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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUAR]UNA E A EMPRESA ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DE MEIO
AMBIENTE LTDA., PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANÁLISES DE
MONITORAMENTO DOS EFLUENTES (BRUTO E TRATADO) DA ETE
CAMANDUCAIA, DOS PONTOS A MONTANTE E JUSANTE DO LANÇAMENTO
DE ESGOTO TRATADO NO CORPO HÍDRICO E CLASSIFICAÇÃO DO LODO DE
ESGOTO DA ETE CAMANDUCAIA

Pregão Presencia[ n" 093/20]9
Pocedimento LicitatÓrio Do 165/2019
Contrato n" 153/2019

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Rua AIÊ-edo BuCHo, n' 1235 - Baixo Centro, inscrita no CNPJ/MF n'.
46.41 0.866/0001-71 neste ato representada pela Ilustríssima Secretária de Gabinete Senhora
Marca Emília Peçonha de Oliveira Silvo, brasileira, casada, portadora da Cédula 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. 13.912-464, neste município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e
de outro lado a Empresa ECO SYSTEM PRESERVAÇÀ.O DE MEIO ANIBIENTE
LTDA. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n' 02.067.846/0001 -74,
com sede na Rua Dom Pedro 1, n' 458, Jardim Brasil, CEP 13.073-003, Jardim Brasil, no
Município de Campinas, Estado de São Pauta, representada neste ato pelo Senhor Nâemio
dos Reis, brasileiro, casado, assistente administrativo, poüador da Cédula de Identidade RG
oo 1 3.259.732-9 e inscrito no CPF/N4F sob n' 928.1 1 9.571 -20, residente e domiciliado na Rua

Conselheiro Antonio Prado, n' 336, Casa 02, no Município de Campinas, -Estado de São
Paulo, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue:

1.0DOOBJETO
1.1 Prestação de serviços em análises de monitoramento dos efluentes (bruto e tratado) da
ETE Camanducaia, dos pontos a montante e jusante do lançamento de esgoto tratado no corpo
Hdrico e classificação do lodo de esgoto da ETE Camanducaia, coMorme Termo de
Referência constante no Anexo ], parte integrante do Edital

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES
2. 1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da execução do objeto, bem coma
para definir procedimentos e nomlas 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' 093/20 1 9;
b-) Procedimento Licitatórío n' ] 65/2019;
c-) Proposta da CONTRATADA

2.2 0s documentos referidos no item anterior são considerados suHlciehtes para\em
complemento a este Contrato, deümir a sua e#densão e, desta fonna, reger àl execução jdo
objeto contratado

3.0 PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO
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3.1 . O conüato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo ser
renovado/aditado a critério da CONTRATANTE, observados os requisitos da Lei 8.666/93

3. 1 . 1 . Ocorrendo a renovação, poderá ser aplicado após os primeiros 12 (doze) meses, reajuste
com base no IGPMI/FGV

3.2. A CONTRATANTE designará servidor(es) para acompanhamento e fiscalização da
execução deste contrato

3.3 0s serviços deverão ser executados de acordo com
especificações/informações/parâmetros constantes no Anexo ], parte integ-ante do Edital

as

3.3.1 A CONTIRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as
condições e qualificação exigidas no certame.

3.4. A CONTRATADA deverá fornecer todo material, equipamento e reagentes para a
realização das cometas das amostras, bem como será responsável pe]o fomeciínento de todos
os equipamentos de proteção individual -- EP]'s e equipamentos de proteção coletiva EPC's,
quando for o caso, que se fizerem necessários para a execução do objeto.

3.5. A CONTRATADA será responsável pela alimentação/refeições, transporte, salários e
todos os encargos trabalhistas, sociais, fiscais, previdenciários, etc, de seus ftmcionários, bem
como de materiais, despesas de administração e outras despesas de qualquer natureza que se
fizerem necessáhas para a execução do objeto.

