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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A I'REFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIIJNA E A EMPRESA ONIBRAS PRODU'rOS QUÍMICOS LTDA. EPP,
PARA FORNECIMENTO DE ANTIESPUN'IANTE À BASE DE ÁGUA.

Procedimento Licitatório n' 026/2019
Pregão Presencial n" 020/2019
Contra to n' 070/2019

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGIJARIUNA, com sede na Rua Alfiedo
Bueno, n' 1235 Bairro: Centro, insólita no CNPJ/fv4F n'. 46.410.866/0001-71. neste ato
representada pela Ilustríssima Secretária cle Gabinete Senhora Mai'ia Emília Peçonha de
Oliveii'a Salva, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 e
inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-13, t'esidente e domiciiiada 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
ONIBRAS PRODUTOS Quis.ECOS LTDA. EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n'
08.783.206/0001-47, com sede na Rua Campinas, n' 2596, Vila Carvalho, CEP 14.075-
070, no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, representada neste ato pelo
Senhor Eduardo Morteiro Suei, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da Cédula
de Identidade RG n' 5.749.371 -2 e inscrhd no CPF/MF sob n' 249.446.658-06. residente e
domiciliado íla Ruã Níanuel Achê: n' 49S,'A15to 21, Jardim traja, no Município de Ribeirão
Preto, Estado de São Paulo, doravante denominada CONTA.ATADA. têm entre si justo e
contratado o que segue:

1.0DO OBJETO
[ .] Fornecimento de até 3.000 kg (três mi] qui]ogiamu) de antiespumailte à base de água,
para uso no processo de tratamento de esgoto para eliiTlinação do excesso de espuma
característica gerada no sistema. IVl:] i'ca/Fa bricante: Onibras.

1 .2. Especificações Técnicas

Caracteristic:t!; físico-químicas do produto
Antiespumante à base de água
Estado Líquido
Cor Branco

PH cle atuação 2< pH <1 0
Isento de ilidrocarbonetos e Silicose

1 .2. 1 . O produto deve estai ausente de impurezas sólidas estranhas

1 .2.2. Nerlllum componente da féi'Erguia do l)reduto poderá estar relacionado como sendo
cancerlgellCJ.

2.0DOCUlvlENTOSINTEGR4NTES
2. 1 Pala todos os etêitos legais, pala melhor caracterização do fornecem;n;tn..bem como
para deflElii procedimentos e nor!-nitF; decoiientes das obrigações ora coiÍlraídas,Ntegram
este Contrato, como se nele estivessem transcl'itos, com todos os seus anões, os seàiintes
documentos:
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a-) Pregão Presencial n' 020/20 1 9;
b-) Procedimento Licitatório n' 026/20T9

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 PRAZO, FORMA, LOCAL DE ENTREGA E TRANSPORTE
3.1 0 contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura
podendo prorrogado a critério da CONTRATANTE.

3.3.2. O consumo médio mensal é de aproximadamente 300 kg(trezentos quilogratnas) do
produto puro, sendo necessariamente utilizado de forma diluída em água na proporção de
1 :10, os quais deverão ser entregues em botnbonas de, no máximo, 25 kg (vinte e cinco
quilogramas), devidamente lavradas, na Estação de Tratamento de Esgoto -- ETE,
localizada na Rua Pacífico Moneda, n' 1.000, Bairro Vargeão, CEP. 13820-000,
Jaguariúna/SP, mediante contado prévio com a Senhora Mana Teresa, pelo telefone (19)
3837 1894

3.3.3. As entregas deverão ser feitas de acjordo com as solicitações da ETE, em um prazo
de até 03 (três) dias corridos óu, eVetlttlalmente, por motivos supervenientes, em até 24
(vinte e quatro) horas.

3.3.4 A entrega do produto deverá ser acompanhada da Ficha de Emergência, bem como
de Laudo Técnico de Análise do Produto.

3.3.4.1 . A CONTRATADA deverá garantir a qualidade do produto, podendo, a qualquer
tempo, ser questionada pela CONTRATANTE, por meio do Departamento de Tratamento
de Esgoto, se houver variação nos resultados.

3.3.5 A CONTRATADA fica inteiramente responsável pelo fornecimento dos EPT's
(equipamento de proteção indivivual) que se dizerem necessários para a entrega e

descarregamento do produto no local indicado por filncionário responsável pelo
recebimento do produto, como a sua obrigatoriedade de uso. sem o qual não poderão
efetuai a entrega.

3.3.6 A entrega do produto é de total responsabilidade da CONTRATATADA, sem
quaisquer ânus para a CONTRATANTE.

4.0 DOVALOR
4.1 . O valor por quilograma para o fornecimento do produto constante em Cláusula 1 .0 é
de R$ 5,00 (cinco reais), apresentado colho lance final pela CONTRATADA,
devidamente aprovado pela CONTRATANTE, totalizando o valor de RS 15.000,00
(quinze mil reais).

