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Procedimento Licitatório n' 348/2021
Pregão Eletrânico n' 096/2021
Contrato n' 090/2021

O MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, pessoajurídica de direito público intemo, com sede na
Rua Alfredo Bueno, n' 1.235, Centro, CEP: 13.910-027, no Município de Jaguariúna, Estado
de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF n' 46.410.866/0001-71, neste ato 'representado pela
ilustríssima Secretária de Gabinete, Senhora Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva.
brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.551i.439. 9 - SSP/SP e inscrita
no CPF/MF sob n' 120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua Custódia, n' 127, Jardim

, neste Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominado

ato pelo Senhor Paulo Eduardo Lanzi Martini, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula
de Identidade RG n' 46.255.597-X e inscrito no CPF sob n' 392.959.648-29, residente e domiciliado

na Rua Anata Dela Posse de Souza, n' 7] , Jardim Santa Mõnica 1, CEP 13.844-410, no Município
de Mogi Guaçu,.Estado de São Paulo, e pelo Senhor José Renamo Lanzi Martini, brasileiro,
solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n' 43.950.828-9 e inscrito no CPF sob
n' 350.646. 1 08-74, residente e domiciliado na Rua José Candido Rangel, n' 372, Apartamento 24,
Bairro da Capela, CEP 13.845-300, no Município de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo. doravante
denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue:

1.-0BJETO

1 .1 Aquisição de até 1 2.000 Kg de sulfato de alumínio líquido isento de ferro para o tratamento de
água, conforme especificações/características descritas abaixo e demais informações constantes no
ANEXO 1 -- Termo de Referência, parte integrante do Edital: ' '



f
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna - SP - CEP 13.910-027
Fone:(19) 3867 9825/ 9757/ 9792/ 9801 / 9707/ 9780

www. licitacoes. íaa ua ri u na.se.aov. br

teei dura M0 e .B H e /unicípio deJaauariúna

Basicidade

pH (a 10% - 20'C)
Viscosidade (CP):

Máximo 0.2%.

2.90 à 3.20
26

1.2. O produto deverá apresentar-se dentro dos padrões de qualidade e especínicações

estabelecidos na norma NBR 11.176/2021 da ABNT - Associação Brasileira de Normas
Técnicas, para tratamento de água de abastecimento público.

1 .3. O produto
15.784/2017.

também deverá atender aos requisitos especificados nas normas NBR

2.0. DOCUMENTOS INTEGRANTES:
2.1 . Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do fornecimento 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 Eletrõnico n' 096/2021 ;
b-) Procedimento Licitatório n' 348/202 1 ;
c-) Proposta da CONTRATADA.

2.2. Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta fomla, reger o fornecimento do
objeto contratado.

3.0 QSECAKACTKRÍSTicAS
DO FORNECIMENTO
3.1 . Os pedidos de entrega serão emitidos pela equipe técnica da Estação de Tratamento de
Agua através de e-mail, enviados para responsável designado pela CONTRATADA, com
antecedência mínima de 48 horas em relação a data de entrega. A entrega deverá ser realizada
na data de estipulada no pedido.

3.2. O recebimento do produto será autorizado após execução de medição da densidade do
mesmo por pessoa responsável pela ETA, em amostra coletada diretamente do caminhão.

3.3. O produto deve estar acondicionado em container
código de lacre descrimínado na Nota Fiscal.

devidamente ladrado com respectivo

3.3.1. O consumo médio mensal de Sulfato de Alumínio líquido isento de feno é de
aproximadamente 1 .000 Kg (mil quilos), podendo variar eventualmente de acordo com as

necessidades operacionais desta Secretaria, os quais deverão ser entregues em contêineres de
1 000 L (um mil) Litros.

3.4. Cada entrega deverá vír acompanhada pelo Laudo Técnico de Análise do produto, assinado
pelo técnico responsável, com parâmetros físico-químicos do lote correspondente.

3.5 A entrega do produto é de total responsabilidade da CONTRATADA, que deverá
descarregar o produto nos reservatórios de Sulfato de Alumínio da Estação de Tratamento de
Agua Ana Helena(ETA-Ana Helena), situada à Rua Botelho, s/n Ana Helena -- Jaguariúna --
SP
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3.6. Efetuar eventualmente entrega imediata (24 horas)

3.7. A CONTRATADA fica inteiramente responsável pelo fornecimento dos EPls
(equipamentos de proteção individual) que se fizerem necessários para a entrega e
descarregamento do produto no tanque de armazenamento, bem como a sua obrigatoriedade de
uso

3.8 A entrega e o transporte do produto serão de total responsabilidade da CONTRATADA
sem qualquer ânus para a CONTRATANTE.

