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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 9.064/18 

PROCESSO Nº 34.725/18  

Leilão nº 02/18 

 

 

CONTRATO PARA VENDA DE ÓLEO LUBRIFICANTE 

USADO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

BAURU E A EMPRESA LWART LUBRIFICANTES LTDA. 

 

 

  O presente contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, nesta cidade de Bauru (SP), inscrito no CNPJ sob nº 46.137.410/0001-80, doravante 

denominado “CONTRATANTE”, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CLODOALDO ARMANDO 

GAZZETTA, por força dos Decretos nº 4.705, de 23 de maio de 1.986 e nº 6.618, de 27 de maio de 1.993, ambos alterados pelo 

Decreto nº 7.306, de 11 de maio de 1.995, e a empresa LWART LUBRIFICANTES LTDA estabelecida na cidade de Lençóis 

Paulista - SP, no Trevo da Rodovia Juliano Lorenzetti, acesso Rod. Marechal Rondon, saída 304 e-mail mmurad@lwart.com.br, 

fone (14) 32695000, inscrita no CNPJ sob nº 46.201.083/0001-88, daqui em diante denominada “CONTRATADA”, 

representada neste ato pelo Sr. MARCELO MURAD PEREIRA LIMA, portador do RG nº 23.587.327-7 e CPF nº 

174.101.108-64. 

 

 As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, que se regerá segundo disposições da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com a redação que lhe imprimiu as diversas alterações legais, em especial a Lei Federal nº 

8.883, de 08 de junho de 1.994, tanto quanto pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002 e cláusulas e condições do 

Edital de Licitação nº 379/18 do Leilão nº 02/18, que faz parte integrante do Processo Administrativo nº 34.725/18, bem como as 

seguintes: 

 

Cláusula Primeira: DO OBJETO E PRAZO DO CONTRATO 

 

1.1. A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo 

nº 34.725/18, a coletar, transportar e efetuar a destinação final na forma prevista pela legislação ambiental vigente de óleo 

lubrificante usado (contaminado), estoque existente e geração futura no prazo de 01(um) ano, utilizado na manutenção da Frota 

Municipal, durante o período de 12 (doze) meses, conforme a necessidade do CONTRATANTE. 

 

1.1.1. A quantidade estimada de óleo mensal para retirada é de 2.000 (dois mil) litros; 

 

1.1.2. A quantidade descrita acima é uma estimativa futura, não obrigando o CONTRATANTE a gerar a 

quantidade estimada durante a vigência do contrato. 

 

1.2. O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado 

caso haja interesse das partes. 

 

Cláusula Segunda: DA ENTREGA DO BEM ARREMATADO 

 

2.1. O bem contratado será entregue somente à CONTRATADA ou a pessoa por ela autorizada com amplos 

poderes para dar quitação. 

 

2.2. A entrega será efetivada somente  após o pagamento e a assinatura do presente contrato, devendo ser 

apresentada uma via da guia GARE devidamente paga ao gestor do contrato.  

 

2.2.1. No pagamento procedido através de cheque, a liberação do bem proceder-se-á somente após a 

compensação e liquidação do cheque, e caso devolvido, será considerada como falta de pagamento, sem 

prejuízo das ações cíveis e criminais pertinentes. 

 

2.3. No ato de cada retirada mensal, a CONTRATADA deverá fornecer o Certificado de Coleta de Óleo Usado ou 

Contaminado, especificando a quantidade exata do óleo coletado, conforme determina a legislação da ANP, sendo que a 1ª 

(primeira) via será retida pelo CONTRATANTE. 

 

2.4. Todos os riscos de perecimento da mercadoria correm por conta da CONTRATADA a partir do momento da 

arrematação. 

 

2.5. A CONTRATADA, por ocasião do recebimento do bem contratado, assinará recibo de entrega do mesmo. 
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2.6. Em nenhuma hipótese será aceita desistência da CONTRATADA, ou alegações de desconhecimento das 

cláusulas do Edital nº 379/18, para eximir-se das obrigações pela mesma assumido. 