3.6. Todas as infoi-mações para a perfeita execução do objeto encontram-se no Anexo 1, do
Edital, parte integ-ante deste contrato

4.0DOSVALORES
4.1 0 valor global estimado para a execução do objeto constante em Cláusula 1 .1 é de R$
7.800,00 (sete mi] e oitocentos reais), sendo: Subitem 1 - valor unitúio de R$ 54,00
(chiquenta e quaüo leais) e valor total de R$ 648,00 (seiscentos e quaenta e oito reais);
Subitem 2 valor unitário de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) e valor total de R$
1 .512,00 (hum mi], quinhentos e doze reais); Subitem 3 - valor unitário de R$ ] 90,80 (cento e
noventa reais e oitenta centavos) e va]or total de R$ 4.579,00 (quatro mi], quinhentos e setenta
e nove reais); Subitem 4 - valor unitário de R$ 60,00 (sessenta reais) e valor total de R$
720,00 (setecentos e vinte reais); e Subitem 5 - valor unitário e total de 340,80 (trezentos e
quarenta reais e oitenta centavos), apresentados pela CONTRATADA e devidamente
aprovados pela CONTRATANTE.

4.2 0s valores retro referidos são amais e ineajustáveis, não se admitindo qualquer acréscimo,
estando incluídos nos mesmos todas as despesas e custos, diremos e indiretos, como também os
lucros da CONTRATA DA, salvo na hipótese da Cláusula 3. 1 . 1

4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, comerão po! conta dajdotação orça
n' 02 ll 06 17.512.0068.20791\ 33.90.39.00 1 110.0000 -- .1qc&a\248 -- REJ
PROPRIO

está-ia
TURNO
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refeitura do Município de Jaauariúna

5.0 CONDIÇOES E FORMA DE PAGmIENTO
5.1 . A cada período de 30 (ühta) dias, confomle serviços executados, a CONTRATADA
deverá encaminhar a Nota Fiscal Eletrânica (NF-e) para o e-mail
dae.ete(2Dlaguariuna.sp.gov.br. com cópia para dae:adm(@laeuariuna.se.aov.br e
dae.adm2@jaguariuna. se. eov.br. para conferência do fiscal e posterior envio à Secretária de
Meio Ambiente, para conhecimento, atento e rubrica.

5.1 .1. As notas fiscais deverão ser encaminhadas juntamente com a tabela de controle de
serviços realizados e respectivos laudos, devidamente assinados, para verificação e
coMerência do(s) responsável(is) pelo fiscalização do contrato

5.2. Deverão estar indicados na Nota Fiscal Eletr6nica (NF-e) o número do Pregão, do
Contrato, o número da Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil S/A, na qual
serão efetivados os pagamentos.

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

5.3. Os pagamentos serão efetuados até o 30' (aigéslmo) dia posterior á data de apresentação
da Nota Fiscal Eletrõnica

5.3.1. 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 utilizando-se do IPCA-E, bem como juros com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o artigo l '-F da
Lei9.494/97

5.3.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem que esta apresente,
juntamente com a nota Êlscal, a folha de pagamento dos funcionários envolvidos na prestação
do serviço (abrangendo férias, 13' salário, recolhimento previdenciário, vale refeição,
contübuição shdica]), bem como o comprovante de regularidade com o TNSS e o FGTS

6.0PENAL]DADES
6.1. Por descwnprimento de cláusula editalícias ou pela inexecução total ou parcial do
Contrato, a Contratada poderá, garantida a defesa prévia no respectivo processo, sofrer as
seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta, nos termos dos ans. 86 e 87 da Lei
Federal Do 8.666/93 e al.t. 7' da Lei Federal n' } 0.520/02

6. 1 .1 . Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as
quais tenha a Contratada concorrido diretamente;

6. 1 .2. Multa, nas seguintes situações

6. 1 .2.] moratória de 1% do valor do contrato, por dia de atraso, até o limite de IO (dez) dias,
hipótese em que será considerada totalmente inadunplida a obrigaç#(i;"Etitarizando-se a
aplicação da cláusula penal remuneratória prevista na cláusula seguia\e, em cciÜunto com
esta, bem como a aquisição do objeto junto a t#ceiros às expensas da
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6. 1 .2.2. remuneratória de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, em caso de inexecução
total do fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que
será efetivada a rescisão tmiiataal do Contrato

6. 1 -3. Suspensão temporada de participação em licitação e impedunento de contratar com o
Município de Jaguaritha, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

6.1 .4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na
hipótese de praticar atos fraudulentos na execução do Contrato, comportar-se de modo
inidâneo ou cometer ítaude fiscal ou apresentar documento falso

6.2. Nos casos de declaração de iúdoneidade, 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

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

6.4 As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de
inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem 6. 1 .2

6.5 A penalidade prevista na cláusula 6. 1 .2.2 serve como piso de compensação e não impede a
cobrança de indenização suplementar pelos prejuízos pelos prejuízos que vierem a ser
apurados em decorrência da conduta da contratada.

