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CONA'RATO QUE ENTI{E SI CELEBRAM'I A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIUNA E A EMPRESA CAL OESTE LTDA., PARA FORNECIMENTO DE
CAL llIDRATADA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA

I'regão Pi'esencial n' 024/2019
Procedimento LicitatÓrio Ho 029/2019
Contrato n" 053/2019

A PREF[CITURA DO [\']UN]C]P]O DE JAGUAR]UNA, com sede na Rua A]fredo
BuCHo, n' 1235 -- Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste ato
representada pela Ilustríssima Secretária de Gabinete Sra. IWaria Emília Peçonha De
Oliveir:i Sirva, brasileira, casada. portadora cla Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 --
SSP/SP. e inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-]3, residente e domicilíada na Rua
Custódia, n' 127, Jardim Zeni, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, que
este subscreve, daqui pata frente detlominacla simplesmente CONTRATANTE e de outro
lado a Empresa CAL OESTE LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 16.784.001/0001-04, com
sede na Rodovia MG 439, KM 4,5, Zona Rural, Caixa Postal 01, CEP. 35.578-000. iio
Município de Córrego Fundo, no Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo
Senhor Rõinulo Percira Filpi, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula
de Identidade RG n' MG 1.728.737 e inscrito no CPF sob n' 461.679.606-82. residente e

clomiciliado na Rua Marechal Deodoro, n' 1 78. Centro, CEP. 35.570-000, no Município de
Formiga, no Estado de Minas Gerais. que também subscreve, doravante denominada
CONTRATADA, tem entre sijusto e contratado o que segue:

1.0DO OBJETO
1 .1 . Fornecimento de até 220 (duzentas e vinte) toneladas de cal hidratada para tratamento
de água de at)astecimento público, atendendo a Portaria de Consolidação n' 5 GM/MS,
de 28/09/2017, conforme especificações técnicas constantes no Anexo 1, parte integrante
clo Edital. l\'larga/Fabril:lute: Cal Oeste / Cal Oeste Lida.

1.1 0 produto deve atender aos requisitos especificados na NBR 5.787/2014

1.1.2. O produto deve apresentar-se dentro dos padrões de qualidade e especificações
estabe[ecidas na norma NBR ]0.790/20]6 da ABNT -- Associação de Normas Técnicas,
referente a padrões de qualidade da cal hidratada para tratamento de água para
abastecimento público.

2.0DOCUNqlCNTOSINTEGRANTES
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do fornecimento, bem como
pttrti cleflnir procedimentos e normas cleconentes das obrigações ora contraídas, integram
este Clontrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos. os seguintes
documentos:

a-) Pregão Presencial n' 024/201 9;
b-) Procedimento Licitatório n' 029/20 19.

2.2 0s documentos referi(tos no item anterior, são
complemento a este Contrato. (teRinir a sua extensão

ates para, em
fornecimento
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do objeto contratado

3.0 PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA
3.1 . O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, podendo ser
prorrogado à critério da CONTRATANTE.

3.2.2. O consumo médio mensal é de aproximadamente 18.000 kg (dezoito mil
quilogramas), os quais deverão ser entregues de acordo com as solicitações/pedidos que
serão feitos pela equipe técnica da Estação de Tratamento de Água. A(s) entrega(s)
deverá(ão) ser realizada(s) na data estipulada nas solicitações/pedidos.

3.2.2. 1 . Eventualmente, a CONTRATADA deverá efetuar entrega imediata(até 24 horas)

3.2.3. O local de entrega do objeto é na Estação de Tratamento de Agua Central ETA
Central, localizada na Rua garanhão n' 420 -- Bairro: São Jogo, Jaguarlúna, mediante
cantata prévio pelo telefone:(19) 3867-4224

3.2.4. Eventualmente e com periodicidade trimestral (aproximada), mediante
solicitação/pedido prévio, a licítante vencedora deverá descarregar uma fração da carga,
correspondente a 1.000 kg (mil quilogramas), na Estação de Tratamento de Agua Ana
Helena - ETA Ana Helena, localizada na Rua Botelho, s/n, Jaguariúna

3.3. O produto deverá ser entregue embalado em sacos de 20 kg (vinte quilogramas)
acordo com as especificações técnicas exigidas pala o fornecimento do produto.

de

3.4. As entregas deverão estar acompanhadas do Laudo Técnico de Análise do produto,
assinado pelo técnico responsável, com os parâmetros físico-químicos do lote
correspondente.

3.5. A entrega, o transporte. o descanegamento do produto:
responsabilidade da CONTRATADA

etc são de total

3.6. A CONTRATADA fica inteiramente responsável pelo fornecimento dos EPls
(equipamentos de proteção individual) e/ou EPCs(equipamentos de proteção çoletiva), que
se fizerem necessários para a entrega, o transporte e o descarregamento do produto, bem
como a sua obrigatoriedade de uso, sem os quais não poderão efetuar a entrega.