4.0. VALORES
4.1. O va]or porqui]ograma para a fornecimento do objeto constante em C]áusu]a ] .l é R$ 1,37
(um real e trinta e quatro centavos), totalizando o valor de R$ 16.440,00 (dezesseis mil,
quatrocentos e quarenta reais), apresentado como lance final pela CONTRATADA,
devidamente aprovado pela CONTRATANTE.

4.2. Os recursos oiçamentários para pagamento do objeto da contratação correrão por conta
da dotação orçamentária N' 02 1 1 05 17.512.0010.2078 3.3.90.30.00 -- Ficha 220 -- Recurso
Próprio

5.0 - CONDIÇOES DE PAGAMENTO:
5. 1 . A cada entrega do objeto, a CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e),
ao seguinte endereço eletrânico: dae.ela@bgLlqliuna.sp.gQ}L:1ll:, a qual será conferida e vistada
pelo fiscal do contrato e enviada ao pelo responsável pela Secretaria de Meio Ambiente para
conhecimento, atento e rubrica.

5.2. Devem ser indicados na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e): a descrição do objeto
fomecido/prestado e sua quantidade; os números do pregão, do contrato e do empenho
orçamentário correspondentes ao fornecimento/prestação; os números da agência e da conta
bancária em que o pagamento deve ser realizado.

5.2.1 A conta bancária fornecida deverá estar no mesmo CNPJ da CONTRATADA

5.2.2 Não será aceita a indicação de conta poupança

5.3. - O pagamento será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da
Nota Fiscal Eletrânica.

5.4. - Havendo atraso no pagamento não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações
contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária
com base no IPCA-E, bem como juros calculados na coima do artigo I'-F da Lei 9.494/97,
incidentes "pró-rata temporis" sobre o atraso.

5.5. - Junto às notas fiscais, a CONTRATADA apresentará os comprovantes de recolhimento /
mensal do FGTS, do INSS e do pagamento dos salários dos funcionários envolvidos no
fomecimento do objeto, documentos sem os quais nenhum pagamento será efetuado. ,,#
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6.0-PENALIDADES:

6. 1 . 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 díretamente;

6.1 .2. multa, nas seguintes situações

6.1 .2.1 . Moratória de 1%(um por cento) do valor da ordem de fornecimento, por dia de atraso
injustíHlcado na entrega do objeto, até o limite de lO (dez) dias, hipótese em que será
considerada totalmente inadimplída a obrigação, autorizando-se a aplicação da cláusula penal
remuneratória prevista na cláusula seguinte, em conjtmto com esta, bem como a aquisição do
olqeto com terceiros às expensas da CONTRATAM)A;

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 edítalícia, hipótese em que
será efêtivada a rescisão unilateral do contrato.

6.2. Impedimento de participação em licitação e de contratar com o Mtmicípio de Jaguariúna,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

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 e de
juntamente com as multas previstas no subítem 6. 1 .2.

impedimento poderão ser aplicadas

6.5. A penalidade prevista na cláusula 6.1 .2.2. tem caráter de piso compensatório e não impede
que a CONTRATADA pleiteie índenização suplementar.

6.6. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes
correspondam, não será considerado inadimplelllento 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 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 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
n' 8.666/93.

»
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7.3. Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. l a XI, do art. 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.L A CONTRATADA terá o Prazo de 15 dias contados da assinatura de$Q ÇQPÜgto para
apresentar:

a) O Laudo de Atendimento aos Req!!j$ilQgdç Saúde (LARS) e o Laudo de Comprovação
de Baixo Risco à Saúde (CBRS), comprovando a adea uacão do produto ofertado à norma
ABNT NBR 11.176/2013 e NBR] 5.784/2017 e sua CQDlbrmidade para uso em tratamento
de água para o consumo hyw411Q:.Os laudos deverão estar dentro de seu período de
validade e conter o nome da empresa responsável Dçj4jabricação e/ou a marca do l)roduto
oferecido.

b) Licença ambiental de operação da CONTRATAM)A. emitida nor órgão oficial
comlletente.

8.2. 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 cm Lei, em especial no que diz
respeito às normas do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n' 3214, de 08-07-
1 978, 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
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 objeto 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 qualificação exigidas na licitação.

8.5. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Leí n' 8.666/93, que regulamenta as licitações
e contratações promovidas pela Administração Pública.

