
aguaríúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfrcdo BuCHo, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CIEP 13910-027
Pane:(19) 3867 9801/ 9780/ 9757/ 9707/ 9786/ 9792/ 9825

Procedimento Licitatório n' 265/2019
Pregão Presencial n' 130/2019
Contrato n" 018/2020

iHHr E 13H$$iB
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 Custódio, n' 127, Jardim Zeni. CEP.

ZitiÜ H U lãHãU: ÜI
privado, inscrita no CNPJ/MF sob n' 23.423715/0001 -52, com sede na Rua da Solidariedade,
n' 972, Jardim Paz, CEP 13.470-460, no Município de Americana, Estado de São Paulo.

1.00BJETO:

1 . 1 Prestação de, serviços de limpeza, retirada, transporte e disposição de material proveniente
de tratamento das Estações Elevatórias, do lodo desaguado das Estações 'Tratamento de
Esgoto e destinação ambientalmente adequada em aterro sanitário, conforme Termo de
Referência, constante no Anexo 1, parte integrante do Edital

2.0DOCUNIENTOSINTEGRANTES

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da execução do objeto, bem como
para.definir procedimentos e Rondas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este
Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes
documentos: ' "'''''' '' ''e'
a-) Pregão Presencial n' 130/20 19:
b-) Procedimento Licitatório n' 265/20 19:
c-) Proposta da CONTRATADA

22 0s documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, cm

complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a prestação doobjcto contratado. ' '''' " '''''"*
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Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 -- Centro - Jaguariúna-SP -- CEP 13910-027
Fome:(19) 3867 9801/ 978t)/ 9757/ 9707/ 9786/ 9792/ 9825

3.0 LOCAIS E FORMA DE EXECUÇÃO

3.1 0 prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

podendo ser prorrogado a critério da CONTRATANTE, respeitando as disposlçoes da Lei

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

3.3 0s endereços dos locais de prestação dos serviços constam no Termo de Referência
(Anexo 1, parte integrante do Edital).

hHl:H:%RHl:WU: : ::::ü :
4.0DOSVALORES:

4.1 0s valores unitários e totais para a execução do objeto constante na cláusula 1 .1 são de:

centavos), totalizando o valor de R$ 67.872,00 (sessenta e sete mil, oitocentos e setenta e dois
reais); item 02, com o valor unitário de R$ 248,50 (duzentos e quarenta e oito reais e
cmquenta centavos), totalizando o valor de R$ 89.460,00 (oitenta e nove mil, quatrocentos e
sessenta reais); e, item 03, com valor unitário de R$ 1 84,90 (cento e oitenta e quatro reais e
noventa centavos), totalizando o valor de RS 452.635,20 (quatrocentos e cinquenta e dois mil.
seiscentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), apresentados como 'lance Htnal pela
CONTRATADA, devidamente aprovados pela CONTRATANTE, os quais perfazem o
valor global estimado de RS 609.967,20 (seiscentos e nove mil, novecentos e sessenta e sete
reais e vinte centavos)

42 0s valores retro referidos são finais e irreajustáveis, não se admitindo qualquer
acréscmlo, estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos. como
tambén] os lucros da CONTRATADA.

4.3 As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária n'
02.11 .03.18.541.0010.2027.3.3.90.39.00 -- Ficha 202 -- Recurso Próprio

5.0 DO PAGAMENTO

ll$ü :àK ;ie: u ::i
referente ao lodo produzido (em tonelada) de cada uma das unidades do sistema de
esgotamento sanitário, sob responsabilidade do DAE -- Departamento de Agua e E.saoto da
Secretaria de Meio Ambiente da CONTRATANTE. ' '"" --''''' "

5:1.1 Após a.conferência e aprovação (ein até 05 dias) dos documentos mencionados na
cláusula anterior pela fiscalização, a CONTRATANTE autorizará a clnissão da Nota Fiscal
Eletrõnica.

a--- 'b
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5 2. Deverá estarZjndicado na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e) o número do Pregão, bem como o

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.

CON5 3.1 A conta bancária onde será efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ da

54. Os pagamentos Sará Cremado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da

HR$11Hl$1U:
6.0PENALIDADES

PRH;iBHWIÊl? h'i;$Ç=]
quais tenhara nciatr,empre que 6orein constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as

6.1 .2. Multa, na seguinte situação

s:tli:l '=s:=S=='= 1:=='=.=::r:=::"':::.=::J: '=:'=:
62. Suspcn.são temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
Município de Jaguariúna, pelo prazo de até 05 (cinco) anosl

c0111 0
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iil$ii;i13i=iaiÇIUIKa:Bi:'ilEii::;:
resultantes e desde que cessados os motivos detenninantes da punição. '' r''i

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
inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem 6.1 .2.

de

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 prejuízos que vierem a ser apurados emdecorrênciadacondutadalicitante. ' ' ' "'''-'

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 inotlvo
de caso fortuito ou de força maior, devidamente justiHlcados e comprovados. O caso forUito.
ou de.força maior, verifica-se no fato necessário, cujo efeito não era posstve] 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, ensejará 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 rondas delineadas no alugo 79 da

lig.111;11lBUT;HH:K;Epr::à:; ;:z:.;==: : i
8.0 DISPOSIÇÕES GERAIS

ção final dos resíduos.