 

2.7. O bem permanecerá na posse do CONTRATANTE, até a efetiva entrega à CONTRATADA. 

 

2.8. O CONTRATANTE e a CONTRATADA nada afirma ou garante sobre a qualidade e condições físicas do 

bem levado ao leilão. 

 

Cláusula Terceira: CONDIÇÕES/PRAZO DE COLETA, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM, DESTINO FINAL 

 

3.1. A CONTRATADA deverá coletar o óleo usado no Município de Bauru, nas dependências do Departamento 

de Apoio Operacional (D.A.O ), sito à Rua Aparecida, nº 9-01, Jardim Santana, em dia útil, no horário das 7hrs às 11 hrs e das 

13hrs às 17hrs, utilizando todas as técnicas necessárias a fim de que sejam respeitadas todas as exigências legais e ambientais. 

 

3.1.1. As coletas deverão ser realizadas mensalmente, na quantidade estimada de 2.000 (dois mil) litros 

por mês, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da solicitação da Secretaria Municipal de Obras. 

 

3.2. O transporte do material coletado até o local de armazenamento deverá ser realizado por veículo apropriado, 

adequado às exigências ambientais e da mesma forma ser conduzido por motorista habilitado e preparado para realizar o 

transporte de forma segura. 

 

3.3. A destinação final do produto coletado deverá estar de acordo com as exigências ambientais vigentes. 

 

3.4. Todos os custos de retirada do objeto correrão por conta da CONTRATADA, sem nenhum ônus para o 

CONTRATANTE.  

 

3.5.  Ao final do processo de destinação a CONTRATADA deverá apresentar o Certificado de Destinação Final.  

 

Cláusula Quarta: Responsabilidades da CONTRATADA 

 

4.1. Manter todas as condições de habilitação e qualificação durante a execução do presente contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas para execução exigidas no certame licitatório. 

 

4.2. Não efetuar a transferência das responsabilidades quanto à execução do objeto contratado para outras 

entidades. 

 

4.3. Responder pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos apresentados para a contratação. 

 

4.4. Viabilizar todos os equipamentos e atividade  necessários para a retirada e transporte do óleo, inclusive o 

atendimento às normas técnicas e especificações legais. 

 

4.5. Arcar com todas as despesas e encargos decorrentes da presente compra, inclusive os impostos federais, 

estaduais e/ou municipais, taxas, fretes, mão de obra, veículos, caminhões, segurança do trabalho, alimentação, seguros 

licenciamentos, transferências e quaisquer custos para regularização e transporte dos materiais adquiridos. 

 

4.6. Ressarcir todo e qualquer prejuízo material ou pessoal causado ao CONTRATANTE e/ou terceiros em 

decorrência do carregamento e transporte dos materiais, crime ambiental ou desobediência às normas ambientais vigentes, desde 

a coleta até a destinação final do produto. 

 

Cláusula Quinta: DO PREÇO, DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

5.1. A CONTRATADA pagará ao CONTRATANTE pela aquisição do objeto descrito na Cláusula Primeira a 

importância de R$ 0,85 (oitenta e cinco centavos) por litro, totalizando o valor estimado anual de R$ 20.400,00 (vinte mil e 

quatrocentos reais). 

 

5.2. O pagamento da importância total será realizado de forma parcelada e anterior a cada retirada, no valor e 

quantidade informado pelo CONTRATANTE. 
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5.3. O pagamento da primeira retirada 2.000 (dois mil) litros deverá ser realizado pela CONTRATADA à vista, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação, nos termos do §2º do art. 53 da Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1.993. 

 

5.3.1. O pagamento será feito ao CONTRATANTE, em moeda corrente nacional, por guia de 

recolhimento (GRE) fornecida pela Secretaria Municipal de Economia e Finanças localizada na Rua Araujo 

Leite, nº 17-47, Centro, Bauru/SP, no valor do litro ofertado multiplicado pelo montante a ser retirado. 