4.0DOVALOR
4. 1 . O valor por tonelada para o fornecimento do objeto constante em Cláusula 1 .0 é de
R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), apresentado como lance final pela
CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE, totalizando o valor
estimado de liS 9+.600,00 (noventa e quatro mil e seiscentos reais).

4.2 0 valor retro referido afinal e irreajustável, não se admitiu(6 qualqli>t. acréscimo,
estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indihetos, como\também os
lucros da CONTRATADA, salvo na hipótese da Cláusula 3. 1.
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4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da dotação
orçamentária n'. 02 ll 05 17.512.0067.2078 3.3.90.30.00 -- F7c/zí/ 237-- Tesouro Próprio

5.0 CONDIÇOES E FORMA DE PAGAMENTO
5.1 A cada entrega do objeto, a CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal Eletrõnica (NF
e). ao seguinte endereço eletrõnico: , com cópia para
clae.adm2(ylJaguaiiuna:+p:gc v bi e dae.adm(aiaguariuna:sl].gQ)b:bt, a qual será conferida e
vistada pelo fiscal do contrato e enviada ao pelo responsável pela Secretaria de Meio
Ambiente parir conhecimento, atesta e rubrica.

5.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e) o número do Pregão
como o número do Co ntrato

bem

5.3. Dcvei'á estar ol)iig:itorianlente intliciido na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e),
númci'o (la Agência e o número (l:i conta band'alia do Brinco do Brasil S/A., na qual
serão cietiv:l(los os pagamentos.

5.3. 1 . Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasil S/A não será

efetivado o pagamento, não sendo aceito núillero 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 monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros
moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao três, calculados "pró-rata tempere", em
relação ao atraso verificado. Como referência poder-se-á aplicar o IPCA-E para atualização
monetária

6.0PENALIDADES:
6.1 . Por descuinprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial do
Contrato, a Contratada poderá, garantida a defesa prévia da interessada no respectivo
processo. sofrer as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta, nos termos
dos ans. 86 e 87 da Lei Federal n' 8.666/93 e a't. 7' da Lei Federal n' l0.520/02:

6.2. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade
as quais tenha a Contratada concorrido diretamente;

para

6.3. Multa, nas seguintes situações

6.3. 1 . de 1 % do valor do Contrato por dia de atraso na sua retirada, até o là\(décimo) dia
comido do atraso, após o que, será aplicada a multa por ineXecução total e rescisão
unilateral do Clontrato; \
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6.3.2. cie 1% do valor do Contrato, poi dia de atraso injustificado em realizar o
fornecimento, até o 1 0' (décimo) dia colriclo do atraso, após o que, será aplicada a tllulra
por inexecução total e promovida a rescisão unilateral do Contrato;

6.3.3. de 30% (trinta por cento) do valor da inadimplência, em caso de inexecução total do
fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que será
efetivada a rescisão unilateral do Contrato.

6.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
o Município de Jaguariúna, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

6.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na
hipótese de praticar aros fraudulentos na execução do Contrato, comportar-se de modo
inidõneo ou cometer fraude fiscal ou apresentam documento falso.

6.4. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá. decorrido o
prazo de 05(cinco) anos da declaração, recluerer a reabilitação perante a própria autoridade
blue ap]icou a pena]ida(]e, (lue será concedida se a empresa ressarcir o Município pelos
prejuízos resultantes e desde que cessados os motivos determinantes da punição

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

6.6. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de
ini(toneidade poderão ser aplicadasjuntamente com as multas previstas no subitem 13.3.2

6.7. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, nào
eximindo a licitante/contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao
Contratante.

6.8. O descumprlmento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes
correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por
motivo de caso fortuito ou de força maior. devidamente justificados e comprovados. O
caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujo efeito não era possível
evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civi]

6.9. Enquanto pendente processo que ensejo eventual aplicação de multa, nenhum valor
será pago à CONTRATADA, ficando suspensos os pagamentos até decisão final,
oportunidade em que eventual saldo da CONTRATADA será pago e, verificando-se sua
inocência, atualizado conforme Cláusula 5.5.

7.0 RESCISÃO:
7.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além d4 ocasionar'q aplicação das
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua \escisão, des+le que ocorram
quaisquer dos motivos enumerados no art. 77 e 78, da Lei n' 8.õê6/93.
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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 der por qual(luar das causas previstas nos incs. l a XI do art.
78 da Lei n' 8.666/93, a CONTliATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa
equivalente a 30%(trinta por cento) do valor do contrato.

8.0 DISPOSIÇOES GERAIS:
$J.A CQN.IRATAnA aplç$çutB L !!clo dç Atendimento aos Requisitos de Saúde
(LAliS) e o Laudo de Comprovação de Baixo Rj$co à Saúde (CBRS), comprovando a
idçqltgçãlLdLprQdytL9fçFt;!dçLàJlo! mt! NBR 15.784/2017 e sua conformidade para
uso em tratamento clç água para consumo humano. Este laudo deverá i)ossuir
validade mínima de 01 (um) ano (corresi)ondente assim à vigêDçiB.dQ Contrato), e
conter o nome da empresa rest)onsável pela fabricaçãQ]ZglL QJnQ! ca do produto
ol'erecido.

