL.

4.2.Os pagamentos respeitarão as seguintes proporções e deadlines:

4.2.1.20% do valor total na entrega dos projetos executivos;

4.2.2.30% do valor total na entrega do equipamento no local;

4.2.3.30% do valor total na finalização da instalação do equipamento;

4.2.4.20% do valor total após realização dos testes de segurança e

funcionamento e entrega do Alvará de funcionamento.

4.3..Os pagamentos serão efetivados em 15 dias fora a quinzena contados da
data em que for atestado o fornecimento dos materiais ou a prestação de
serviços. A atestação será efetuada no prazo máximo de 5 dias úteis após

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a qual deverá ser aprovada, conferida e
assinada pelo Setor Requisitante e encaminhada posteriormente, à Seção de
Contabilidade para lançamento e demais providências, na conta bancária da

Contratada, Banco do Brasil, agência n 7042-4, conta n 5968-4.

4.3.1. Somente haverá a liberação, pela Secretaria Municipal da Fazenda,
do pagamento devido à Contratada, quando da apresentação, pela Unidade
Requisitante, de certidão devidamente assinada pelo secretário, conforme

disposições contidas na Portaria n 18.279, de 06 de janeiro de 2005.

4.4.Havendo divergência ou erro na emissão do dcc îjnento fiscal,  fica
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4.9. Os preços serão fixos e irreajustáveis nos termos da Lei Federal
10.192/2001, sendo que na hipótese de prorrogação contratual, após o periodo
de 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados com base no Índice do

IGPM da FGV, ou outro Índice que vier a substituí-lo, mediante requerimento

da Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

interrompido o prazo para o pagamento, sendo iniciada a nova contagem somente

após a regularização dessa documentação.

4.5.Ocorrendo atraso injustificado na liberação do pagamento, a Contratante
poderá ser penalizada com multa de mora correspondente a 0,01% (um centésimo
de percentual), do valor a ser pago, por dia de atraso até seu efetivo

pagamento.

4.6.Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou

inadimplência contratual.

4.7.Os pagamentos serão efetuados através de ordem de pagamento bancário

para qual deverão constar os dados bancários no corpo da nota fiscal.

4.8.Os pagamentos ficarão condicionados à apresentação pela CONTRATADA dos

seguintes documentos, devidamente atualizados:

4.8.1.Certidão negativa de débitos referente a todos os tributos
federais e à Divida Ativa da União por elas administrados, abrangendo

inclusive as contribuições sociais previstas nas alineas ^a' a M' do

parágrafo único do art. 11 da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991;

4.8.2.Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço ^ FGTS;

4.8.3.Prova da regularidade para com o Cadastro de Informativo Municipal

- CADIN Municipal.

4.8.4.Certidão negativa de débitos trabalhista - CNDT

4.8.5.Certidão negativa de débitos tributários mobiliários expedida

pela Secretaria Municipal da Fazenda do Município de São Caetano do sul OU
caso a empresa não seja inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobiliários

do Município de São Caetano do Sul, deverá apresentar declaração, firmada
por seu representante legal, sob as penas da lei, de que não é cadastrada

e de que nada deve a esta Municipalidade relativamente aos tributos

relacionados com a prestação licitada.
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5.1.Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação;

5.2.Compromete-se a entregar os produtos na forma de sua apresentação na
proposta, comprovando a marca, validade, procedência e demais características

dos produtos, os quais serão conferidos pela Contratante;

5.3.Substituir os materiais no local de entrega e no prazo ajustado, após

notificação, o material recusado.

5.4.Todas  as  despesas  decorrentes  de  seguros,  transporte,  tributos,

embalagem, correrão por conta exclusiva da empresa Contratada.

5.5.Comunicar à Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou

observada durante o fornecimento dos gêneros alimentícios.

5.6.A Contratada  deverá  entregar  e  instalar  o(s)  equipamento(s)  em
perfeitas condições de uso, em sua embalagem original, sem estar violada;

5.7.Assessorar o construtor responsável em relação às adaptações civis

necessárias para plena instalação do equipamento a fim de garantir seu

funcionamento;

5.8.A Contratada assume responsabilidade por atender às normas referentes

ao serviço supracitado nas fases de projeto, instalação e acompanhamento.

5.9.A Contratada assume responsabilidade por qualquer erro ou impericia na

execução, constatada pela Contratante referente ao objeto deste termo, e
corre por sua conta e risco a correção, remoção ou nova execução de partes

impugnadas.

5.10.No prazo de observação dos serviços, a Contratada deverá executar, sob

sua responsabilidade e ônus, possíveis trabalhos de reparos,  consertos,
retificação e restauração de defeitos e falhas verificadas pela Contratante

após a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
6.1.Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento desta Ata de

Registro de Preço;

6.2.Comunicar à contratada sobre quaisquer irregularidades dos produtos

fornecidos;

6.3.Fiscalizar o fornecimento dos materiais ou a prestação dos serviços,
zelando pelo fiel cumprimento da presente Ata de Registro de Preço, promovendo

seu recebimento, conferindo a qualidade, especificação, exigida dos mesmos,
assim como os preços apresentados, reservando-se o di^eito de rejeitar no

7
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todo ou em parte os serviços/produtos que não atenderem as especificações

técnicas pactuadas;

6.4.Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

pela Contratada durante o prazo de vigência do instrumento contratual.