66 0 descumprilnento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que ]hes
conespondam, 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
nnpedir, nos tempos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil

6.7 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas
nos itens precedentes

6.8 0s valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente

7.0 RESCISÃO:
7.1 A inexecução tota] ou parcia] deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das
penalidades anteriormente enunciadas, ensdará também a sua rescisão, desde que ocorram
quaisquer dos motivos enumerados no art. 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
# 8 .666©3

7.3
78.

Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos inca
da Lei Ha 8.666/93, ajV:ONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagã

l a XI, dàXart.
lento de nldlta
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equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do contrato

8.0 DISPOSlçOES GERAIS
8.1 . A CONTRATADA deverá garantir condições de segurança à integridade âlsica e saúde
de seus empregados, atendendo todas as legislações pertinentes à prevenção de acidentes de
trabalho, principalmente a Porá'ia n' 3214 de 08 de Junho de 1978 e suas Nonnas
Regulamentadoras, no que couber. O não atendimento das exigências constantes nas
legislações pertinentes poderá resultar na aplicação de penalidades e rescisão do contrato

8.2. A CONTRATAI)A 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 nomias do ü-abajho, previstas na Legislação Federal (Portaria n' 3214, de 08-07-
]978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a
aplicação de multas por parte da CONTRATANTE além da 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 na execução
do obUeto contratado, isentando a CONTRATANTE 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 qualiãcação exigidas na licitação

8.5. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei na 8.666D3, que regulamenta as
licitações e contratações promovidas pela Administração Pública

9.0DA ANTICORRI.[PÇAO:
9.1. Para a execução deste comrato, 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 intemlédio de outrem, qualquer pagamento,
doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, sela de forma
direta ou indireta quanto ao objetó. deste contrato, ou de forma a ele não relacionada, o que
deve ser observado, ainda, pe]óg gestores e fiscais, sob as penas da Lei Federal n'
1 2.846/201 3, regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto n' 3655/201 7

IO.OTOLERANCIA:
]0.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, pemlitir, mesmo por
omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste
Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer fomla
afetar ou prqudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inaltepadQsKcomo
se nenhuma tolerância houvesse ocorrido

ll.OVALORDOCONTRATO:
1 1 .1 Dá-se ao presente contrato o valor global de RS 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).
paratodos os efeitoslegais
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12.0VIGENCIA
1 2. 1 Este contrato vigorará por 1 2 (doze) meses contados da data de sua assinatura, podendo
ser renovado/aditado a critério da CONTRATANTE, observados os requisitos da Lei
8.666/93

13.0 DO TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO
13.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, assinarão Temia de Ciência e
Notificação, conforme, se for o caso, à transmissão deste Processo perante o Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo

14.0FORO
14.1 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 ouü'o, por mais privilegiado que sda.

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 lml só e jurídico
efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Jaguariúna, 31 de julho de 2019

RG n' 13.259.732-9
CPF/MF n' 928.119.571-20

TESTE&lUNHAS

Esther Lona Vieira
Assistente de Gestão Pública

Prefeitura do Município de Jaguariúna
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[çfeitura do Município de Jaauariúna

TERNIO DE ciÊNCIAs NOTIFICACÃO

Procedimento l,icitatório n' 1 65/201 9

Pregão Presencial n' 093/2019
CONTRATON"153/2019
CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Jaguariúna
CONTRATADA: ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DE MEIO AMBIENTE LTDA.
OBJETO: Prestação de serviços em análises de monitoramento dos efluentes (bruto e
tratado) da ETE Camanducaia, dos pontos a montante e jusante do lançamento de esgoto
tratado no corpo hídrico e classificação do lodo de esgoto da ETE Camanducaia

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 Pau[o, cujo trâmite processual ocorrerá pe]o sistema e]etrânico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadasüamento no Sistema de Processo
Eles'ânimo, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na
Reso[ução n' O1 /20] 1 do TCESP

c) além de disponíveis no processo eletrânico, 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
1 993, iniciando-se, a putir 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 contato

deverá ser comunicada pelo interessado, peticionandQ ng prole.sso

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos ates do processo até seulljulgamento ütnal e consequente
publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber

Jaguariúna, 31 de j

GESTORADOORGAO/ENTIDADE:
Nome: Rita de Cássia Siste Bergamasco
Cargo: Secretária Municipal de Nteio Ambiente
CPF: 103.864.428-35
RG: 1 1 .938.039 SSP/SP
Data de Nascimento: 02/12/1958

