
Prefeitura do Município de Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
Fine:(19)3867 9780/9760/9801

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA E PEREIRA E CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS bÉ
LIMPEZAE DESCARTÁVEIS LTDA.-ME

Procedimento Licitatório no 405/2022
Dispensa n'017/2022
Contrato no108/2022

O Município de Jaguariúna, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Alfredo
Bueno, n' 1235 -- Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste ato
devidamente representada pela Ilustríssima Secretária de Gabinete Sra. MARIA EMiLIA
PEÇANHA DE OLIVEIRA SILVA. brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG

' 22.552.439-9 - SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-13. residente
domiciliada na Rua Custódia, n' 127. Jardim Zeni - CEP: 13.912-464, no município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e
de outro lado o PEREIRA E CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
DESCARTÁVEIS LTDA. - ME, inscrito no CNPJ/MF sob n' 07.460.51 8/0001 -57, estabelecido
na Rua Sebastião Bueno Mendes, n' 493. Jardim Novo Chapadão, Campinas, Estado de São
Paulo, CEP: 1 3.070-1 70, representada neste ato por seu Sócio Proprietário Sr. Jogo Baptista
de Camarão Alves Junior, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do RG n' 17.090.540
SSP/SP, inscrito no CPF/MF n' 1 19.203.938-62, residente e domicilíado na RuaDr. Jesuíno
Marcondes Machado, n'440, Nova Campinas, no município de Campinas, estado de São
Paulo, CEP: 13.090-732, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo
contratado o que segue:

n e

e

1.0.0BJETO DO CONTRATO:

1.1. Aquisição de papel higiênico (tipo rolão) e papel interfolha, conforme quantidades e

1 .2. A presente contratação direta tem por fundamento o disposto no Artigo 24, IV, da Lei
8.666/93.

2.0 DOCUMENTOSINTEGRANTES:
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização 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-) Dispensa n' 017/2022;
b-) Procedimento Licitatório n' 405/20221

2.2. Os documentos referidos no item anterior, são considerados suficientes, em complemento
a este Contrato, definir a sua extensão e, Atesta forma reger a aquisição do objeto contratado.
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Item Quantidade Unidade
Descrição üilê$11$ágêlêãlÉllliêÜ . Marca

01 4.415 FARDO
PAPEL HIGIÊNICO (TIPO ROLÃO): apresentando
folha simples, na cor branca medindo 10 cm x
300m. composto de 100% celulose, em
embalagem plástica ou papelão contendo 08 rolos.

EURO
PAPER

02 12.665 FARDO

PAPEL TOALHA INTERFOLHA: fardos com. no
mínimo, 1000 folhas simples, interfolhada. com 02
dobras. na cor branco, macio. resistente.
absorvente, com folhas na dimensão no mínimo
20x21cm, contendo na rotulagem a quantidade de
folhas e informações do fabricante.

MELIPEL
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3.0. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO:
3.1. A entrega do objeto deverá ser realizada semanalmente, sendo duas entregas por
semana, sendo realizada a entrega total do objeto em até 30 (trinta) dias, contados da data
de assinatura deste contrato.

3.2. O objeto deverá ser entregue no almoxarifado de materiais de higiêne e limpeza do
Departamento de Alimentação Escolar, sito à Avenida Pacífico Moneda, n' 1 .000, Vargeão,
das 07h00 às 1 6h00, mediante prévio contato através do telefone (1 9) 38674235.

3.2. A entrega e o transporte do objeto não terão nenhum ónus para CONTRATANTE

4.0. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:
4.1 . O valor unitário para o item 01 é de R$ 18,89 (dezoito reais e oitenta e nove centavos),
totalizando o valor de R$ 83.399,35 (oitenta e três mil, trezentos e noventa e nove reais e
trinta e cinco centavos) e o valor unitário para o item 02 é de R$ 6.85 (seis reais e oitenta e
cinco centavos), totalizando o valor de R$ 86.755,25 (oitenta e seis mil, setecentos e cinquenta
e cinco reais e vinte e cinco centavos), perfazendo o valor global deste contrato de R$
170.154,60 (cento e setenta mil, cento e cinquenta e quaro reais e sessenta centavos).

4.2. Os preços referidos acima são finais e irreajustáveis, não se admitindo qualquer
acréscimo, estando incluídos nos mesmos, todas as despesas e custos, diretos e indiretos.
como também os lucros da CONTRATADA.

4.3. As despesas decorrentes do presente
dotações orçamentárias:
N' 02 09 01 12.365.0013.2068 3.3.90.30.00 1
N' 02 09 02 12.365.0013.2069 3.3.90.30.00 1
N' 02 09 03 12.361.0014.2061 3.3.90.30.00 1

Contrato. correrão por conta das seguintes

Tesouro Próprios
Tesouro Próprio;e,
Tesouro Próprio.

4.4. A cada entrega a CONTRATADA enviará Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) ao seguinte
endereço eletrõnico: merenda(ã2iaquariuna.sp.aov.br a qual será conferida e vistada pelo
fiscal do contrato e enviado a Secretária de Municipal de Educação, para conhecimento,
atesta e rubrica, desde que cumpridas todas as exigências pactuadas.

4.5. Deverão estar indicados na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e),
Procedimento Licitatório, deste Contrato, além da descrição do objeto

0 número do

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

4.6.1. A conta bancária onde será efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ da
CONTRATADA.

4.6.2.. Não será aceita a indicação de conta poupança

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

4.8. - Junto às notas fiscais, a
negativas referentes ao INSS e
Trabalhistas .

CONTRATADA, apresentará mensalmente, certidões
FGTS, bem cimo a Certidão Negativa de Débitos ,,#
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4.9 À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura
emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão-somente, cobranças em
carteira simples, ou seja, díretamente na CONTRATANTE.