4.2 0 valor retro referido é final e ineajustável, não se admitindo qualquer acré;Nulo,
estando incluído no mêsmo todas as despesas e custos, diretos e indiietos, colho talnbéi+ os
lucrosdaCONTRATADA.
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4.3 As despesas deconentes do presente Contrato correrão poi conta da dotação
orçamentáría n' 02 ll 06 17.512.0068.2079 3.3.90.30.00 -- Ficha 246

5.0 CONDIÇOES E FOR$1A DE PAGAMENTO
5.1 A cada entrega, a CONTRATADA deverá apresentar e encaminhar a Nota Fiscal
Eletrânica (NF-e) ao seguinte endereço eletrânico: dac.ctec'aDlanutlliuna.sp.aov.br, com

conferida e vistada pelo fiscal do contrato e enviada à Secretária de Meio Ambiente para
conhecimento, atesto e rubrica.

5.2. As entregas deverão estar acompanhadas da Ficha de Emergência, bem como de
Laudo Técnico de Análise do Produto.

5.3. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e) o número do Pregão e do
Contrato, bem como o número da Agência e da conta bancária do Banco do Brasil
S/A., na qual serão efetivados os pag:tmentos.

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

5.4. Os pagamentos será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação
da Nota Fiscal Eletrânica (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 fomla da legislação aplicável, bem como juros
nloratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao ITlês, calculados "pró-rata tempere", em
relação ao atraso verificado. Como referência poder-se-á aplicar o IPCA-E para atualízação
monetária.

6.0PENALIDADES:
6.1 Por descumprimento de cláusulas editaiícias 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 art. 7' da Lei Federal n' l0.520/02:

6.2. Advertência, semfare que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, pala
as quais tenlla a Contratada conconido diretamente;

6.3. Multa, nas seguintes situações

6.3.1 . de 1 % do valor do Contrato por dia de atraso na sua retirada, até o 1 0' (décimo) dia
corrido do atraso, após o que, será aplicada a multa por inexecução total e rescisão
unilateral do Contrato;
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6.3.2. de 1% do valor do Contrato, por dia de atraso injustificado em realizar o
fornecimento, até o 10' (décimo) dia corrido do atraso, após o que, será aplicada a multa
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 eln que será
efetivada a rescisão unilateral do Contrato.

6.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
o Mtmicípio 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 ates fraudulentos na execução do Contrato, comportar-se de modo
inidâneo ou cometer fraude fiscal ou apresentar docLmlento falso.

6.4. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, decorrido o
prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que 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 regulam, proéêSs.o administrativo, cobradas administrativa ou
judicialmente. ou descontadas dos créditos da .CONTRATADA

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

6.7. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção adnlinistratíva. não
eximindo a licitante/contratada de reparar os prquízos que seu ato venha a acarretar ao
Contratante.

6.8. O descumprimento parcial ou total. por uma das pares, das obrigações que lhes
correspondam. nào sela considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por
motivo de caso fortuito ou de corça maior, devidamente justificados e comprovados. O
caso fortuito, ou de força maior, veiiüca-se no fato necessário, cujo efeito não era possível
evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

6.9. Enquanto pendente processo cine 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.] A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das
penalidades anterionuente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde qu!.ggorram
quaisquer dos motivos enumerados no ait. 77 e 78, da Lei n' 8.666/93.

/
7.2 A rescisão do Contrato poderá se dará sob qualquer das formas delineadas Ào art. 79 da
Lei n' 8.666/93
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7.3 Se a rescisão da avença se det por qualquer das causas previstas nos inca. l a XI do alt.
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 DISPOSIÇOES GERAIS:
8.1 . 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 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 icsponsável 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' 32]4, de 08-07-1978, do Ministério do Traballlo), 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 inteÉfãl responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, par si 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 licitação.

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 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 objcto 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 fx4unicípio de Jaguariúna pelo Decreto n'
3.655/2UI'/

IO.OTOLERANCIA:
10.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir,/mesmo })Qr
omissões, a inobservância no todo ou em paire. de qualquer dos itens e condições desta

Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerai ou de qualquer forma'
afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão\.inalterados.
como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido
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IO.OVALORDOCONTRATO:
10.1 Dá-se ao presente contrato o valor global estimado de RS 15.000,00 (quinze mil
leais), pala todos os efeitos legais.

ll.OVIGENCIA:
1 1 .1 Este contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, podendo sel
prorrogado a critério da CONTRATANTE.

12.0 TERMO DE CIÊNCLA. E NOTIFICAÇÃO:
12.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, assinarão Termo de Ciência
e Notificação, relativo a tramitação deste Pregão perante o Tribunal de Contas do Elstado
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 ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarei-n 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,
perante as testemunhas abaixo-assinadas; a.tudo presentes.

