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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIÜNA E A EMPRESA HEXIS CIENTIFICA LTDA., PARA FORNECIMENTO
DE REAGENTES, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LABORATORIAIS PARA
MONITORAMENTO E CONTROLE DAS ANÁLISES DOS SISTEMAS DE
TRATAMENTO DE AGUA E DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Procedimento Licitatório n' 233/2019

Pregão Presencial n' 1 18/2019
Contrato n' 033/2020

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Rua Albedo Bueno, n.' 1235, na cidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.' 46.410.866/0001-71, neste ato representada pela Secretária
Municipal de Gabinete, Mana Emília Peçanha De Oliveira Salva, brasileira, casada, portadora da
Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-13,
residente e domiciliada na Rua Custódia, n' 127, Jardim Zeni, CEP. 13.9 12-464, neste município de

Jaguariúna, Estado de São Paulo, nos moldes do Decreto Municipal n' 3.534/2017, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a Empresa HEXIS CIENTIFICA
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n' 53.276.010/0001-10, com
sede na Avenida Antonieta Piva Barranqueiros, n' 385, Distrito Industrial, CEP 13.213-009, no
Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, representada neste ato pela Senhora Renata Bonafim
do Espírito Santo, brasileira, casada, vendedora interna, portadora da Cédula de Identidade
RG n' 32.440.016-0 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n' 286.615.038-41, com endereço
comercial na Avenida Antonieta Piva Barranquehos, n' 385, Distrito Industrial, CEP 13.213-009,
no Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, doravante denominada CONTRATADA, têm entre
sijusto e contratado o que segue:

1.0 0BJETO:
1.1 Fomecimento de reagentes, equipamentos e acessórios laboratoriais para monitoramento e
controle das análises dos sistemas de tratamento de água e de tratamento de esgoto, conforme
descrito abaixo e demais informações constantes no Termo de Referência, Quantitativos e no
Cronograma de Entrega (Anexos l e 11, pare integrante do Edital):
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2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES:
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da execução do objeto, 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' 1 1 8/2019;
b-) Procedimento Licitatórío n' 233/201 9;
c-) Proposta da CONTRATADA.

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 a prestação do objeto contratado.

3.0. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA
3.1 Para os itens 17, 18, 19, 20, 22, 24, 39, 75, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 113, 115, 117e 132 as
entregas deverão ser deitas em até 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato.

3 Para os itens 1 1 e 12 as entregas deverão ser feitas de acordo com o Cronograma de Entrega

24 Solução Preenchimento de Eletrodo de
Oxigénio - Frasco com 50 ml

2 0 2 FR HACH

39
Placa Petrifilm para Contagem de Aeróbios
(AC)

) 0 5 cx 3M

75
Turbidímetro barrada - faixa 0. 1 a 1000
NTU   0     HACH

87
Colorímetro portátil para determinação de
cloro livre e total, faixa de 0, 1 - 8 mg/L

3 4 7 UN HACH

88
Sensor triodo de pH, ATC e temperatura,
de baixa manutenção em epoxi gel, com
cabo de 1.5m

3 5 8 UN. ONON

9]
Conjunto de reagentes para análise de
Fósforo Total, faixa de 0,05-3,5mg/L,
embalagem para 50 testes

0 5 5 CJ HACFI

92
Codunto de reagentes para análise de
Nitrato, faixa de 0,002 - 0,5 nlg/L,
embalagem para 50 testes

0 2 2 CJ HACH

93
Comi unto de reagentes para análise de
Nitrogénio Total, faixa de 0,5 - 25 mg/L,
para 50 testes

0 5 3 CJ HACl]

94
Coij unto de reagentes para análise de
Nitrato, faixa de 0,2 - 30,0 mg/L, para 50
testes

0 2 2 PC [ HACl]

97
Reagente para análise de sulfato em sache,
para 100 testes

0     PC l HACH

98 Reagentes pwa análise de DQO, faixa de
20 - 1500 mg/L, para 25 testes

0 8 8 PC HACH

99 Solução de lon Férrico, ítasco com 100
ml 0     FR HACH

1 13 Oxímetro () 2 2   ORION

1 1 5
Sensor de oxigénio com cabo de 3m para
oxímetroOxiSension + D06 - F{ACH       UN HACH