 

5.4. O pagamento efetuado fora do prazo estabelecido será acrescido de mora, nos termos da legislação vigente e 

Cláusula Sexta deste contrato.  

 

5.5. A partir da 2ª (segunda) retirada, antes da coleta do material, a CONTRATADA deverá recolher aos cofres 

públicos mensalmente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da emissão da guia, o valor referente a quantidade de material a 

ser coletado, na forma prevista no item 5.3.1. 

 

Cláusula Sexta: DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

6.1. No caso de atraso injustificado no primeiro pagamento e após, na execução do presente contrato ou de sua 

inexecução parcial, o CONTRATANTE reserva-se o direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total 

de 05 (cinco) dias sobre o valor total descumprido, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1.993 e art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, quais sejam: 

 

6.1.1. Advertência; 

 

6.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido, pela rescisão unilateral, sem prejuízo da 

aplicação da multa prevista no item 6.1; 

 

6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 

Administração, com prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição; 

 

6.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultante e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

6.2. O arrematante se efetuar o(s) pagamento(s) de seu lance com cheque(s) e este(s) vier(em) a ser devolvido por 

insuficiência de fundos, divergência de assinatura ou contra ordem do emitente, estará sujeito às penas do artigo 335 do Código 

Penal e art. 93 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

6.2.1. Na mesma penalidade estará sujeito a CONTRATADA que não efetuar os depósitos bancários 

devidos. 

 

Cláusula Sétima: ÓRGÃO GERENCIADOR E GESTOR DO CONTRATO 

 

7.1. O CONTRATANTE designa como ÓRGÃO GERENCIADOR deste contrato a Secretaria Municipal de 

Obras, que terá a incumbência de efetuar a prática de todos os atos de seu controle e gerenciamento.  

 

7.2. O CONTRATANTE designa, ainda, como Gestor do contrato o Sr. SÉRGIO RICARDO LOPES 

THEREZAN, inscrito no CPF nº 215.936.028-71, portador do RG nº 30.623.375-7 e, na ausência deste, como substituto, o Sr. 

RONE WAGNER FRANÇA, inscrito no CPF nº 264.836.498-60, portador do RG nº 26.538.424-2, servidores vinculados a 

Secretaria Municipal de Obras. 

 

7.3. Ao gestor do contrato por parte do CONTRATANTE, exercerá às atribuições previstas no art. 67 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

Cláusula Oitava: CONDIÇÕES GERAIS 

 

8.1. Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas, inclusive os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1.993. 
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8.2. Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir o objeto do contrato, no todo ou parte, bem como 

caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira sem prévia e expressa autorização ao CONTRATANTE. 

 

8.3. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providência 

na esfera judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos arts. 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, 

estando asseguradas, em quaisquer hipóteses, as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo 

legal. 

 

8.4. O presente pacto é um contrato administrativo e, portanto, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1.993 e demais normas de direito público, sendo plenamente aceito pela CONTRATADA. 

 

8.5. Nenhuma responsabilidade caberá ao CONTRATANTE com relação a terceiros em decorrência de 

compromissos entre esses e a CONTRATADA. 

 

8.6. Para as questões que se suscitarem entre os contratantes e que não sejam resolvidas amigavelmente na esfera 

administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Bauru para a solução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

 E por estarem as partes em comum acordo com as cláusulas aqui pactuadas, segue este instrumento em 04 

(quato) vias de igual teor e validade, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se produzam todos os efeitos 

jurídicos e legais. 

 

 Bauru (SP), 23 de outubro de 2.018. 

