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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
)AGUARIUNA E A EIUPRESA BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA! PARA
FORNECIMENTO DE ATÉ 12.800 QUILOGRAMAS DE SOLUÇÃO Dt
ORTOPOLIFOSFATO.

Pregão n' 164/2018
Processo Licitatório n' 22.011/2018
Contrato n'. 003/2019.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, cona sede a Rua Alfredo Bueno, n'
1235 -- Bairro: Centro. inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001 -71, neste ato representada pela
Ilustríssima Secretária de Gabinete Senhora Mana Emília Peçonha de Oliveira Salva, brasileira,
casada, portadora da Cédu]a de identidade RG n' 22.552.439-9 e inscrita no CPF/MF sob n'
120.339.598-13. residente e domiciliada na Rua Custódio, n' 127, Jardim Zeni, CEP. 13.820-000,
neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE e de outro lado a Empresa BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob n' 23.647.365/0001-08, a Rodovia Índio Tibiriçá, n'. 4.033 Bairro: Raffo, CEP
08.620-000, no f\município de Suzano, Estado de São Paulo, representada neste ato por sua
Procuradora Senhora Taísa Marsola Spaduzano, Brasileira, Casada, Procuradora, portadora da
Cédula de Identidade RG n'. 33.687.973-8 e inscrita no CPF/MF sob n' 303.953.1 1 8-29, residellte
e domiciliada à Av. Cambacica, n' 520, Prédio 07 -- Bloco D, Salas 73 1 e 732 - Bairro: Parque dos
Resedás, no Município de Campinas, Estado de São Paulo, doravante denominada
CONTRATADA. têm entre si justo e contratado o que segue:

1.00BJETO:
1.1 . Fornecimento de até 12.800(doze mil e oitocentos) quilogramas de solução de ortopolifosfato

conforme especificações descritas abaixo:

ProdytQ: Solução aquosa, à base de poliortofosfato de sódio

Esnecificacões :

Solução norgânica, atómica, desincrustante, com capacidade sequestrante de metais e remoção de
incrustações na rede de distribuição, específico para uso em água potável.

a) Características 11.ísiç4x

Estado líquido
Coloração ausente
Odor: inodoro

Densidade à 20' 1 ,55 Kg/1 +-0,05
Concentração em peso 53,0 a 55,0%
óxido de Fósforo (P2O5) 60,0% mínimo
Fosfato Condensado (PO4) 75,0% mínimo
Fosfato Reativo (PO4) 1 5,0 a 25,0%
Sódio (Na) 20,0 a 25,0%
pH 5,0 +-0,5

1 .2. O produto deverá apresentar-se dentro dos padrões de qualidade e especificações estabelecidos
ila Ronda NBR 15.007/2017, da Associação Brasileira de Normas Técnicas -- ABNT, referente aos
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padrões de qualidade da solução aquosa à base de Oito e Polifosfatos para tratamento de água de
abastecimento público.

1.3. O produto deverá atender aos requisitos especificados nas normas NBR 15.784/2017 e NBR
15.007/2017

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES:
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do fornecimento, bem como para
definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato:
como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos:

a-) Pregão Presencial n' 164/20 1 8;
b-) Processo Licitatório n' 22.0 1 1 /20 1 8

2.2 0s documentos referidos no item anterior, são considerados suficientes para. em complemento
a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma reger o fornecimento do objeto contratado.

3.0 1'RAZO, FORA\IA E LOCAL DE ENTREGA
3. 1 0 fornecimento será pelo período de 1 2 (doze) meses, contados da assinatura deste

3.2. A CONTRATADA deverá realizar 12 (doze) entregas mensais, até o dia 10 de cada mês
sendo aproximadamente 1 .060 kg/mês, correspondendo a aproximadamente 33 bombonas /mês

3.3. O produto deverá estar acondicionado em bombonas de 20 (vinte) litros, devidamente lavradas

3.4. As entregas deverão ser feitas das 08:00 às 1 6:00 horas, mediante contato prévio pelo telefone
(19) 3867-4228, na Estação de Tratamento de Agua, localizada na Rua Maranhão, n' 420, Bela
Vista, Jaguariúna.

3.5. O produto deverá ser depositado pela CONTRATADA em depósito/local determinado pelos
técnicos da CONTRATANTE. O fornecimento de acessórios necessários para o descarregamento
no local indicado será de responsabilidade da CONTRATADA.