itário comporta a
Ba!!!idade..dÊ..rg$í!!!!a l oferente ao obieto :

lho ao aterro
Pre fe atura =
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estas

b&bbsãg.Ê.Eg!:ylilEJÉçnic«s vier;;iil;
.Plane..gg..ale!!!!i!!!g!!!aÀ eme agência . PAE

dos resíduos
final;

i.l.l) Caução.em dinheiro: a ser recolhida nas agências do Banco
fomecimento de comprovante de pagamento com autenticação digital;

do Brasil S.A c01n

i. 1 .2) Títulos da dívida pública

conforme o caso antia ou fiança bancária, na forma da legislação vigente, que deverão conter,

recebimento deHinMvo ou téonesponder.ae aoe=lcicudo período de vigência do contrato até o

for devjJ. resma afimlação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que

obrigações; "' pçnuçnLemente cie Interpelação Judicial, caso o antançado não cumpra suas

i.1.3.3) Não poderá constar ressalva quanto à cobertura de multa
consonância cona o mciso 111 do artigo 80 da Lei Federal n' 8666/93

administrativa, eili

Ihe for devida pela CONTRATADA.ntar da garantia toda a importância que a qualquer título

i.4) Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a
indenização de terceiros, a CONTRATADA, notiHlcada por meio de correspondência

5
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P

simples, obrigar-se-á a repor ou coletar o seu valor, no prazo máximo e imnrorro J- "'
(cinco) dias, contados do recebimento danotificação. ' ' '"-'- - '"l"-"-v6a"';' uç yJ

= H;:i,:l:E:: l::l:l
8.3 A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações assumidas
todas as condições de habilitação e qualiÜlcação exigidas na licitação. ' ' o-'--" --"u'

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

9.0.DA ANTICORRUPÇÃ0

IO.OTOLERÂNCIA:

IO.OVALOR DOCONTRATO:

10. 1 Dá-se ao presente contrato o valor global estimado de R$ 609.967,20 (seiscentos e nove
mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte centavos), para todos os efeitos legais.

ll.OVIGÊNCIA
1 1. 1 Este contrato vigorará por 12 (doze) ]neses, contados da sua assinatura

12.0 TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

6
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12. ] Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRAT.'LDA, assinarão Termo de Ciência e
Notificação, relativo a tramitação deste perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

FORO

IH::lH ::M)li BP ==.T:= :=
1: $ HI :i :l p;l:::'=='=:'sL:: :

Jaguariúna, 1 1 de fevereiro de 2020

PREFEITURA DO M
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete ,/ÍI

\y

CONSTERPAT TRANSPORTES EIRELI ME
Josué José dos Santos

RG n' 26.872.344-8 SSP/SP
CPF/MF n' 171.599.888-09

Luciano S. C. de Araúju
Assistente de Gestão Pública

Prefeitura do Município de japariún.
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Pregão Presencial n' 13(]/2019

Procedimento Licitatório n" 265/2(]19
Contrato n' 018/2020

Objeto: Prestação de serviços.de .limp.eza, retirada, transporte e disposição de material

adequada 'auiçlüu utts EES, ao logo (lesaguado das ETEs e destinação ambientalmente

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGU.\RI(JNA
Contratada: CONSTERPAT TRANSPORTES EIRELI ME

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 eletrânico:

H?E;:;H'BH:";IIÚ$8:fÜ ::::

d) , Qualquer alteração de endereço -- residencial ou eletrõnico -- ou telefones de contado
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

publicaçãolacompanhamento dos ates do processo até seu julgamento final e consequente

direito de defesa, interpor recursostereque nosi prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o

Jaguariúna, 1 1 de fevereiro de 2020

ÇE$:11QB:.11}Q ÓRGÃO/ENTIDAD E:

Nome: Rita 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 Catão. n' 20 1

E-mail institucional: dl4b:gççlçlêltigl119iQêmlbiente(@laauariuna.si
E-mail pessoal: rilêt)çr92(} 1:Q@hç11111)4U:çQm

Telefone(s): (19) 3867-9774
Assinatura:

>
SP

Jardim Botânico Jaguariúna

iov.br

8
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E!!!!!.ÇQB].]!z\CANTE:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Cargo: Secretária dc Gabinete
RG n' 22.552.439-g SSP/SP
CPF n' 120.339.598-13

Data de Nascimento: 14/05/1 966

E-mail instituo riúna

Telefone(s):.(19) 3867-9724,,- /''\ (l r''''-\
Assinatura: \ /~.... . 4

SP

!:glilaONTRATADA:
Nome: Josué José dos Santos
Cargo: Comerciante
CPF n' 171 .599.888-09
RG n' 26.872.344-8 SSP/SP

Data de Nascimento: I'P)/ )D/

lil::l=:,,U,S: .rlãamc'm", '«-:-« -", '"
E-mail i nstitu cional : ÇQD81çll!!!!!ç!.1111121g11êlgg11](a bo l .com . br
E-mail pessoal:

Telefone(s):( 19) 3227-] 050/ j461 -0746/ 99504.8028
Assinatura:

13.470-460. no Mulaicípio de

'\