 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA  

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

MARCELO MURAD PEREIRA LIMA 

LWART LUBRIFICANTES LTDA 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

              

NOME:       NOME: 

RG:       RG: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: LWART LUBRIFICANTES LTDA 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 9.064/18 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 

34.725/18, a coletar, transportar e efetuar a destinação final na forma prevista pela legislação ambiental vigente de óleo 

lubrificante usado (contaminado), estoque existente e geração futura no prazo de 01(um) ano, utilizado na manutenção da Frota 

Municipal, durante o período de 12 (doze) meses, conforme a necessidade do CONTRATANTE. 

 

 

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 eletrônico; 

 

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 Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância 

com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, 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 1.993, 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 eletrônico – 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. 

 

 

 Bauru, 23 de outubro de 2.018. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Sérgio Ricardo Lopes Therezan 

Cargo: Diretor da Div. Posto de Abastecimento e Lubrificação 

CPF: 215.936.028-71 RG: 30.623.375-7 

Data de Nascimento: 24/10/1979 

Endereço Residencial completo: Av. Dr. Marcos de Paula Raphael, nº 1-75, Núcleo Habitacional Mary Dota 

E-mail institucional: sergiotherezan@bauru.sp.gov.br 

E-mail pessoal:neni1sergio@gmail.com 

Telefone: (14) 3235-1419 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

PELO CONTRATANTE: 

Nome: Clodoaldo Armando Gazzetta 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 135.199.108/61 RG: 17.116.995-5 

Data de Nascimento: 20/09/1968 

Endereço Residencial completo: Rua Julio Maringoni, nº 4-50, Vila Santa Clara, Cep: 17.014-050 

E-mail institucional: gazzetta@bauru.sp.gov.br 

E-mail pessoal: cgazzetta@terra.com.br 

Telefone(s): (14) 3235-1021 

 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Marcelo Murad Pereira Lima 

Cargo: Representante Legal 

CPF: 174.101.108-64 RG: 23.587.327-7 

Data de Nascimento: 26/09/1964 

Endereço Residencial completo: Trevo da Rodovia Juliano Lorenzetti, acesso Rod. Marechal Rondon, saída 304 

E-mail institucional: mmurad@lwart.com.br 

E-mail pessoal: mmurad@lwart.com.br 

Telefone(s): (14) 3269-5000 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

gazzetta@bauru.sp.gov.br 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

MARCELO MURAD PEREIRA LIMA 

LWART LUBRIFICANTES LTDA 

mmurad@lwart.com.br 
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO 

ADITIVO, MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

ORGÃO OU ENTIDADE: GABINETE DO PREFEITO 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: LWART LUBRIFICANTES LTDA 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 9.064/18 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 

34.725/18, a coletar, transportar e efetuar a destinação final na forma prevista pela legislação ambiental vigente de óleo 

lubrificante usado (contaminado), estoque existente e geração futura no prazo de 01(um) ano, utilizado na manutenção da Frota 

Municipal, durante o período de 12 (doze) meses, conforme a necessidade do CONTRATANTE. 

 

 

NOME: Clodoaldo Armando Gazzetta 

CARGO: Prefeito Municipal 

RG Nº: 17.116.995-5 

CPF: 135.199.108/61 

DATA DE NASCIMENTO: 20/09/1968 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Julio Maringoni, n° 4-50, Vila Santa Clara 

CEP: 17.014-050 

ENDEREÇO COMERCIAL: Praça das Cerejeiras, n° 1-59, 3° andar, Vila Noemy, Bauru – SP 

E-MAIL: gazzetta@bauru.sp.gov.br 

E-MAIL PESSOAL: cgazzetta@terra.com.br 

TELEFONE: (14) 3235-1021 

PERÍODO DE GESTÃO: 2017 à 2020 

 

 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais 

exercendo o mandato ou cargo 

 

 

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

 

 

NOME: Clodoaldo Armando Gazzetta 

CARGO: Prefeito Municipal 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Praça das Cerejeiras, n° 1-59, 3° andar, Vila Noemy, Bauru – SP 

TELEFONE E FAX: (14) 3235-1021 

E-MAIL: gazzetta@bauru.sp.gov.br 

 