[ 17 Especüofotõmetro visível 0     UN. HACH

132
Medidor de DBO por respirometria para 6
provas

()       HACH



Prefeitura do Município de Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 -- Centro -- Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
Fone:(19) 3867 9801/ 9780/ 9757/ 9707/ 9786/ 9792/ 9825

}1111v. ! ic it a does.i :ig {i a ü.u.niçxi!:il111=.b.r

(Anexo 11) e/ou de acordo com a necessidade da Secretaria de Meio Ambiente, mediante Ordem de
Fornecimento.

3.2.1 No caso de Ordem de Fornecimento, o prazo de entrega será de 24 (vinte e quatro) horas, contados
de seu recebimento.

3.3 As Ordens de Fornecimento poderão ser enviadas por meio de mensagem via correio eletrânico
Para tanto, a CONTRATADA deverá disponibilizar endereço eletrânico, mantendo-o atualizado.

3.4 0s itens relacionados na Tabela 2 do item 2. 1 do Termo de Referência (Anexo 1, parte integrante do
Edital) deverão ser entregues na Estação de Tratamento de Agua -- ETA Central, situada na Rua
Maranhão, n' 420, Bela Vista, Jaguariúna, CEP 13.91 1-416, de segunda à sexta-feira, das 8:00 às 16:00
horas, mediante contado prévio pelo telefone (1 9) 3867-4228 e/ou e-mail dae.eta(@)aquariuna.sp Hclv [lr.

3.5 0s itens relacionados na Tabela 3 do item 2. 1 do Termo de Referência (Anexo 1, parte integrante do

Edital) deverão ser entregues na Estação de Tratamento de Esgoto Camanducaia -- ETE Camanducaia,
situada na Rua Hilda David Dal'BÓ, n' 501, Guedes, Jaguariúna, CEP 13914-676, de segunda à sexta-
feira, das 8:00 às 16:00 horas, mediante contato prévio pelo telefone (19) 3837-1894 e/ou e-mail
dae. et eÍÕ iaguarl una.sp. gov.br.

3.6 0s produtos fracionados e/ou reembalados pela CONTRATADA deverão possuir padrão de
qualidade (formulação, especificação, validade, etc) idêntico ao da apresentação original e deverão ser
entregues em embalagem devidamente lacrada e possuir certificado de qualidade vinculado ao lote.

3.7 Todos os reagentes, equipamentos e acessórios entregues pela CONTRATADA deverão obedecer
integralmente às especificações contidas no Termo de Referência (Anexo 1, parte integrante do Edital).
Em caso de desacordo entre o(s) material(is) entregue(s) e as especificações determinadas, a
CONTRATANTE poderá recusar o recebimento e/ou solicitar a troca do produto, com os custos por
contadaCONTRATADA.

3.8 0s equipamentos permanentes deverão possuir garantia conforme Termo de Referência (Anexo l,
parte integrante do Edital), sendo de total responsabilidade da contratada a operação e execução da
garantia, incluindo fornecimento de peças e serviços eventualmente necessários.

3.9 Nas entregas, os produtos deverão estar acompanhados, de acordo com a sua natureza, de: Laudo
Técnico de Qualidade / Certificado de Qualidade, para consumíveis (quando aplicável); Manual de
Instruções; e, Folha de Dados de Segurança de Materiais (MSDS), quando aplicável.

3.10 A entrega e transporte do Dueto são de total responsabilidade da CONTRATADA e não terão
qualquer ânus para a CONTRATANTE.

3.1 1 0 prazo para o fornecimento do oUeto será de 06 (seis) meses, contados da assinatura do contrato
podendo ser prorrogado a critério da CONTRATANTE.

