
Jaeuariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13.91 0-027
Fonc:(19) 3867 9801/ 9780/ 9707/9757/ 9792/ 9786

Procedimento Licitatório n' 294/2019
Pregão Presencial n' 145/2019
Contrato n' 003/2020

1.0.0BJETO

1 .1 . Fomecimento de até 1 .270 t (hum mil, duzentos e setenta toneladas) de hipoclorito de
sodio 12%, Marca/Fabricante: Unipar Carbocloro, conforme especificações técnicas
descritas abaixo: ' ' '' '-'

Características Físico-Químicas do
Fórmula:
Estado
Cor
Odor

Ph em solução (5% em peso a 25'C)
Cloro Ativo
Densidade a 20' C
NaOH

produto:
NaCIO

Líquido Transparente
Amarelo Claro
Picante
11,0
> 12,0%
> 1 ,20 g/cm'
3,0 - 8,0 g/l

1.1.1 Produto a ser utilizado no processo de desinfecção no tratamento de água de

setembro de 2017 e Tratamndende EsPortaria de Consolidação n' 5 - 'GM/MS, de 28 de

NBR 15.784/2017.eve atender os requisitos especificados nas normas NBR 1 1.833/199] e
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?.O. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA

2.] . As entregas serão feitas pelo períodode 12 (doze) meses, contados da assinatura deste.

2. 1816 0 contrato poderá ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE, nos termos da Lei

2.2. 1 . Eventualmente, a CONTRATADA deverá efetuar entrega imediata (em até 24 horas).

2.3. O produto deverá ser entregue em containers de 1 .000 L (hum mil litros), devidamente
lacrada, com o respectivo código do lacre discriminado na Nota Fiscal.
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assinado tregao o produto deverá ser acompanhada do Laudo Técnico de Análise do Produto,

correspondente. içu responsável, com os parâmetros físico-químicos do lote

2.7. No pedido constará o quantitativo a ser entregue, bem como o local de entrega, sendo:

Be a Vista Jaguariúna -- S de Tratamento de Agua Central: Rua Maranhão, n' 420, Jardim

b) ETE Camanducaia -- Estação de Tratamento de Esgoto Camanducaia' Rua Pacíc«-
Moneda, n' 1000, Vargeão, Jaguariúna-- SP; e, ' '" '' ''---- '-" - u-'"-'"'

c) ETE Vila Primavera -- Estação de Tratamento de Esgoto Primavera: Estrada Municipal
JGR 369 (Estrada da Fazenda Santa Francisca), n' ] 000, Vila Primavera, Jaguariúna -- SP.

sem q2.9. A entrega e o transp a CONTRATMTE e total responsabilidade da CONTRATADA,
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3.0.DOVALOR

3.2. O valor retro referido é final e irreajustável, não se admitindo nualnucr acrés-:---
estando incluídos nos mesmos todas as despesas e custos, diretos e 'uu"- "v-'"-"--''
indiretos, como também os lucros da CONTjiATADA

3.3. A despesa decorrente do presente Contrato correrão por conta da dotação orçamentária
n' 02 ll 05 17.512.0067.2078 3.3.90.30.00 1 110.000 -- Ficha 237 e 246 -- Recurso Próprio

4.0. CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

o núDeveido Cor indicado na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e) o número do Pregão, bem como

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

CONTRATADA carta onde será efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ da

da Nota Fiscal Eietrõnla efehado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação

5.0.PENALIDADES

5. 1 .1 . advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca '-avidade
as quais tenha a Contratada concorrido diretamente; ' ' ' "'- ''- --

para

5.1 .2. Multa, na seguinte situação
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5.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Jaguariúna, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; '' '--'- vv

iH:'l:ãl:lE:lli :RRX tF?=1:=;:e'=::=

5.5. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas admínistrãtiv« ---
judicialmente, ou descontadas dos créditos da CONTRATADA. -- - -'"«"'a uu

5.6. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de
inidoneidade poderão ser aplicadasjuntamente com as multas previstas no subitem 5. 1 .2.

1:6E U R :mm:'=:'::==Tu;n3='=

6.0. RESCISÃO:

6.1. A inexeçução 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

6.2. A rescisão/do.Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no artigo 79
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7.0.DISPOSIÇÕESGERAIS

l q: H::l
7.3. A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações
assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

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

que regulamenta as

8.0.DAANTICORRUPÇÃ0

9.0.TOLERÂNCIA



IO.O.VALORDOCONTRATO

]0.1 . Dá-se ao presente contrato o valor global estimado de RS].]43.000 00 ÍHum milh=-
cento e quarenta e três mil reais), para todos os efeitos legais. ''''- \-u"- "---"au,

ll.O.VIGÊNCIA

aditado a critério da CONTRATANTE.e) meses, contados da sua assinatura, podendo ser

}?.O. !ERMO D.E CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

e blotiâc-..'. dade de CONTRATANTE e CONTRAT.ADA, assinarão Termo de Ciência
Estado de São Paulo nexo, relativo a tramitação deste perante o Tribunal de Contas do

13.0.FORO

Ü Hã :iG::ill:H11u: ;: ::r :: :
Ll:gHRã:lHHlã llF;K==: â::n

Jaguariúna, 03 dejaneiro de 2020

Otávio Cardos Campagnolli
RG N': 18.170.496-1
CPF/MF N': 089.451.218-89

h
Q& -. 31 .1Jq.':\(:n- B

Assistente de Gestão Pública

Prefeitura do Munidpio de hguariúna

6
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rERMO DE ciÊNciA E NOTifiCAÇÃo

Pregão Presencial n' 145/201g
Procedimento Licítatório n' 294/20] 9
Contrato Ho 003/2020

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1. Estamos CIENTES de que:

d) Qualquer alteração de endereço -- residencial ou eletrânico -- ou telefones de co-'-''
Qeverâ ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. u'. '.,u--':"u

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) blicacompanhamento dos atou do processo até seu julgamento final e consequente

o direito de defesa, in erpor recursos e o que mais couber as legais e regimentais, exercer

Jaguariúna, 03 dejaneiro de 2020

Nome: 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 Nascimento: 02/1 2/1 958
Endereço: Rua Vereador José Pinto Calão, n' 201
E-mail institucional: [!!êb:ggç!.çlê!.!gmçiQambiente
E-mail pessoal: !.!!êbgEg2(!!D(@hotmai .com
Telefone(s):( 1 9) -- 3867.9774

Jardim Botânico, Jaguariúna, SP
&lêgy4111111g:sp:gov.br

Assinatura
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EÊl3..CQN].B:âTANTE:

Nome: Mana Emília Peçonha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF: 120.339.598-13

RG: 22.552.439-9 SSP/SP
Data de Nascimento: 14/05/1 966
Endereço: Rua.Custódia, n' 127, Jardim Zeni, CEP.
E-mail institucional: $ççlçlaElanarlaçml lianeneá
E-mai l pessoal: !!!g!.!gçlt!!i!!gDÊltç(@gmai .com
I'elefone(s):(19) 3867-9724

a
13.912-464,Jaguariúna SP

Assinatura

Eglg..CII)NTRATADA:

Nome: Otávio Carlos Campagnolli
Cargo: Empresário
CPF: 089.451.2 1 8-89
RG: 18.170.496-1

Data de Nascimento: 24/09/1 965
Endereço Residencial: Rua

no Município de Campinas,
E-mail institucional:
E-mail pessoal:

Telefone(s): (19) -- 3785.gl

Alphaville, CEP: 13.098-305

Assinatura


