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CONTRATO QIJE ENTI{E SI CELEBI{AM A PREFEITIJRA DO MIJNICIPIO
l)E .IAGLIAlilÚNA E A EMPliESA HÉXIS CIENTÍFICA LTI)A., Polia
FoliNECIMENTO DE liEAGENTES E MATEliIAIS PARA LABoliATORIoS.

Processo Administrativo Ho 12.385/2017
Contrato n". 225/2017.

A PREFICITURA DO MUNICÍPIO DE .IAGUARIUNA, com sede a Rua Alltedo
13ueno. n' 1235 Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste ato
representada pela Ilustríssima Secretária de Ciabinete Senhora Mana Emília Peçanha de
Oliveira Silvo, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 e
inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-13, residente c domiciliada na Rua Custódia, n
127. Jardim Zeni. C'EI'. 13.820-000. neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a [:mpresa
HEXIS CIENTIF'lCA LTDA., inscrita no CNI'J.'MF sob n' 53.276.010/0001-10,
localizada na Avenida Antonieta I'iva Barraqueiros. n' 385, Distrito Industrial. CEI'
13.208-090. no Município de Jundiaí. Estado de São l)aula, Estado de São Paulo. neste ato
representada pelo Senhor Jochen Sttaub, alemão. casado. economista, portador cJd Cédula
de Identidade RG n'. W 09903 1 -4 e inscrito no CPF/MF sob n' 228.738.978-48. residente

HFilrll!:lll:H :&il::llilàXH: \âh$Ü
14.273.342-8 SSP/SP e inscrito no CPF sob n' 008.880.068-70, residente e domiciliado na
Rua Francisco Teles, 84. Apto 121, Vila Arena, CEP. 13.202-550, no Município de
Jtmdiaí. Estado de São Paulo. doravante denominada CONTRATADA, têm entre si .justo
e co ntratado o que segue:

1 . 1 Fornecimemo de reagentes e materiais para os laboratórios da Estação.de Tratamento
de Esgoto ETE. confbmle especificações e quantitativos descritos abaixo e
especihcações detalhadas constantes em Anexo l:

Item 1)1: 30(trinta) pacotesde ClILORINE FREI PIL!-OW pp 10 ML 100 UNI Malga
[ l A rll l

Item 02: 10(dez) pacotesde CFll-ORINETOTAL PILl-OW pp 10 ML 100 UNI Marca:

lIA(-'fl' 05(cinco) pacotes de REAGENTES PARA ANALISE l)E DQ0 20/1500 MGI/l

Í::='il .y:i=i:l'ÊS'Jt ""'-'~ -'. " """ - " "" ~-«Ê''--' " -"-
:;:='Erh':J:T:: ]Hliâ:,'3â\l"; " """": «» ''"'?"w-'".
0.05/1.5MG/1- 25 '1'ESI'ES Marca: lIACll; . . l
Item 06: 02 (dois) kits de CONJUNTO DE RlIAGENll=b i'AKA i'lk
NITRIT0 0.002/0,5MG/L 50 TUBOS Marca: HACÍl;
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Item 07: 02 (dois) pacotes de REAGENTE PARA ANALISE DE Nll'ROGENIO
NITRATO 0.2/30.0MG/L TN'r 25/50 TESTES Marca: HACH;
Item (18: 02 (dois) kits de CONJUNTO DE REAGENTES PARA Nll ROGENIO
\MONIACIAL 0.02/2.5 Marca: HACH;
Item 09: 02(duas) caixas de CUBATA REDONDA COM TAMPA 25MM 25 MI, 6 UNI
DR 2500 Marca: l IACFl;
Item 10: 02 (duas) caixas de C'UBETA REDONDA (l:OM TAMPA 10 ML (DR2500) 6
t INI Marca: HACFl:
Item 11: 05(cinco) caixas de C'UBETA REDONDA COM TAMPA 10 ML(Turbidímetro
2 1 00P) Marca: l IACHI
Item 12: 01 (um) pacote de SULFAVER4 REAGENTE pILLOW 100 UNI Marca:

