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Excelentíssima Senhora Presidente:

Jacareí, 03 de julho de 2018.

Em atendimento ao Ofício n.  069/6/2018-CMP,  dessa  Casa Legislativa,

datado de 28 de junho de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 28 de junho de 2018,

referente ao  Pedido de  lnformações n.° 116/18,  de autoria do Vereador Arildo Batista,

venho prestar as seguintes informações:

1. Cabe esclarecer que,  conforme o anexo Termo de Convênio entre a

Administração  Pública e o Condomínio  Recanto dos Pássaros  1 e  11  e Associação dos

Amigos da  Represa do  Rio Jaguari a responsabilidade do fornecimento dos materiais

é do Condomínio e da mão de obra é da Administração Pública.

Desta  forma,  a  Administração  Pública  está  prestando  um  serviço  e,

porianto, a Lei n° 5.965/15 não determina a colocação de placa jnformativa neste caso.

2,  0 recapeamento foi iniciado no mês de abril de 2018.

3. 0 recapeamento tem previsão de término entre o fim do mês de julho

e início do mês de agosto de 2018.

Cumpre  informar  que  a  atual  Administração  retomou  a  prestação  de

serviço firmada pela Administração passada por meio de convênio com o Condomínio,

sendo que recebeu o material e não finalizou a obra dentro do cronograma estipulado

de 4 meses, conforme a Clausula Quarta do Convênio.

4.Conforme   resposta   do   item    1.   o   Termo   de   Convênio   entre   a

Administração  Pública e o Condomínio  Recanto dos  Pássaros  1 e  11  e Associação dos
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Amigos da Represa do Rio Jaguari determina que a responsabilidade do fornecimento

dos materiais é do Condomínio e da mão de obra é da Administração Pública.

Esclarecendo que trabalham no  recapeamento da estrada  uma equipe

com  6  trabalhadores  braçais,   2  operadones  de  equipamentos  e  4  motoristas  de

caminhão.

5. Sim, encaminhamos cópia anexa do convênio.

Atenciosamente,

-`-:Jâ   -,`: --:=+-`
S JOSE DE SANTANA

Pmfeito do Municipio de Jacarei

cELSO-

Secretário de Govemo

Sua Excelência a Senhora
LUCIMAR PONCIANO
Presidente da Câmara Municipal de Jacareí -SP

Praça dos Três  Poderes, 73 -29 andar-Centro -Jacareí-SP
Telefone: (12) 3955-9111 -Fax: (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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CoNVÊNio N° i. o4? .oo/2oi6

Expediente n° 004/2016 -SIEM
Secretaria de lnfraestrutura Municipal

TERMO  DE  CONVÊNIO  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  0
MUNICÍPIO     DE     JACAREÍ     E     AS     ASSOCIAÇÕES
RECANT0   DOS   PÁSSAROS   I   E   11   e   AMIGOS   DA
REPRESA DO RIO JAGUARI

Pelo   presente   termo   de   convênio,   o   MUNICÍPIO   DE
JACAREl,  pessoa  juridica  de  direíto  público  intemc>,  com  sede  na  cidade  de  Jacareí,  na
Praça dos Três  Poderes,  73,  centro,  Jacareí,  SP,  CEP  12.327-170,  neste  ato,  por força  do
Decreto  Municipal  n° 455,  de  19  de  dezembro  de  2009,  representado  pela  Secretária  de
lnfraestrutura     Municipal,     LUCILENE    GONÇALVES     DA    SILVA,     brasileira,     softeira,
engenheira civil,  portadora  da cédula de identidade  RG  n°  18.049.048-5  SSP/SP e  inscrita
no CPF"F sob n° 128.990.108-24, doravante denomjnado CONVENENTE, e de outro lado
as entidades ASSOCIAÇÃO DE PROPFtlETÁRIOS NOS LOTEAMENTOS RECANTO DOS
PÁSSAROS  I  E  11,  associação  civil,   inscrita  no  CNPJflF  sob  n°     53.174.492/0001-52,
sediada  em  Jacareí  -SP  na  Rua  das Andorinha`s,  n°  02,  Portaria  1,  Bairro  Recanto  dos
Pássaros,   neste ato  representada  poff seu  presidente  Sr.  José  Pinto  da Silva,  brasileiro,
separado judicialmente, aeronauta,  portador do RG n° 4.152.464 e CPF"F n° 070.881.918-
49,  residente e domiciliado  na  Rua  Cotovias,  n°  1267,  Bairro  Recanto dos Pássaros,  nesta
cidade e ASSOCIAÇÃO  DOS AMIGOS DA REPRESA DO  RIO JAGUARI, associação civil
inscrita no CNPJmF sob n°   03.051.660/0001-90   sediada em Jacareí -SP no lote O1-A da
quadra "0" do Bairro Recanto dos Pássaros,  neste ato representada por seu presidente Sr.
Osíris  Pires  de Oliveira,  brasileiro,  casado,  engenheiro,  portador do  RG  n° 4.720.056-X e
CPF"F  n°  225.909.198-91,   residente  e  domiciliado  na   Rua   lda  Vllaíta  Pelógia,   n°  49,
Residencial Villas de Sant'Anna,  Bairro Altos de  Sant'Anna - Parte  Fechada,  nesta  cklade,
doravante  denominado  simplesmente  Ç_ONVENIADAS,  têm  entre  si  justo  e  acertado  o
presente termo de convênio,  que se regerá pela Lei n° 8.666/93 e anerações,  mediante as
cláusulas a seguir especificadas:

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

:.¥:méiàecTAnêâsuegEConpvRêôi;Rn,oEIT.Â#óo:/15NfiógadfoeTn:rÂ#EMNUTNol:ÍplROEâEkâsARDEáê
PÁSSAROS  I  E  11  e ASSOCIAÇÃO  DOS AMIGOS  DA  REPRESA  DO  RIO  JAGUARl  se
encerrou em   21/02/2016 e ante a justmcativa de fls.  02   encartada  nos autos do Processo
Administrativo  n°  003Q016SIEM,  se  faz  necessária  a  celebração  de  novo  convênio  para
execução  de   obras   remanescentes   de   reconstrução   asfáltica   de   1500   m   da   Estrada
Municipal. do  Recanto  dos  Pássaros  e  a  recx)mposição  asfáftica  do  restante  da  referida
estrada;
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2. Considerando que  as CONVENIADAS já providenciaram  a entrega  de grande parte dos
materiais previstos no Convênio n° 1.034.00/15, ou seja,   483,88 t de pÓ de pedra, 68,38 t de
emulsão asfáltica,124,28 t de pedrisco e 1720 t de bica corrida.

3. Considerando q.ue   a CONVENENTE, através da Gerência de  Estradas Rurais,  executou
a  demolição de  pavimento  asfáltico  velho  e  aplicou  camada  de  bica  corrida  no  trecho  de
intervenção;

4.  Considerando  que  para  finalização  das  obras  remanescentes  há  necessidade  de  se
utilizar  as equipes da  Patrulha do Asfalto, e com o término das obras de pavimentação do
Turi,  realizada  pelas  equipe.s  da  Patrulha  do  Asfalto,  previsto  para  meados  do  mês  de
setembro do corrente ano. h.averá possibilidade de se retomar as obras iniciadas na referida
Estrada;

5.  Considerando  a  necessidade  de  se  concluir  o  mais  imediato  possível  a  reconstrução
asfáltica  do  trecho já  iniciado,  de  modo  a  evitar o  fechamento  da  referida  Estrada  com  a
chegada da estação chuvosa;

6.  Considerando  a  disposição  das  CONVENIADAS  no  expediente  objeto  do  presente,  em
arcar  com   os   gastos   efetuados   pelo   MUNIcipIO/CONVENENTE   fornecendo   todos   os
materiais necessários a execução dos serviços de pavimentação previstos acima;

7.  Con§ide+ando  que  o  CONVENENTE,  primando  pelo  desenvolvimento  geral  da  cidade,
bem   como   a   melhora   na   qualidade  de  vida   dos   munícipes,   aceita   firmar  o   presente
CONVÊNlo, as partes deliberam que:

CLÁUSULA PRIMEIRA                                                         `
OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

É=

..\  7

1.1. Convênio para execução do remanescente das obras necessárias para reconstrução do

3::jmpeánst:a::S:,tí::mdaf::;reacçâg#t%,Ígp:,:a#tLg£|ãíopd,ooV,ÍêoDriçÊÃrÊLaÉ,%teea:ã:tod:ecoabnr;:
máquinas e equipamentos necessários.

1.2.  As  obras  remanescentes  necessária§  para  reconstrução  do  pavimento  asfáltico  da
Estrada   se   destinam   a   melhoria   da   trafegabilidade,   considerando   a   inexistência   de
drenagem e de dispositivo de captação e direcionamento correto de águas pluviais ao longo
de toda a estrada.

1.3. As obras de drenagem superficial do pavimento e de proteção do leito da estrada,  bem
como   obras   de   contenção   das   margens   da   via   não   fazem   parte   do   objeto   acima
especmcado.

1.4.  Havendo  necessidade  de  executar  serviços  de  drenagem  no  local,  a  CONVENIADA
fornecerá os materiais e o MUNICÍPIO/CONVENENTE fornecerá  mão de obra,  máquinas e
equipamentos necessários.
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CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. 0 presente convênio não gerará gastos diretos com materiais ao CONVENENTE, sendo
que  o  fornecimento  de  materiais  necessários  à  efetivação  do  presente  instrumento,  em
especial agregados e emulsão asfáltica serão suportados pelas CONVENIADAS,  conforme
relação anexa e limitada a R$ 221.200,00 (duzentos e vinte e um mil e duzentos reais).