4.0DOSVALORES:
4.1 0s valores unitários e totais para a aquisição do objeto constante em cláusula 1 .1 são de: Item ll,
valor unitário de R$ 1.960,00 (um mil, novecentos e sessenta reais), totalizando o valor de R$ 29.400,00
(vinte e nove mil e quatrocentos reais); Item 12, valor unitário de RS 400,00 (quatrocentos reais),
totalizando o valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais); Item 17, valor unitário de R$ 397,00
(trezentos e noventa e sete reais), totalizando o valor de R$ 794,00 (setecentos e noventa e quatro reais);
ltdm 18, valor unitário de R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando o valor de R$ 1.000,00 (um mil
reais); Item 19, valor unitário de RS 530,00 (quinhentos e trinta reais), totalizando o valor de R$

3
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1 .060,00 (um mil e sessenta reais); Item 20, valor unitário de RS 430,00 (quatrocentos e trinta reais),
totalizando o valor de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais); Item 22, valor unitário de R$ 610,00
(seiscentos e dez reais), totalizando o valor de R$ 1 .220,00 (um mil, duzentos e vinte reais); Item 24,
valor unitário de RS 240,00 (duzentos e quarenta reais), totalizando o valor de RS 480,00 (quatrocentos
e oitenta reais); Item 39, valor unitário de RS 770,00 (setecentos e setenta reais), totalizando o valor de
R$ 3.850,00 (três mil, oitocentos e cinquenta reais); Item 75, valor unitário e total de R$ 20.050,00
(vinte mil e cinquenta reais); Item 87, valor unitário de R$ 2.140,00 (dois mil, cento e quarenta reais),
totalizando o valor de R$ 14.980,00 (quatorze mil, novecentos e oitenta reais); Item 88, valor unitário
de R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), totalizando o valor de R$ 1 8.800,00 (dezoito mil
e oitocentos reais); Item 91, valor unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais); Item 92, valor unitário de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais),
totalizando o valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais); Item 93, valor unitário de R$ 2.350,00
(dois mil, trezentos e cinquenta reais), totalizando o valor de R$ 1 1 .750,00 (cinco mil, setecentos e
cinquenta reais); Item 94, valor unitário de R$ 1.130,00 (um mil, cento e trinta reais), totalizando o
valor de R$ 2.2600,00 (dois mil, duzentos e sessenta reais); Item 97, valor unitário e total de R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais); Item 98, valor unitário de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais),
totalizando o valor de R$ 3.280,00 (três mil, duzentos e oitenta reais); Item 99, valor unitário e total de
R$ 370,00 (trezentos e setenta reais); Item 1 13, valor unitário de R$ 4.690,00 (quatro mil, seiscentos e
noventa reais), totalizando o valor de R$ 9.380,00 (nove mil, trezentos e oitenta reais); Item 1 15, valor
unitário e total de R$ 8.000,00 (oito mil reais); Item 1 17, valor unitário e total de R$ 27.280,00 (vinte e
sete mil, duzentos e oitenta reais) e Item 132, valor unitário e total de R$ 24.800,00 (vinte e quatro mil e
oitocentos reais), apresentados como lance final pela CONTRATADA, devidamente aprovados pela
CONTRATANTE, os quais perfazem o valor total de RS 189.964,00 (cento e oitenta e nove mil,
novecentos e sessenta e quatro reais).

4.2. Os valores retro referidos são finais e irre4ustáveis, não se admitindo qualquer acréscimo, estando
incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da
CONTRATADA.

4.3 As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárías n's:
02 11 03 18.541.00]0.2027 4.4.90.52.00 1 100.0056 -- Ficha 204 -- Recurso Próprio / 02 11
18.541.0010.2027 3.3.90.30.00 1 100.0055 -- Ficha 200 -- Recurso Próprio / 02 11
18.541.0010.2027 3.3.9.0.30.00 1 100.0056 -- Ficha 200 -- Recurso Próprio / 02 11
18.541.0010.2027 4.4.90.52.00 1 100.0055 -- Ficha 204 -- Recurso Próprio

03
03
03

5.0 DO PAGAMENTO
5.1 A cada entrega do objeto, a CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), ao
segui nte endereço eletrõnico: daÊ:Êlç@.lat;ilgr!!!11a:u2:aQb::b. e çlÊlç:çlq@,jgguari u na.sp g( v br, com cópia

pelo fiscal do contrato e enviada ao responsável pela Secretaria de Meio Ambiente para conhecimento,
atesta e rubrica.