6.5.Rejeitar os produtos que não atendam aos requisitos das especificações

constantes no Edital.

6.6.Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.

6.7.A Contratante é responsável pelas adequações civis, ramal de energia e
abastecimento para devida instalação e pleno funcionamento do equipamento

contratado em caráter definitivo;

6.8.Garantir acesso para entrega e instalação, por pessoal devidamente
identificado e autorizado pela Contratada e Contratante, dentro do canteiro

de obras;

6.9.Oferecer agendamento para visita técnica pela Contratada para eventual

validação do local que o equipamento será entregue e instalado;

6.10.Executar as adequações civis necessárias para garantir o espaço de

instalação  (ex.:  impermeabilizações,  vigas,  acessos e demais elementos

estruturais);

6.11.Execução de acabamentos de arremates de batentes e portas dos pavimentos

e paradas;

6.12.Garantir pleno acesso da equipe da Contratada para instalação do

equipamento, removendo entulhos e acúmulos próximos ao local indicado.

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES E RESCISÃO:
7.1.A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar
ou  retirar  o  instrumento  equivalente,  dentro  do  prazo  estabelecido

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a
juizo da Administração, nos termos da legislação municipal à multa de 20%

(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

7.2.Poderão ainda ser aplicadas as seguintes sanções, em razão da execução:

7.2.1. Multa por atraso: 1% (um por cento) por dia sobre o valor da

parcela em atraso, até o limite de 10% (dez por cento) , podendo a Prefeitura
a partir do 10 dia considerar rescindido o Contrato, sem prejuízo das

demais sanções cabíveis.

7.2.1.1.    0 prazo para pagamento das multas moratórias será de 3

(três) dias úteis a contar da intimação da Cont^tada. A critério da
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7.7.Se a licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la

falsamente, enseja o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
impedida de contratar com a Administração Pública, sem prejuizo das multas

previstas no Edital e demais cominações legais.

7.8.As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das

outras, quando cabíveis.

7.9.Constatada a inexecução contratual ou a hipótese do item 7.1, será a
Contratada intimada da intenção da PMSCS quanto à aplicação da penalidade,

concedendo-se prazo para interposição de defesa prévia, nos termos do art.

87, 22 e 32 da Lei Federal nâ 8.666/93.

7.10.Não sendo apresentada a defesa prévia pela Contratada ou havendo o
indeferimento da mesma quando interposta,  a Prefeitura providenciará a

notificação da Contratada quanto à aplicação da penalidade, abrindo-se prazo
para interposição de recurso administrativo, nos termojs do artigo 109, I,

"f" da Lei Federal n2 8.666/93.9

Administração, e sendo possível, o valor das referidas multas será

descontado dos pagamentos eventualmente devidos à PMSCS, garantida a

ampla defesa nos termos da Lei.

7.3.Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada a multa

de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do ajuste.

7.4.Pela inexecução parcial do contrato será aplicada à Contratada a multa

de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

7.5.Multa de 10%  (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das
obrigações decorrentes do ajuste que não estejam previstas nos subitens acima,

a qual incidirá sobre o valor total do Contrato.

7.6.Além das multas acima, a Administração poderá, ainda, impor as seguintes

penalidades:

7.6.1.Advertência;

7.6.2.Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de
contratar com o Municipio de São Caetano do Sul, pelo prazo de até dois

anos;

7.6.3.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da

punição ou até que seja promovida a reabilitação.
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7.10.1.Decorridas as fases anteriores, o prazo para pagamento das multas
será de 3 (três) dias úteis a contar da intimação da Contratada. A critério

da Administração, e sendo possivel, o valor devido será descontado da
garantia prestada ou, sendo esta insuficiente, será descontado dos
pagamentos eventualmente devidos à Administração. Não havendo prestação de

garantia, o valor das multas será diretamente descontado do crédito que

porventura haja.

7.11.Se a Contratante decidir pela não aplicação da multa, o valor retido

será devolvido à Contratada.

7.12.É assegurado nos termos legais os prazos para o exercício do direito

da ampla defesa e do contraditório, na aplicação das sanções.

7.13.A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da LC

123/06, devidamente atualizada, caracterizará o crime de que trata o art.
299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais

e da sanção prevista de impedimento de licitar e contratar com a Administração

do Município de São Caetano do Sul.

7.14.0 prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar
da intimação da empresa apenada . A critério da Administração e sendo possivel,
o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber

da PMSCS. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como divida ativa,

sujeitando a devedora a processo executivo.

CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem
transcritos, o Edital do Pregão n 11/2019 com seus Anexos e a Proposta

Comercial, constantes no Processo Administrativo n 9268/2018.

CLÁUSULA NONA - GESTOR CONTRATO
9.1.O gestor da presente contratação será o Diretor do Departamento de

Obras, e na sua ausência, a Secretária Municipal de Obras e Habitação, nos
termos do Decreto Municipal n 11.093/2017 e da Lei de Licitações em seu
artigo 67 e parágrafos,  o qual será responsável pelo acompanhamento e

fiscalização da execução do termo contratual objeto do presente certame,
procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias

ao fiel cumprimento do ajuste, bem como, responsabilizar-se á pela vigência,

com o conseqüente controle dos prazos de inicio e término contratual,
aditamentos e instauração de novo processo de licitação, caso seja deliberado

pela continuidade dos serviços ou fornecimento.

9.2.O Gestor  responderá administrativamente,  civil e penalmente pelo
cumprimento do contrato ou instrumento equivalente, quando verificado a não

observância dos  requisitos  acima  causando prejuízo à Administração ou

comprometimento das atividades procedimentais.

Processo n 300.097/2019CONTRATO N 163/2019

(prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
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CPF n 172.436.168-60
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1)

TESTEMUNHAS:

BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA-EPP

SECRETÁRIOUVENTUDE

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO:10.1. O foro competente para dirimir qualquer dúvida ou ação decorrente do
presente Contrato é o foro da Comarca de São Caetano do Sul, com renúncia

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Nada mais havendo a ser declarado, vai assinada pelas partes e testemunhas a
tudo presente e de tudo cientes, p^fí\f^ que produza os regulares efeitos de

Lei e de Direito.

CONTRATO N 163/2019
Processo n 300.097/2019

Estado de São Paulo

(prefeitura ^unicipaCde São Caetano do SuC



CONTRATANTES:

Nome e cargo: Roberz Vidoski - Secretário Municipal de Esportes, Lazer

e JuventudeE-mail institucionao.vidoski@saocaetanodosul.sp.gov.bi

E-mail pessoal:

Assinatura:

São Caetano do Sul, ^^ dede 2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR

PARA O CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE GINÁSTICA ARTÍSTICA E RÍTMICA.

VALOR (R$): R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob
as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à
correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo
arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São

Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul

CNPJN: 59.307.595/0001-75

CONTRATADA: BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA-EPP

CNPJN:  28.355.223/0001-90

CONTRATO N: 163/2019

DATA DA ASSINATURA:  fl    / 0 -^ /  ^ '

VIGÊNCIA: 12 MESES

(prefeitura íMunicipaCde São Caetano do Suí



Assinatur

GESTOR DO CONTRATO:

Nome:  Eliane Vergilio Di Giorgio

Cargo:  Assessora
CPF:    275.149.448-00        RG:   27.838.582-1

Data de Nascimento: 11/9/1975
Endereço residencial completo: Rua Maranhão 1440 ap 124
E-mail institucional:  eliane.qiorqioOsaocaetanodosul.sp.qov.br

E-mail pessoal:  eliane.v•giorgioBgmail•com
Telefone (s9 9900-7358    422474114 ramal 104

São Caetano do Sul,

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE:   Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
CONTRATADO:    BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA-EPP
CONTRATO N (DE ORIGEM):  163/2019      PROCESSO N:  300.097/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR
PARA O CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE GINÁSTICA ARTÍSTICA E RÍTMICA.

ADVOGADO (S)/ N OAB: (*):

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 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)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)O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e

conseqüente 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.

(prefeitura üvLunicvpaíde São Caetano do SuC
Estado de São Paulo



Advogado:(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o

endereço eletrônico.

Pela CONTRATADA:

Nome:  CÉLIO EDIVANILS
Cargo: Gerente de Lici
CPF:   161.807.858-56
RG:    25.468.617-5
Data de Nascimento : 06-C 9- ~ 9^ f
Endereço residencial completo: Rua Benedita Sanson Labronice, 254

Boituva/SP
E-mail institucional: celio.lopes@basstech.com.br

E-mail pessoal: Cfífo í.<opfS O6o^(> (níri/9/C -

Telefone(s)

Assinatura:

Nome
Cargo

RG n
CPF n
Data de nascimento
Endereço residencial

Telefones
E-mail

Assinatura

beto.vidoski@sacpaetanodosul.sp.gov.br

121 cs.23 - SCSul

'ei. 9 9950 6288

Lazerde  Esporte,
Roberto Luiz Vidoski
Secretário  Municipal

Turismo
26.828.397-7
161.253.028-14

18/12/1976
Rua Amadeo Vezz^r]
Res.4226-0206 /

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

GESTOR DO ÓRGÃO / RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO JURISDICIONADO:

(prefeitura ^unicipaCde São Caetano do Suí
Estado de São Paulo