Jaguariúna, 08 de abril de 2019

IUaria Emília Peça nha de Olivejlpií;8ilva
Secretária de Gabinete ,,,''

&€
ONIBRAS PROIIÜTOS QUÍMICOS LTDA. EPP
Edua rdo ]Wonteiro Sua
RG n' 5.749.371-2
CPF/MF n' 249.446.658-06

TESTEMUNHAS

RafaeIBelluco Guerrini
Assistente de Gestão PúbLIca

helbhra do Munlclpbülaguüúna
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Pregão Presencial n' 020/2019
Procedimento Licitatório n' 026/2019
Contrato Ho 070/2019

Objeto: Fornecimento dc até 3.000 kg dc antiespumante a base de água
Contratante: PREFEITURA DO MiUNiCiPIO DE JAGIJARIUNA
Contratada: ONIBRAS PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. Epp

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 eletrõnico;
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 Eletrânico, conforme dados abaixo indicados, em corasonância com o
estabelecido na Resolução n' 01/201 1 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrõnico, todos os Despachos e Decisões que
vierem a ser tomados, relativamente aõ aludido processo, serão publicados no Diário
Oficial do Estado, Caderno do Podem Legisrativõ, parte do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, en] 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 eletrânico -- ou telefones de
contado deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Dama-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos aios 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,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariúna, 08 de abril de 2019

GESTORDOORGAO/ENTIDADE:
Nome: Rito de Cássia Siste Bergamasco

Cargo: Secretária Mtmicipal de Meio Ambiente
CPF: 103.864.428-35
RG: 1 1 .938.039 SSP/SP
Data de Nascimento: 02/1 2/1 958
Endereço residcilcíal: Rua Vereador José Pinto Calão, n' 20 1 , Jardim Botânico, Jaguariún\
E-mail institucional: !'itab.secretariameioambienteíã.i39uariuna. $D : aov.br
E-mail pessoal: ritaber920 1 0(ahotmail.com
Telefone(s): (1 9) 3867-9774
Assinatura:

SP

7
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Responsáveis augB$$jnaram o a iuste

PelaCONTRATANTE:
Nome: Mana Emília Peçonha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n' 1 20.339.598-13
Data de Nascimento: 1 4/05/1 966

Endereço: Rua Custódio, n' 1 27, Jardim Zení. CEP
E-mail institucional: $euçtariamariaenl iliallcnek{)ja
E-mail pessoal: ilmriacmiliarlene(agmg:ij:çom
Telefone(s): Q 9) 3867-9724
Assinatura :

13.912-464,Jaguariúna
!uariuna.se.eclv.br

SP

PelaCONTRATADA:
Nome: Eduardo Monteiro Sua
Cargo: Gerente Comercial
CPF: 249.446.658-06

l\:i:::':«.:"":.: @©,4
Endereço: Rua Manuel Achê, n' 498..Apto 21j Jardim Irajá
Preto, Estado de São Paulo
E-mail institucional: evendas(ãonibras.cou br

no Município de ibeirão

/7
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EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL NO 051 /201 8
Contrato no 065/201 8
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Terça da Serra - Clínica Terapêutica e Hospedagem para idosos Ltda -

C)bjeto: Prestação de serviços de hospedagem em casa de repouso
Fica renovada por mais 12(doze) meses. a vigência estabelecida na cláusula terceira
do contrato. Permanecem inalterados os valores por vaga para os itens 01 . 02 e 03
Dá-se a este aditamento o valor total de R$1 .449.600.00(um milhão, quatrocentos e
quarenta e nove mil e seiscentos reais)
Continuam em vigor todas as outras cláusulas e condições do contrato
Secretaria de Gabinete. 09 de Abril de 2019
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

ME

EXTRATO DECONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N' 1 34/201 8
Contrato no 078/201 9
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Uni-Forme Indústria e Comércio de Confecções de
CNPJ: 64.888.81 1/0001 -53
Objeto: Aquisição de uniformes para os agentes de segurança
Lotes: 04 e ll
Prazo: 60 (sessenta) dias
Valor total: R$ 44.483,00
Secretaria de Gabinete, 09 de Abril de 2019.
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

Roupas Ltda - ME

da polícia municipal

EXTF{ATO DECONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N' 020/201 9
Contrato n' 070/201 9
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Onibras Produtos Químicos Ltda. EPP
CNPJ 08.783.206/0001 -47
Objeto: Fornecimento de até 3.000 Kg de antiespumante à base de água
Prazo: 12 (doze) meses
Valor total: R$ 1 5.000,00
Secretaria de Gabinete. 08 de abril de 2019.
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DECONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N' 038/2019
Contrato no 080/201 9
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: GR Indústria Comércio e Transportes de Produtos Químicos Ltda
CNPJ 03. 1 57.268/0001 -20
Objeto: Fornecimento de até 50.000 Kg de polímero catiõnico em emulsão
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor total: R$ 575.000,00
Secretaria de Gabinete, 09 de abril de 201 9
Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
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