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

5.3 Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), número da Agência e o
número da conta bancária, na qual serão efetivados os pagamentos.

5.3.1 A, conta bancária onde será eüetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ da
CONTRATADA.

4
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5.4. Os pagamentos será e6etuado 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 calhas no cumprimento das obrigações
contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária com
base no IPCA-E, bem como juros na forma do artigo I'-F da Lei 9.494/97, calculados "pró-rata
temporis" em relação ao atraso verificado.

5.6 A nota fiscal deverá estar acompanhada dos comprovantes de pagamento dos salários, INSS e FGTS
dos funcionários envolvidos na execução do olÜeto.

6.0PENALIDADES:
6.1 Por descumprimento de cláusulas 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 n' 8.666/93 e art. 7' da Lei
Federal n' l0.520/02:

6.1.1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais
tenha a Contratada concorrido diretamente;

6.1 .2. Multa, na seguinte situação

6.1 .2. 1 . Moratória de 2% (dois por cento) do valor da inadimplêncía, por dia de atraso, até o limite de 1 0
(dez) dias, hipótese em que será considerada totalmente ínadimplida a obrigação, autorizando-se a
aplicação da cláusula penal remuneratória prevista na cláusula seguinte, em conjunto com esta, bem
como aquisição do oUeto com terceiros às expensas da contratada;

6. 1 .2.2 Remuneratória de 30% 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 unilateral da
Contrato.

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

6.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na hipótese de
praticar aios fraudulentos na execução do Contrato, comportar-se de modo inidõneo ou cometer 6aude
fiscal ou apresentar documento 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 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 inidoneidade
poderão ser apl ícadas juntamente com as multas previstas no subirem 6. 1 .2

6.7. A penalidade prevista na cláusula 6.1.2.2 serve como piso de compensação e não impede a
cobrança.de indenização suplementar pelos prquízos que vierem a ser apurados em decorrência da
conduta da licitante.
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6.8. O descumprimento 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, devidamentejustiâcados 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 Civil.

7.0 RESCISÃO:
7.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades
anteriormente enunciadas, ensdará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos
enumerados nos artigos 77 e 78 da Lei n' 8.666/93.

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

7.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. l a XI do artigo 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 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 Leí, 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 çabíveís.

8.2 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE
ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na prestação do objeto contratado,
isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos
mesmos.

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

8.4 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 sda, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que sda, tanto por conta
própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação vantagens
financeiras ou benefícios de qualquer espécie, sda de forma direta ou indireta quanto ao Dueto 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'
3.655/20]75

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 fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma a6etar ou prqudicar esses mesmos
itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
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IO.OVALORDOCONTRATO:
1 0.1 Dá-se ao presente contrato o valor total de RS 189.964,00 (cento e oitenta e nove mil, novecentos
e sessenta e quatro reais), para todos os efeitos legais.

ll.OVIGENCIA:
1 1 .1 Este contrato vigorará por 06 (seis) meses, contados da sua assinatura

12.0 TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO:
12.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, assinarão Termo de Ciência e
Notificação, relativo a tramitação deste perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

FORO
1 2.1 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 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 um só ejurídico efeito, perante as testemunhas
abaixo assinadas, a tudo presentes.

Jaguariúna, 30 de março de 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva

ü í'ãs 27$ ülü/pool.lõ:i
HÉXISCIENTÍFICALTDA.
Renata Bonafim do Espírito Santo
CPF n' 286.615.038-41
RG n' 32.440.016-0 SSP/SP

nExoS CiENTiFiCA LTDA
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Rua Alfa'edo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP- CEP 13910-027
cone: (19) 3867 9801/ 9780/ 9757/ 9707/ 9786/ 9792/ 9825
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Pregão Presencial n' 118/2019
Procedimento Licitatório n' 233/2019
Contrato Do 033/2020