Endereço: Rua Vereador José Pinto Catão, n' 201 , Jardim Botânico, Jaguariúna
E-mai! institucional: ritab.secretadameioambiente(õiaauariuna.se. aov.br

E-mail pessoal: ritaberg2010@hotmait.com
Telefone(s): (19) 3867-9774
Assinatura

SP
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Responsáveis (lue assinaram o ajuste

PelaCONTRATANTE:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG d 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n' 1 20.339.598-] 3
Data de Nascimento: 14/05/1966

Endereço: Rua Custódia, n' 127, Jardim Zeni, CEP. 13.91 2-464, Jaguariúna
E-lllail institucional: secretariamâíiaemili3Q ne@iaalarilula:sa:go):lu

SP

PelaCONTRATADA:
Nome: Nâemio dos Reis
Cargo: Assistente Administrativo
CPF/MF n' 928.1 19.571 -20
RG N 1 3.259.732-9
Data de Naschnento: / /

Paulo

om.bí

.Ç

Flua/apor:
Naomb Do& RHS
RG: 13259.7324

CPFI 828t111.871-e0
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Secretária de Gabinete Prazo: 1 2 meses

Valor total: R$ 7.800.00

Secretaria de Gabinete, 31 de julho de 2019

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva

Secretaria de Gabinete

EXTRATO DECONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL NO 073/2019

Contrato n' 1 49/201 9

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Contratada: Helibombas - Indústria e Comércio de

Comercio de Equipamentos Hidráulicos Ltda.

CNPJ O1 .679.707/0001 -39

Objeto: Aquisição de aeradores submersos para as
Estações de Tratamento de Esgoto

Item: 01

Prazo: 60 dias

Valor total: R$ 256.000,00

Secretaria de Gabinete, 24 dejulho de 2019.

Rita de Cássia Magalhães Dias

Respondendo interinamente pela Secretaria de Gabinete

EXTRATO DE PRIMEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N' 021/201 9

Contrato no 068/201 9

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Contratada: D.D. Monte Controle e Manejo de Pragas
EIRELI ME

CNPJ 07.756.999/0001 €6

Objeto: Prestação de serviço de dedetização
(desinsetização) e desratização em aproximadamente 2.100
poços de visita da rede de esgoto do Município

Fica alterada a razão social da CONTRATADA para D.D
MONTE CONTROLE E MANEJO DE PRAGAS LTDA., bem
como seu endereço comercial para Avenida Monte Suão, n'
3022, bairro dos Francos. CEP 13.940-000. no Município de
Aguas de Lindóia, Estado de São Paulo

Ratificam-se neste Ato todas as cláusulas do contrato, as
quais permanecem inalteradas para todos os efeitos legais

Secretaria de Gabinete, 31 dejulho de 2019

Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva

Secretária de Gabinete

EXTRATO DECONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N' 093/201 9

Contrato n' 1 53/201 9

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Contratada: Eco System Preservação de Meio Ambiente

CNPJ 02.067.846/0001-74

Objeto: Prestaçãode serviços em análisesdemonitoramento
dos efluentes (bruto e tratado) da ETE Camanducaia

Ltda

O RECADASTRAMENTO SERÁ ON-LINE, NA PAGINA

DO JAGUARPREVj SEGA:NDO OS SEGUINTES PASSOS:

ACEDE O ENDEREÇA WWWIAGUARIUNA.SP.GOUBR/3AGUARPREV

Ao entrar na página clique na opção cadastro e ao abrir
3 nova página, insira os dados solicitados.

No caso de não ter sêda criada a senha. utilize a sua
data de nascimento com 8 dígitos.

É permitido apenas alterar endereça e telefone.

Em caso de divergência de dados, o servidor alvo,
bene$ciário, aposentado ou pensionista deverá
dirigir-se até o Jaguarprev, portando os documentos
comprobatórios para reü$cação.

NO CASO DO SERVIDOR OU BENEFICIÁRIO NÃC TER ACESSO
A INTERNET O RECADASTRAMENTO DEVERA SER FE:TO
PESSOALMENTE NA SEDE DO JAGUARPREV.

MAIS INFQRldAÇÓeS:

De seguitda à sexta.fêln
Notado: 08 às 17 bons
Rua Ce{. Amâacla 8ueno, 735
Centro - Jaguarlúna/SP
Tefefane:l19)3837-3Si7
jagu a fprev ©rja 8uariu n a .$ p.8ov. b r

JAGUARPREV