Item 13: 01(um) ttasco de SOLUÇÃO DE ION FÉRRICO 1 00 ML- Marca: [IACH;
ltenl 14: 01(um) trascode REAGENTE PARA SULFATO 1 100 ML Marca: lIACH;
Item 15: 01 (um) frasco de REAGENTE PARA SULFET0 2 100 ML Marca: lIAm'H;
Item ]6: 01(um) frasco deTIO(-IANATO DE MERCÚRIO 200 ML Marca: [IACFl;

l ]A(=1 1

2.o DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 Para todos os eleitos legais, para melhor caracterização do tbrnecimento, bem como
para deflnit 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-) Processo Administrativo n' 12.385/20 17;
b-) Inexigibilidade n' O11/201 7;
c-) I'reposta Comercial;
cl-) Contrato Social / Ata de Assembleia;
e-) CNI'J;
f-) Provas de regularidadejunto à Fazenda Federal (conjunta ao INSS), Estadual e
Mtmicipal;
g-) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista CNDI
h-) Certificado de Regularidade do fCITS;
i-) Declaração de que it empresa não emprega menor atendimento art. 7'. inc. XXXlll,
CF. c/c ait. 27. inc. V, Lei 8.666/93;
i-) Declaração de exclusividade de comercialização de produtos da marca l IAC'H;
k -) Declaração da Associação Comercial Empresarial de JLmdiaí quanto à exclusividade da
(.ONTRATADA na comercialização dos produtos da marca HACH.

2.2 0s documentos ietêridos no item anterior são considerados suficientes para. em
complemento a este Contrato. definir a sua extensão e, desta forma, reger a aquisição do
ob.feto contratado.

3.0 1'REZO, FORMA, LOCAL l)E ICNTREGA E TRANSPORTE
3. 1 . Os produtos deverão ser entregues de acordo com o Cronograma d(7€htrçga (Anexo

11). na ETE - Estação de Tratamento de Esgoto, situada na Rua Pacífico Vonedtíl'~i< 1 000,
Vargeão. iagutuiúna -- SP, mediante l)révio contado com a Senhora Mltria Teres3, pelo
telefone( 19) 3837-1894. \

/

l

}#



Prefeitura do MuniçípielR!.!aauarl1lna
Departamento de Licitações, Compras, Contratos e Suprimentos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13820-000
Fone: {19) 3867 9801/ 9825/ 9786/ 9707/ 9757/ 9792/ 9825

3.2. Os pro(lutos deverão estar acompanhados de l-ando Técnico de Análise / Certificado
de Qualidade do produto, bem como da Folha de Dados de Segurança de Materiais
( MSDS), quando solicitado.

3.3. As entregas e o transe)arte são de total responsabilidade da CONTRATEI)A
como não terão qualquer ónus DALI a CONTRATANTE.

bem

4.0 DOS '\'ALORES:
4. 1 0s valores unitários e totais parti o tbrnecinlento do objeto constante em Cláusula 1 .0
são de: Item 1)1, com valor unitário de R$ 184.00 (cento e oitenta e quatro reais).
[otalizanclo o valor de R$ 5.520.00 (cinco mil. quinhentos e vinte reais); Item 02. com
valor unitário de R$ 204.79 (duzentos e (quatro reais c setenta e nove centavos). totalizando
o valor de R$ 2.047.90 (dois mil e quarenta e sete reais e noventa centavos); Item 03, com
valor unitário de R$ 358.80 (trezentos e cinqilenta e oito reais e oitenta centavos),
totalizando o valor de R$ 1 .794.00 (um mil, setecentos e noventa e quatro reais); Item 04.
com valor unitário de R$ 1 .552.80 (um mil. quinhentos e cinqtlenta e dois reais e oitenta
centavos), totalizando valor de R$ 3.105.60 (três mil, cento e cinco reais c sessenta
centavos); Item 05. com valor unitário de R$ 557.20 (quinhentos e cinquenta e sete reais e
vinte centavos), totalizando o valor de R$ 1 .67 1 ,60 (um mil, seiscentos e setenta e um reais
e sesseMa centavos); Item 06, caiu valor unitário de R$ 596.94 (quinhentos e noventa e
seis reais e noventa e cluatro centavos), totalizando o valor de R$ 1.1 93,88(um mil. centos
e noventa e três reais e oitenta e oito centavos); Item 07, com valor unitário de R$ 803,85
(oitocentos e três reais e oitenta e cinco centavos), totalizando o valor de R$ 1 .607,70 (um
mil. seiscentos e sete reais e setenta centavos); Item 08. com valor unitário de R$ 1.162,00
jum mil. cento e sessenta e dois reais), totalizando o valor de R$ 3.486,00 (três mil.
cluatrocentos e oitenta e seis reztis); Item 09, com valor unitário de R$ 505170 (quinhentos
e cinco reais e setenta centavos), totalizando o valor de R$ 1 .O11,40(um mil e onze reais e
quarenta centavos); Item 10. com valor unitário de R$ 343,70 (trezentos e quarenta e ires
reais e setenta centavos). totalizando o vttlor de R$ 687.40 (seiscentos e oitenta e sete rettis
c quarenta centavos); Item 11, com valor unitário de R$ 421 ,90(quatrocentos e vinte e um
reais e noventa centavos). totalizando o valor de R$ 2. 109,50 (dois mil. cento e nove reais

lil 1l ::lFlli.::,Hi(: il:(l l::i=il=.3;lE':liil
(duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos); Item 15, com valor unitário e total

25.717.59(vinte c cinco mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos).

