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Processo Administrativo n' ] 5.680/2.017
Ctlntrato il'. 258/2Í)17.

CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue

1.0 DO OBJETOde ,té 3 000 ke (três mil quilogramas) de antiespumaute a base de água --
Marca/Fabricante: Devan 41 / Degani-Vaduz, nas características Hisico-quhticas
descritas abaixo

Caractcl'ísticas Físico - química do })reduto

Antiespumante a base de água

Estado Líquido

Cor Branco

PH de atuação 2< pH <lO

Isento de Hidrocarbonetos e Silicose

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 Para todos os efeitos legais, para ©
para definir
este Contrato, colho se
documentos

a-) Pregão Presencial n' l
b-) Processo Adinhüstratiç'o

l
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2.2 0s documentos aferidos no item anterior, são wnsiderados suficientes para, em
complemento a este Contrato, deüuiir a sua extensão e, desta comia, reger o fornecimento
do ob.feto contratado.

Vwgeão, CEP. 13820-000, Jaguariúna/SP

3.2 A entrega deverá ser feita em até 03 (três) dias corridos ou. eventualmente por motivos
supervenientes, cnl até 24 (vinte e qual'o) floras, contados da soliGitaÇãO

3.3 A enhega do produto deverá scr acompanhada da Ficha de Euiergência, bem como o
Laudo Técnico de Análise do Produto.

efetu ar a entrega

3.5 A entrega ç o trutsporte do produto serão dc total responsabilidade da
CONTRATADA.

3.6 A cnhega e o transporte do objeto não terão nenhum ónus para a CONTRATANTE

RS 1 2.870,00 (doze mil, oitocentos e setenta reais).

4.2 0 valor retro referido é Hmal e irmQjustável, não se admitindo qualquer acréscimo,
estando incluído no inêsmo todas as despesas e custos, diremos e indiretos, como também os
lucrosdaCONTRATADA.

4.3 As despesas deconentes do presente Contrato, con'Grão
orçamentária n'. 123 .17.5 12.30.2046.339030. ll -- Ficha 333

por .nta da .©ao

3.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
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Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno. 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13820-000
Fone: (19) 3867 9801 / 9780 / 9707 / 9757 / 9792 f 9825 / 9786

www.licitacoes.ta

5. 1 A cada entrega, a CONTRATADA enviará Nota Fiscal Eletrânica (NF-e)
ntbricada pelo Secretário de N'leio Ambiente e pelo Fiscal do Contrato

a qual será

5.1.1. A Nota Fiscal Eletrânica (NF-e) de\erá ser cncamh\hada ao seguinte endereço
eletrõnico: com cópia para

e para

5.2. Dcveiá estar indicado na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e) nüinero do Pregão, bcm como
o 1lúmero do Contrato

5.3. O pagamento será efetuado até o 25' (vigésimo quinto) dia posterior á data de
apresentação da Nota Fiscal Elctrõnica rNF-e

S.4. Deverá ser obrigatoriamente indicada na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e). nüinero
{ta Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil S/A., a qual serão
efetivados os pagamentos.

$.4.1. Na ausência do número da agência c conta bancária do Banco do Brasil S/A não
serão cfetivados os pagamentos.

6.0 PENALIDADES: . . ..
6.1 A hexecução teMI do Cona-ato, importará à CONTRATADA a suspensão do direito
de collüatar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta: pelo prazo .desde já
t'fiado em 05 (cinco) mias ou 60 (sessenta) mêses, contados da aplicação de tal medida
punitiva, bem caldo multa de 1 0% (dez por cento), sobre o valor do Contrato.

6.2 Se a CONTRATA])A hadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará su.feita

a sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n' 8.666/93, com as alterações da
Lei Federal n' 8 .883/94

6.3 0 fon\ecimento do objeto fora das características espwiülcadas, ocasionará o não
recebimento do mesmo, acarretando desta foRRa na rescisão do contrato, confomie
Cláusula 7.1

6.4 As evenhtais ]nultas aplicadas por força do disposto no sub-item precedente, não terão
caráter colnpensat6rio, mas simplesn'ente molatório c, portanto, não eximem a
CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prquízos que os seus alas
venham a acanetar, nem hnpedem a declaração de rescisão do pacto em apreço

q6.5 Sela propiciada defesa à CONTjiATADA.
ejencados nos itens precedmtes.

antes da hnpo!

6.6 Qs valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontado
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente

7.0 RESCISÃO
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7.2 A rescisão do Contrato poderá sc dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da
Lei n' 8 .666/93.

7.3 Sc a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos ides. l a XI, do
aH. 78. da Loi n' 8.666/93, a CONTRATAM)A sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa
equix:atente a 1 0% (dGZ por cei'to) do s'alar do contrato.

rescisão contrahlal coill a aplicação das sanções cabíveis

reclamação que possa surgir em decorrênçia dos mesmos.

8.3 A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade cona as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8 4 Aplica-se a este Contrato as disposições da Lei n',8:666/93: que regulamenta as
Licitações e contratações promovidas pela Administração Pübltca.

como se nenhuma to]erância ]louç'esse ocorrido.

10.0 VALORDOCONTRATO:
10.1 Dá-se ao presente Contrato, o valor. total estimado
oitocentos e setenta reais), pwa todos os efeitos legais.

qcie R$ 12.870,00 (doze mil:

1 1 . 1 Este contrato vigorará por 12 (doze) meses contados da assinatuJÇ deste.

12.0FORO

4
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Jaguariúna: 06 dc dezembro de 201 7

Seca etária de Gabinete

CPF/A(IF n' 347.063.448-32

TESTENTUNHAS
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N' 165/2o] 7
Contrato n' 258/20] 7.
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Jaguariúna. 06 de dezcnlbro de 2017

CPF/$1F n' 347.063.448-32