4.10. Em hipótese alguma será efetivado pagamento antecipado ou sem a apresentação do
constante na Cláusula 4.5 e 4.8, deste instrumento.

5.0.TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO:
5.1 . A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem
poderá subcontratar os serviços relativos ao seu objeto, sob pena de rescisão do ajuste.

6.0. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
6.1 . A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pelo objeto deste Contrato e,
consequentemente responde, civil e criminalmente. por todos os danos e prejuízos que. direta
ou indiretamente, venha a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.

7.0. PENALIDADES:
7.1 . Por descumprimento de cláusulas ou pela inexecução total ou parcial deste 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.

7.1 .1 . Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para
as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente.

7.1 .2. Multa, na seguinte situação

7.1 .2.1 . Remuneratória de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato em caso de inexecução
total ou de descumprimento de qualquer cláusula contratual, hipótese em que será efetivada
a rescisão unilateral deste Contratos

7.1 .3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anosl

7.1 .4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na
hipótese de praticar ates fraudulentos na execução do Contrato, comportar-se de modo
inidõneo ou cometer fraude fiscal ou apresentar documento falso;

7.2. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, decorrido o
prazo de 02 (dois) 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.

7.3. As multas serão, após o regular procedimento licitatório
judicialmente, ou descontadas dos créditos da CONTRATADA.

cobradas administrativa ou

7.4. As penalidades previstas de advertência. suspensão temporária e declaração
inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a multa prevista no subitem 7.1 .2

de

7.5. A penalidade prevista na cláusula 7.1 .2.1 serve como díso de compensação e náo impede
a cobrança de indenização suplementar pelos prejuízos que vierem a ser apurados em
decorrência da conduta da CONTRATADA. l
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7.6. 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, 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.

8.0. RESCISÃO:
8.1. A inexecução deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades
anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer
motivos enumerados nos art. 78, da Lei n. 8.666/93.

8.2. A rescisão do Contrato poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no art. 79, da
Lei n. 8.666/93.

8.2.1 . No caso de alta da paciente, este contrato poderá ser rescindido de forma amigável

9.0.DISPOSIÇÕES GERAIS:
9.1 . A CONTRATADA deverá atender. rigorosamente, ao estipulado nas Cláusulas deste
Contrato.

9.2. 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 deste contrato, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que
possa surglrl

9.3. A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no
que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguros de
acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz
respeito às normas de segurança do trabalho. previstas na Legislação Federal, sendo que
seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da CONTRATANTE ou
rescisão com a aplicação das sanções cabíveisl

9.4. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n. 8.666/93,
licitações e contratações promovidas pela administração pública.

que regulamenta as

10.0. TOLERÂNCIA:
10.1. Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por
omissões. a ínobservância no todo, ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste
Contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar
esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados como se nenhuma
tolerância houvesse ocorrido.

ll.O.DAANTICORRUPÇÃO
11.1. Para a execução deste contrato, 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 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 forma a ele não relacionada. o
que deve ser observado. ainda, pelos gestores e fiscais, sbb as penas da Leí Federal n'
12.846/201 3, regulamentada no Município de Jaguariúna pela Decreto no 3655/2017

12.0.VIGÊNCIA: l
Y'
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12.1. Este contrato vigorará pelo período de 30 (trinta) dias. contados
assinatura, podendo ser prorrogado a critério da CONTRATANTE

da data de sua

13.0.VALOR DO CONTRATO:

13.1. O valor total deste contrato é de R$ 170.1 54,60(cento e setenta mil, cento e cinquenta
e quatro reais e sessenta centavos).

14.0. TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
14.1. Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão o Anexo 1 - Termo de
Ciência e Notificação, abaixo, relativo, se for o caso, à transmissão deste Procedimento
perante o Tribunal de Contas do Estado de são Paulo.

1 5.0. FORO:

1 5.1 . 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.

16.2. E por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais,
assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico
efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas.

Jaguariúna, 29 dejulho de 2022

Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

João Baptista de Camargo Alves Junior
RG n' 17.090.540 SSP/SP
CPF/MF n'

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Município de jaguarlúna
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARlúNA

CONTRATADA: PEREIRA E CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS
DESCARTÁVEISLTDA.- ME
CONTRATO NO 1 08/2022

OBJETO: Aquisição de papel higiênico (tipo rolão) e papel interfolha.
Marca/Fabricante: EURO PAPER e MELIPEL
ADVOGADO(S)/ N' OAB/email:(').

DE LIMPEZA E

Itens 01 e 02

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 eletrõnicol
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 no 01/2011 do

c) além de disponíveis no processo eletrõnico, 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 no 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) as informações pessoais dos responsáveis pela çgnl11glgnlg estão cadastradas no módulo

eletrânico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2'
das Instruções n'01/2020. conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados

TCESP

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. 29 dejulho de 2022

AylQBlD4:DEMÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Nome: Márcio Gustavo Bernardes Reis
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 1 65.052.578-88

/

A DE LICITAÇÃO:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Cargo: Secretária Municipal de Gabinete
CPF: 120.339.598-1 3
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RESPONsÁvEis QUE ASSINARAM O AJUSTE
Pelo Contratante:

Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Cargo: Secretária Municipal de Gabinete
CPF: 120.339.598-13

Pelo Contratado:

Nome: João Baptista de Camargo Alves Junior
Cargo: Proprietário
CPF: 1 1 9.203.938-62
e-mail: Dfe©>centercleancos.com.br

Telefone: (19) 3212-44P2

Assinatura Ó-

QBDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE
Nome: Cristina Pinto Catão Bonina f-iosikawa

Cargo: Secretária Municipal de Educação
CPF: 251 .288.1 1 8-08

Assinatura
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