9.0.DAANTICORRUPÇAO
9. ] . 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 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 objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado,
ainda, pelos gestores e fiscais, sob as penas da Lei Federal n' 12.846/201 3, regulamentada no
Município de Jaguariúna pelo Decreto n' 3.655/201 7.

IO.O.TOLERÂNCIA

5
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1 0. 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 afetar ou prqudicar
esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma
tolerância houvesse ocorrido.

ll.O.VALORDOCONTRATO
1 1.1. Dá-se ao presente Contrato o valor global estimado de R$ 16.440,00 (dezesseis mil,
quatrocentos e quarenta reais), para todos os efeitos legais.

12.0.VIGENCIA:
1 2.] . Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, podendo ser
prorrogado a critério da Administração, observados os requisitos da Lei 8.666/93 e da
jurisprudência do E. TCE/SP

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

14.0.FORO

] 4.1 . 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 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 e jurídico efeito, perante
as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Jaguariúna, 24 de setembro de 2021

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete ,

f
r
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gUPP[.Y COMÉRC](IF'D]n'RObUTOS QUEM ECOS ].TDA
Paulo Eduardo Lanzi Martini

SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
José Renamo Lanzi Martini
RG n' 43.950.828-9
CPF n' 350.646.108-74

Testemunhas

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prehitura do itíun','p.u 'i- Ja8uadúna
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TERMO DE ciÊN(]:A E NOnFiCACÃO

Procedimento Licitatório n' 348/2021
Pregão Eletrânico n" 096/2021
Contrato n' 090/2021

Objeto: Aquisição de até 12.000 Kg de sulfato de alumínio líquido isento de forro para o
tratamento de água.
Marca / Fabricante: GUAÇU.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARltINA
CONTRATADA: SUPPLY COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução
contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite 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, em consonância com o estabelecido na Resolução n' 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrõnico, todos os Despachos c Decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, seixo 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 dejaneiro de 1 993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo
eletrânico do "Cadastro Corporativo TCESP CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2'
das Instruções n'0 1/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

Civil

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos aros 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, 24 de setembro de 202 1

AUTORA)ADE MÁXIMA DO ÓRGÃOS:NTIDADE
Nome: Márcio Gustavo Bernardes Reis
Cargo: Prefeito
CPF: 1 65.052.578-88

!!ESPQNSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Silvo
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF: 1 20.339.598-13
Assinatura:
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Responsáveis que assinaram o ajuste

PeloCONTRATANTE:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF: 1 20.339.598-1 3 r
Assinatura:

PelaCONTRATADA:
Nome: Paulo Eduardo Lanzi Martini
Cargo: Engenheiro
CPF n' 392.959.648-29
RG n' 46.255.597-X
E-mail institucional: operacoes(ã)çollattlsambiental,com .br

E-mai l pessoal: !anzi . paulo]êê.gn.!gli!:çg1]3

Telefone(s): (19) 3818-881 1 ,,::2' #m /"
Assinatura:

Z
PelaCONTRATADA:
Nome: José Renato Lanzi Martini
Cargo: Elngenheiro
CPF n' 350.646. 1 08-74
RG n' 43.950.828-9
E-mail institucional: calHeI'clal(ã)conatusambielltal.com.rbl

E-mai l pessoal: .irlmartini(aumail.com
Te[efone(s): (] 9) 381 8-881 1
Assinatura :

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE
Nome: Rata de Cássia Siste Bergamasco
Cargo: Secretária de Meio Ambiente
CPF: 1 03.864.428-35
Assinatura:

8
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Protocolo n' 14050/2020, inscrição municipal n'
550519751, em nome da empresa MEDVIDYA SERVIÇOS

MEDICOS LTDA, estabelecida na Rua Regente Feijó, n' 300.
Bloco L --Apto 12, Jardim Mauá ll . Retorno da Correspondência
contendo Ofício DCM/DT e Guia(s).

Jaguariúna, 27 de setembro de 2021

Roberta Cristina dos Santos

Respondendo pelo Departamento de Tributos

EXTRATO DECONTRATO

Pregão Eletrõnico n'096/2021

Contrato Ro 090/2021

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Contratada: Supply Comércio de Produtos Químicos Ltda

CNPJ 33.356.923/0001 -30

Objeto: Aquisição de até 12.000 kg de sulfato de alumínio

líquido isento de ferro para tratamento de água

Prazo: 12 (doze) meses

Valor Global: R$ 16.440,00

Secretaria de Gabinete, 24 de setembro de 2021 .

Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva

Secretária de Gabinete


