
DECRETO 3942/2007
“Termo de Convênio que entre si celebram
a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO e a FABRIL PAULISTA
PERFUMARIA LTDA, para prestação de
serviços de coleta de resíduos de óleo de
fritura queimado sem aproveitamento”.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São Sebastião, no
exercício de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Artigo 1º Fica autorizada a Prefeitura de São Sebastião, a realizar
convênio sem repasse financeiro com a Fabril Paulista Perfumaria Ltda, sediada na
Rua Rio Preto, n.º 77, Vila Vivaldi, São Bernardo do Campo - SP, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 56.548.753/0001-90 e Inscrição Estadual n.º 635.171.614.110,
para prestação de serviços de coleta de resíduos de óleo de fritura queimado sem
aproveitamento.

Artigo 2º Faz parte integrante do presente Decreto, o Termo de
Convênio anexo.

Artigo 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 28 de novembro de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

Registrado em livro próprio, e publicado por afixação data supra.
AGC/dsc



Termo de Convênio que entre si celebram
a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO e FABRIL PAULISTA
PERFUMARIA LTDA, para prestação de
serviços de coleta de resíduos de óleo de
fritura queimado sem aproveitamento.

Por meio do presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO, com sede na Rua Sebastião Silvestre Neves, n.º 214 – Centro - São
Sebastião/SP, inscrita no CGC/MF sob o n.º. 46.482.832/0001-92, neste ato,
representada na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal, Dr. Juan
Manoel Pons Garcia, RG n.º 8.558.092 e CPF/MF n.º 000.958.618-07 e FABRIL
PAULISTA PERFUMARIA LTDA, com sede na Rua Rio Preto, n.º 77, Vila Vivaldi,
São Bernardo do Campo/SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 56.548.753/0001-90 e
Inscrição Estadual n.º 635.171.614.110, neste ato representada por seu representante
legal, Sr. Octávio Giglio, RG n.º 2.039.557  e  CPF/MF n.º 010.609.538-20, firmam o
presente Convênio que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui OBJETO deste Convênio, a destinação final, pela FABRIL PAULISTA
PERFUMARIA LTDA, dos resíduos de óleo de fritura queimado sem aproveitamento,
isento de água, resto de alimentos ou qualquer outro tipo de resíduos, dos
restaurantes ou outros estabelecimentos que assinaram ou vierem a assinar o termo
de responsabilidade de armazenamento e encaminhamento adequado de óleos e
gorduras animal/vegetal e de uso culinário com a PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO, doravante denominados FORNECEDORES.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

O presente Convênio terá vigência de 12 meses, a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado nos termos da lei vigente.



CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

Caberá à Fabril Paulista Perfumaria Ltda:
1. Retirar semanalmente, nos locais indicados pela Prefeitura Municipal de São

Sebastião, os resíduos descritos na cláusula primeira, sendo que este prazo
temporal poderá ser alterado, por conveniência das convenentes em razão da
quantidade de óleo armazenadas pelos fornecedores.

2. Fornecer os vasilhames plásticos ou metálicos gratuitamente, com tampa e
fechamento em cinta sob pressão, para o armazenamento do resíduo de óleo de
fritura queimado, sendo que os vasilhames deverão estar em perfeito estado de
higiene, ficando os FORNECEDORES, responsáveis pela guarda dos mesmos;

3. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÀO quanto à execução do Contrato;

4. preposto da FABRIL PAULISTA PERFUMARIA LTDA, deverá apresentar
identificação funcional, aos FORNECEDORES, na ocasião da retirada dos
resíduos.

5. Arcar com eventuais prejuízos causados aos fornecedores ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados,
filiados ou prepostos, na execução do objeto deste convênio;

6. Cumprir e fazer cumprir, por seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e
posturas compatíveis, bem como, quaisquer determinações emanadas das
autoridades competentes, pertinentes à matéria OBJETO do presente convênio,
cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas conseqüências de qualquer
transgressão sua ou de seus prepostos ou convenentes;

7. Emitir, mensalmente, o correspondente “Certificado de Destino Final de Resíduo,
referente aos vasilhames recolhidos dos fornecedores, conforme “anexo I”, que
desde já é parte integrante do presente convênio.

Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO:
1. Fiscalizar a execução do convênio, por meio da Secretaria de Administração e

zelar pelo cumprimento das leis, regulamentos e posturas compatíveis, bem como,
quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à
matéria OBJETO do presente convênio.

CLÁUSULA QUARTA - OUTRAS AVENÇAS



Caso os vasilhames sejam danificados, o segundo fornecimento do vasilhame plástico
será cobrado dos FORNECEDORES

Os vasilhames deverão ser devolvidos à FABRIL PAULISTA PERFUMARIA LTDA,
no caso de rescisão contratual de uma das partes, ou por término deste sem
renovação.

É vedada a transferência, total ou parcial, para terceiros, do objeto deste convênio,
exceto se por interesse da PREFEITUA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO for
expressamente autorizada e justificada.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DO PAGAMENTO

A FABRIL PAULISTA PERFUMARIA LTDA, a cada 50 litros de óleo coletado,
fornecerá 15 litros de produtos de limpeza, os quais serão repassados ao Fundo
Municipal de Solidariedade.

As quantidades especificadas acima deverão ser renegociadas com a empresa
FABRIL PAULISTA PERFUMARIA LTDA, sempre que houver alteração no mercado
do valor comercial do óleo de fritura queimado.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

Referido convênio poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, a qualquer
tempo, sem direito a multa ou indenização, desde que comunique à outra parte,
expressamente e por escrito, com antecedência mínima de 30 dias, decorridos os quais
o presente contrato estará rescindido de fato e de direito, para todos os efeitos legais.

Considera-se data da efetiva rescisão a data de aposição de contra-fé no instrumento
extrajudicial e o de devolução dos autos judiciais, no caso de instrumento com trâmite
no Judiciário.

Este convênio será considerado rescindido, independentemente de interpelação
judicial, por inadimplemento de qualquer de suas condições nos termos da Lei
8.666/93.



CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO

Este instrumento poderá ser alterado por termo aditivo a ser formalizado por mútuo
consentimento dos CONVENENTES.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO E DO REGIME LEGAL

As partes elegem o Foro da Justiça Estadual, Comarca de São Sebastião - SP, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou venha a se tornar,
para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste Convênio, o qual é celebrado sob a
égide da Lei 8.666/93, Lei Estadual 12.047/05 e disposições complementares
vigentes.

E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, as partes assinam o
presente em 4 vias de igual teor e valor, na presença das testemunhas abaixo
firmadas.

São Sebastião, 28  de novembro de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

OCTÁVIO GIGLIO
Fabril Paulista Perfumaria Ltda

Testemunhas:

1.______________________________
  Nome:
  RG:

2.______________________________
  Nome:
  RG:



ANEXO I

CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS

__________________, ___ de ____________ de _____.

Certificamos para os devidos fins, que o resíduo de óleo de fritura queimado
fornecido pelo restaurante industrial da empresa _______________________,
localizada na Avenida/Rua _______________, n.º _____, Bairro ________, no
Município de São Sebastião, Estado de São Paulo, CEP 11.600-000, conforme
retirada em _____ de _____ de _____ ( ___ litros), estavam estocados em
recipiente com tampa de ótima vedação e com fechamento em cinta de pressão,
os quais foram integralmente destinados ao processo de reciclagem pela
empresa Fabril Paulista Perfumaria Ltda.

Atenciosamente.

OCTÁVIO GIGLIO
FABRIL PAULISTA PERFUMARIA LTDA
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