Objeto: Fornecimento de reagentes, equipamentos e acessórios laboratoriais para
monitoramento e controle das análises dos sistemas de tratamento de água e de
tratamento de esgoto
Itens: 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 39, 75, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 113, 115, 117 e 132
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
Contratada: HEXIS CIENTIFICA LTDA.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o custe acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, Guio trâmíte 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
Reso[ução n' 01/20] 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 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 contato
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
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, exercer
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariúna, 30 de março de 2020

GESTOR DOORGÃO/ENTIDADE:
Nome: Rira de Cássia Siste Bergamasco
Cargo: Secretária Municipal de Meio Ambiente
CPF: 103.864.428-35
RG: 1 1.938.039 SSP/SP
Data de Nascimento: 02/12/1958

Endereço residencial: Rua Vereador José Pinto Carão, n' 20 1 , Jardim Botânico, Jaguariúna:
E-mail institucional : i'itab.secretari a!! eíoan)bi enter! laguariu na,SD:gov br

E-mail pessoal : dlabç!.g2Qjl!(@1l!)!!Dali:çen
Telefone(s): (19) 3867-9774
Assinatura:

SP
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Prefeitura do Município de Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 -- Centro -- Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
Forte:(19) 3867 9801/ 9780/ 9757/ 9707/ 9786/ 9792/ 9825
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PelaCONTRATANTE:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n' 120.339.598-] 3
Data de Nascimento: 1 4/05/1 966

Endereço: Rua Custódio, n' 1 27, Jardim Zeni, CEP. 1 3.91 2-464, Jaguariúna
E-mail institucional : secretarialJlariaem il ia11çtls!@jBgç!eÜ çuaóp-gQl!:b.

SP

PelaCONTRATADA:
Nome: Renata Bonafim do Espírito Santo
Cargo: Vendedora Interna
CPF n' 286.61 5.038-41
RG n' 32.440.016-0 SSP/SP
Data de Nascimento: / /

Endereço: Avenida Antonieta Pica Barranqueiros, n' 385, Distrito Industrial, CEP 13.213-009
Município de Jundiaí, Estado de São Paulo
E-mail institucional; licitacoesíãhexis.com.bl
!naxiln çls:lab@ !ol:wn!:b.

/

no
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EXTRATO DECONTRATO
Pregão Presenciam'118/2019
Contrato no 033/2020
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Héxis Científica Ltda
CNPJ 53.276.01 0/0001-1 0

Objeto: Fornecimento de reagentes. equipamentos e acessórios laboratoriais para
monitoramento e controle das análises dos sistemas de tratamento de água e de
tratamento de esgoto
heras 11. 12. 17, 18, 19, 20. 22, 24, 39. 75, 87. 88. gl. 92, 93. 94, 97. 98. 99. 113. 115.
117 e 132
Prazo: 6 meses
Valor total: R$ 189.964.00
Secretaria de Gabinete. 30 de março de 2020
Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Presencial n'118/2019
Contrato no 034/2020

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Químaflex Produtos Químicos Ltda
CNPJ 1 3.224.500/0001 -59

Objeto: Fornecimento de reagentes. equipamentos e
monitoramento e controle das análises dos sistemas
tratamento de esgoto
Itens 37. 38.42 e 79
Prazo: 6 meses
Valor total: R$ 19.890.00
Secretaria de Gabinete. 30 de março de 2020
Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

acessórios laboratoriais para
de tratamento de água e de

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO
DISPENSA Na 01 0/2017
CONTRATO N'018/2017
LOCATÁRIA: Prefeitura do Município de Jaguariúna
LOCADORES: Udemir Rosa e Mana Aparecida Toniní Rosa.
Fica renovada por mais 12 (doze) meses a vigência do Contrato supra
partir de 14 de março de 2020
Permanece inalterado o valor mensal da locação de R$ 5.000.00.
Dá-se a este aditamento o valor total de R$ 60.000.00
Continuam em vigor todas as outras cláusulas e condições do contrato
processo administrativo
Secretaria de Gabinete. 13 de março de 2020
Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

mencionado, a

e do correlato