3.6. As entregas deverão estar acompanhadas do Laudo Técnico de Análise do Produto, assinado

pelo responsáveltécnico

3.7.0 produto deverá possuir validade mínima de 180 (cento e oitenta) dias, a contar
da data da

entrega' caso contrário, a entrega será rejeitada e o produto devolvido, com os custos de transporte
sendo de responsabilidade da CONTRATADA.

3.8. A CONTRATADA fica inteiramente responsável pelo fornecimento dos EPI's (equipamento
de proteção indivivual) que se fizerem necessários para a entrega e descarregamento do produto no
oral' indicado por funcionário responsável pelo recebimento do produto, como a sua

obrigatoriedade de uso, sem os quais não poderão efetuar as entregas

3.10. A entrega e o transporte do produto serão de total responsabilidade da licitante vencedora.
sem qualquer ânus para a CONTRATANTE.

CONTRATANTE.
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4.2 0(s) valor(es) retro i-eferido(s) é(são) final(is) e irreajustável(is), não se admitindo qualquer
acréscimo. estando incluídos nos mesmos todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como
também os lucros da CONTRATADA.

4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da dotação orçamentária n"
02 ll 02 17.512.0029.2045 3.3.90.30.00 -- Ficha 229 -- Recurso I'róprio

5.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:
5.1 . A cada entrega do objeto, a CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal Eletrânica (NF-e), ao
seguinte endereço eletrânico: na cc)pla . pa'.a
d:n.adm2'fr'ia=llariuna.sp:gçlB!:lE e , a qual será conferida e vistada
peia f[s(n] do contmto e enviada ao pelo responsável pela Secretaria de Meio Ambiente para
conhecimento, atesto e rubrica.

5.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e) o núlllero do Pregão, bem como o
nújnero do Contrato.

5.3. De\erá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e), número cla
Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil S/A., na qual serão efetivatlos os
pagamentos.

5.3.1. Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasi] S/A não será
efetivado o pagamento, não sendo aceito número de conta poupança.

5.4. Os pagamentos será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da Nota
Fiscal Eletrõnica (NF-e).

5.5. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações
contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetãrta
sobre o vala r devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, à razão de 0,5%

(meio por cento) ao mês, calculados "pró-rata tempore", ein relação ao atraso veriülcado. Colho
referência poder-se-á aplicar o IPCA-E pata atualização monetária.

6.0PENALIDADES:
A inexecução do Contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de contratar com
qualquer ente da Administração Direta ou Indireta, pelo prazo desde já fixado em 24 (vinte e
quatro) meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como multa de 30% (trinta por
cento), sobre o valor do Contrato.

6.1.1. Emitida a Ordem de Fornecimento e inadimplida a obrigação no prazo assinalado, incidirá
multa de 1% sobre o valor total do contrato por dia de atraso até o limite de lO (dez) dias,
oportunidade em que será considerado o inadimplemento total do contrato e aplicadas as sanções
previstas no item 6. 1 .

6.2 Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, l:lcará sujeita a
sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n' 8.666/93, cona as alterações da Lei
Federal n' 8.883/94.

6.3 A entrega do objeto fora das características especificadas ocasionará o não recebimento dos
mesmos, acarretando desta forma a rescisão do contrato, conforme Cláusula 7. 1 .

'1
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6.4 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente não terão carátei
coilapensatório, mas simplesmente moiatório e, portanto, não eximem a CONTRATADA da
reparação de possíveis danos, perdas ou prquízos que os seus atos venham a acarretar, nem
impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.

6.5 Será propiciada defesa à CONTRATADA antes da imposição das penalidades elencadas nos

itens precedentes.

6.6 0s valores pertinentes às multas aplicadas serão
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

descontados dos créditos a que a

7.0 RESCISÃO:
7.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das p.enalidades
anteriormente enunciadas. ensejará também a sua rescisão. desde que ocorram quaisquer dos
motivos enumerados no art. 77 e 78, da Lei n' 8.666/93.

7.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da Lei n'
8.666/93.

7.3 Se a rescisão da avença se del por qualquer das causas previstas nos inca. l a XI do art. 78 da
Lei n' 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 30%
(trinta por cento) do valor do contrato.

8.0 D]SPOS]ÇÕES GERAIS:
8.1. A CONTRATA

==ii;i;='ã=.