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 trabalho. principalmente a Portaria n' 3214 cle 08 cle Junho de 1978 e suas
Nonuas Regulamentadoras. no que couber. O não atendimento das exigências constantes
nas legislações pertinentes poderá resultam na cessação imediata do Contrato

8.2. A CONTRATADA será a única responsável para com 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 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.

S.3. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por sí ou por seus sucessores e representantes no
fornecimento do objeto contratado, isentando a CONTRATADA de toda e qualquer
reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

8.4. A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações
assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na l imitação

8.5. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n' 8.666/93, que regulamenta as
licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

9.0.DA ANTICORRUPÇAO
9.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se com
que! blue seja, tanto por conta própria quanto por intermédio
pagamento, doação, compensação vantagens financeiras ou benefic
seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou

oferecer dar ou se
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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'
3.655/2017

IO.OTOLERANCIA:

10.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício 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 t'ato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma
afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados,
como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

IO.OVALOR DO CONTRATO:

10.1 Dá-se ao presente contrato o valor global estimado de RS 94.600,00 (noventa e
quatro mil e seiscentos leais), para todos os efeitos legais

ll.OVIGENCIA:

1 1.1 Este contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, podendo ser
prorrogado/renovado a critério da CONTRATANTE.

12.0 TERMO DE CIÊNCIA E NOTll?lCAÇÃO:
2. 1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, assinarão Termo de Ciência

e Notificação, relativo a tramitação deste Pregão perante o Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo.

13.0FORO
1 3. 1 Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo
onde serão propostas as anões 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 presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito
pedante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

PREFEITURA i)O NIUNiCiPiO DE JAGUARI'UNA
\[aria Emí[ia ['cçan])a (]e O]iveii'a Si]va

?
Jaguariúna, 22 de março de 201 9

RG n' n'lC 1 .728.737

Esther Lana Víeira
Assistente de Gestão Pública

Prefeitura do Município de Jaguariúna
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIALN'024/2019
Procedimento Licitatório n' 029/2019
Contrato Ho 053/2019
Objeto: I'ornecimcnto dc até 220 toneladas de cal hidratada para tratamento tle água
Contratante: PREFEITURA DO MUN]C]PIO DE JAGUARIUNA
Contra fada : CAL OESTE LTDA

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 clo Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrânico;
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 Eletrõnico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o
estabelecido na Resolução n' 0 1/201 1 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrõnico, 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 c.onformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n' 709, de 14 de
janeiE'o 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 eletrõnico -- ou telefones de
contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Dano-nos por NOTIFICADOS pala:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exeicei o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariúna, 22 de março de 2019

GESTOR DOC)RGAO/ENTIDADE:
Nome: Rifa de Cássia Siste Bergamasco
Caiba: Secretária Municipal de Meio Ambiente
CPF' : 1 03 .864.428 35
RG : 1 1 .938 .039 SSP/SP
Data de Nascimento: 02/1 2/1958
Endereço residencial: Rua Vereador José Pinto Catão, n' 20 1, Jardim Botânico,
E-mail institucional: ritab.secretariameioambiente(âiauuariuna.sp.aov.bl
E-mail pessoal: ritaberg201 0(@hotmail.com
Telefone(s): (19) 3867-9774
Assinatura

aguaritWa, sp
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Rç$1)Qnsáveis que assina ram o a iustc

PelaCONTRATANTE:
Noilae: Mana Emitia Peçanha de Oliveira Silvo
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n' 1 20.339.598- 1 3
Data de Nascimento: 14/05/1 966
Endereço: Rua Custódia, n' 127, Jardim Zeni, CEP. 13.9 12-464. Jauuariúnít
E-mail institucional: sewelarialllaiiaemilia11ç11ç(êiliaeuaiiuna.sp.20v.br
E-mail pessoal:
Telefone(s):(19)3867-9724r/"'l O
Assinatura: ../

SP

PelaCONTRATADA:
Nome: Rõmulo Peneira Filpi
Cargo: Engenheiro civil
CPF n' 46 1 .679.606-82
RG n' MG 1 .728.737
Data de Nascimento: 1 9/1 0/1 962
Endereço: Rua Marechal Deodoio, n' 178, Centro
Formiga, no Estado de Minas Gerais
E-mail institucional: caloeste(Zi)caloeste.cona.bi

E-m ai l pessoal : xç!)ç1131}(@ç!!!esÉà!:ç1112i!:b.

Telefone(s):(37) 3323-5051 1,y.
Assinatura

CEP. 35.570-000 110 lunicípioyde

\