CLÁUSULA TERCEIRA

LISTA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

OBRA: Estrada de acesso ao Recanto dos Pássaros/ Jacareí
TF=ECHO: Inicial (estacas 2 a 53) e Matjnha (estacas 104 a  129)

EXTENSÃO:  1.525 m                                                             LARGUFU:  7 m

Previstas base de 10 cm de bica corrida e 5 cm de capa asfáltica (CAUF)

MATEf"AIS
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CLÁUSULA QUARTA
VIGÊNCIA E OBRIGAçÕES DAS ASSOCIAÇÕES

4.1. A v©ência  do  presente  convênio  será  de  4  (quatro)  meses,  conforme  cronoarama
fís_içp anexo.

íá#6Cao2##iêpnêsuT=nacod:pÁ::ft:ed:Ãue#ceFp:àt:3:àmÉ:eariÊ'oLesJt::i:,estr:roe_oc:ddaiâ:
Salvador,  exoeto  a  emulsão  asfámca,  de acordo  com  a disponibilidade  do tanque e a  bica
corrida no local mais próximo da obra,  cuja entrega,  acompanhada da nota fiscal respectiva
deverá obedecer cronograma. da CONVENENTE.

CLÁUSULA    QUINTA
OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

5.1. 0 MUNICÍPIO/CONVENENTE se compromete a:

5.1.1. Fomecer todos os equipamentos, maquinários `e mão de obra necessários à execução
do   remanescente  da   reconstrução   do   pavimento   astánico   da   estrada   de   acesso   aos
bteamentos;

5.2.  A  execução  do  remanescente  terá  início  após  o  témino  das  obras  da  Patrulha  do
Asfamo no Turi e entrega pelas CONVENIADAS de todos os materiais relacionados acima e
de acordo com o cronograma e disponibilidade de pessoal e equipamentos.

CLÁUSULA SEXTA
CONDIÇÕES GERAIS                                                       `

1-

6.1.   Se,   no   decorrer   da   execução   do   convênio,   surgirem   eventos   ou   características
relevantes  que  possam  vir  a  afetar  o  objeto  do  presente,  deverão  as  CONVENIADAS
comunicar expressamente ao CONVENENTE acerca do ocorrido.

6.2.   Caso  das  Associações  Conveniadas  no  decurso  dos  trabalhos,   obtiverem   outros
recursos supíementares,  poderão pleftear o acréscimo de áreas afetadas pela recuperação
da  estrada,  através  de  documento  fomal  em  aditamento  ao  presente  instrumento,  cuja
decisão deverá ser ajustada entre as partes.

6.3.   As   CONVENIADAS   deverão   adotar   todas   as   medidas,   precauções   e   cuídados
neoessários, de modo a evftar eventuais danos causados diretamente ao CONVENENTE ou
a  terceiros,  seja  por  ato  ou  omissão  de  seus  empregados,  prepostos  ou  assemelhados,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do convênio.

6.4. Sem autorização prévia e expngssa do CONVENENTE, sob pena de rescisão, é defeso
às  CONVENIADAS  transferir,   no  todo  ou  em  parte,  direftos  e  obrigações  originários  do
prese.nte convênio;

6.5.  Em  nenhuma  hipótese  existirá  responsabilidade  do  CONVENENTE  por  encargos  ou
dívidas  referentes  aos  materiais  utilizados  para  a  execução  deste  convênio,  no  caso  de
inadimplência das CONVENIADAS.
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6.6. Toda e qualquer aplicação de multas ou penalidades previstas neste instrumento ou na
legislação pertinente será precedida de devida fundamentação, garantida a prévia defesa.

6.7.   Faz   parte   integrante   do   presente   convênio,   como   se   aqui   transcrito,   a   seguinte
documentação:

6.7.1. cópia dos estatutos  das entidades,  devidamente  registrados  no  Cartório  do  Registro
Civil;

6.7.2. cópia do Carião do CNPJ das entidades;

6.7.3. cópia da ata de eleiçãQ da atual presidência;

6,7.4.  certidões  de  regularidade  perante  o  INSS,  FGTS,  Receita  Federal,  e  Procuradoria
Geral da Fazenda da União.

CLÁUSULA SEXTA
FORO

Para  dirimir quaisquer questões  que  decorram  direta  e  indiretamente  deste  convênio,  fica
eleito  o  Foro  da  Comarca  de  Jacareí,  SP,  com  renúncia  expressa  de  qualquer outro,  por
mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem de pleno acordo com as cláusulas, termos e condições supra, assinam
o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas
infra-assinado.                                                                        `

iE

Jacareí,  lh  de ÍÉ.``fi`.-`:L`:r`'     de 2016.

:Tii---L-
MUNICÍPIO DE JACAREi

ASSOCIAÇÃO DE

Lucilene Gon
Secre

lves da Silva
utura lvlunicipal

ENTOS RECANTO DOS PASSAROS I E 11

/,J
+`

'

õ:iàÁ.:EPRESADORiojAGUARi
Pires de Oliveira

TESTEMUNHAS:

ü{;'tt\C`\.Í`Çi  ¢Ot`,i^6Ç/t `hü }Ür .,
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