8.1 .1 . A CONTRATADA deverá garantir condições de segurança à integridade física e saúde de

seus empregados, atendendo a todas as legislações pertinentes à prevenção de acidentes de
tmbalho, principalmente a Portaria n' 3214 de 08 de Junho de 1978 e suas Normas
Regulamentadoras, no que couber. O não atendimento das exigências constantes nas legislações
pertinentes poderá resultar na cessação imediata do Contrato.

8.2. A CONTRATADA será a única responsável para coEn os seus empregados e auxiliares, no

que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do
trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito às normas
do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n' 3214, de 08-07-1978, do Ministério do
Tuba ho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da
CONTRATANTE ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

8.3. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes no fol'necimento
do objeto contratado, isentando a CONTRATADA de toda e qualquer reclamação que possa surgir
em decorrência dos naesmos.

8.4. A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações assumidas
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação-
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8.5. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n' 8.666/93
contratações promovidas pela Administração Pública.

que regulamenta as licitações e

9.0.DAANTICORRUPÇAO
9. 1 . Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a
quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta
própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação . vantagens
financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato. ou de outra forma a ele relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos gestores, fiscais, se
as penas da Lei Fedreal n' 12.846/2013, regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto n'
3.655/2017h

IO.OTOLERANCIA:
10.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões,
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de seus
'\nexos, tal fato não poderá liberar, desonerar Oll de qualquer forma afetar ou preJ.radicar esses mesmos
itens e condições, os quais pemlanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido

IO.OVALORDO CONTRATO:
10.1 Dá-se ao presente contrato o valor global estimado de RS 83.200,00 (oitenta e três mil e
duzentos reais) para todos os efeitos legais.

ll.OVIGENCIA:
11.1 Este contrato vigorará por 12 (doze) meses:

prorrogado/renovado a critério da CONTRATANTE

contados da sua assinatura podendo ser

12.0 TERÁ'lO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO:
12.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, assinarão Terillo de Ciência e
Notificação, relativo a tramitação deste Pregão perante o Tribunal de Contas do Estado de São
Patilo

13.0FORO
13.1 Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo, onde
serão pmpostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato, renunciando
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o preso.nte
Contmto, eill 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas

abaixo-assinadas, a tudo presentes. o Jaguariúna, 15 de Janeiro de 20 19.

ÜARIÚNA
Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva

CPF n" 303.953.1 18-29

TESTEMUNHAS:

Roü;êRt<, 3olc' S84«W
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

I'regão Presencial n'164/2018
Processo Licitatório n' 22.011/2018

Conero: Fnr 003/2019 de até 12.800 quilogramas de solução cle ortopolifostato de

(:ontratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
Contratada: BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

111= g Gil:l::E:hjs:s«;h: l:u: .- «-."«; -'
2. Demo-nos por NOTIFICADOS Processo até seu julgamento ülnal e consequente

publicaçãohr 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.

Jaguariúna, 15 dejaneiro 2019

GESTOR DQ Ó!!gÂ:QZII;ETH)ADE:
iÜilme: Rata de Cássia Siste Bergamasco
Cargo: Secretária Municipal de Meio Ambiente
CPF: 103.864.428-35
RG: 1 1 .938.039 SSP/SP

Data de Nailclmento Jaguariúna.

E-mail pessoal:
Telefone(s): (19) 3867-9774

SP

Assinatura
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Re

PelaCONTRATANTE:
Nome: Mana Emília Peçonha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP

CPF n' 1 20.339.598-1 3
Data de Nascimento: 1 4/05/1 966

Endereço: Rua Custódia, n' 127, Jardim Zeni, CEP. 13.9 12-464, Jaguariúna
E-mail institucional: $ç
E-mail pessoal:
Telefone(s): ( 1 9) 3867-9724

SP

PelaCONTRATADA:
Nome: Taísa Mariola Spaduzano
Cargo: Procuradora
CPF: n' 303.953.1 1 8-29
RG: n'. 33.687.973-8
Data de Nascimento: 28/06/1 982

Endereço residencial completo: Av. Cambacica, n' 520
Bairro: Parque dos Resedás, Campinas-SP
E-mail institucional: comercial@bauminas.com.br
Telefone: (32) 3429-4665

PI'édio 07 Bloco D, Salas 73 1 e 732

Assinatu fa :