4.2 0s valores retro retbridos são llnais e irreajustáveis, não se admitindo qualquer
acréscimo. estando incluítlos nos mesmos todas as despesas e custos, diremos e indiretos
como também os lucros da CONTRATADA.

4.3 As despesas decorrentes do presente
orçamentária n'. 1 7.512.30.2046 339030.99

Contrato. correrão \)or conta7da dotação

\
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5.0 CONA)IÇÕES E FORMA l)E PAGAMENTO:
5. 1 A cada entrega, a CONTRATAI)A deverá encaminhar Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e),
ao segtiintc endereço eletrõnico: d4ç:eLç}(êÜ!!gyurjy11í!=$p:gov:b., com cópia pala
tl [, a qual será vístada
pelo fscal do contrato e enviada ao pelo responsável pela Secretaria de Meio Ambiente
pala conhecimento, atesta e rubrica.

5.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número da Ine\igibilidade
bem como o número deste Contrato.

5.3. O pagamento será eletuado até o 25' (vigésimo quinto) dia posterior á data de
apresentação da Nota fiscal.

5.4 Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal ICletrânica (NF-e), número
da Agencia e o numero tla conta bancária (lo 13anco do Brasil S/A., a (leal será
elctivado o pagamento.

5.4. 1 Na ausência clo número da ttgência e conta bancária do Banco do Brasil S/A não será
ctetivado o pagamento. não sendo aceito número de conta poupança.

6.0 PENALIDADES:
6. 1 A inexecução total do C'ontrato. importará à CONTRATAI)A a suspensão do direito
de contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta, pelo prazo desde .já
lixado em 24 (vinte e cluatro) meses. contados da aplicação de tal medida punitiva. bem
como multa de 10%(dez por cento), sobre o valor do Contrato.

6.2 Se a CONTRATEI)A inadimplir. no todo ou em parte este instrumento. ficará sujeita
a sanções previstas nos antigos 86. 87 e 88 da Lei Federal n' 8.666/93, com as alterações da
Lei Federal n" 8.883/94.

6.3 As eventuttis multas aplicadas por torça do disposto no sub-item precedente, não terão
caráter compensatório. mas simplesmente moratória e, portanto, não eximem a
CONTRATEI)A da reparação cle possíveis danos. perdas ou prquízos que os seus alas
venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço

6.4 Será propiciada detêsa à CONTliATADA
elencados nos itens precedentes.

antes da imposição das penalidades

6.5 0s valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a
CONTRATAI)A tiver direito ou cobrados judicialmente.

7.0 RESCISÃO: .
7.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar p.-aplicação das
penalidades anteriormente enunciadas. ensejará também a sua rescisão. desde (lue ocorram
quaisquer dos motivos enumerados no art. 77 e 78. da Lei n' 8.666/93.

7.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob clualquer das termas delineadas no art.l:P. da

+
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[,ci n' 8.666/93

7.3 Se a rescisão da avença se der por clualcluer das causas previstas nos inca. l a XI, do
ut. 78. da l.ei n' 8.666/93. a CONTRATEI)A su.deitar-se-á, ainda, ao pagamento dc multa
e(luivalente a 1 0%(dez por cento) tlo valor do contrato.

8.0 1)ISI'OSIÇÕES GERAIS:
8.1. A CONTRATAI)A será a única responsável para com os seus empregados c
auxiliares. no que concerne ao cumprimento cla legislação trabalhista. previdência social.
seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, en]
especial no blue diz respeito às normas do trabalho, previstas ntt Legislação Federal
(Portaria n' 3214. de 08-07-1978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu

descuinprimento poderá motivar ít aplicação de multas por parte da CONTRATANTE ou
rescisão contratual com a aplicação das sanções cabívcis.

8.2. A CONTRATADA ztssume integral responsabilidade pelos danos que causal à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes no
fi)ínecimento do objeto contratado. isentando a CONTRATADA de toda e qualquer
reclamação quc l)essa surgir em clecorrência dos mesmos.

8.3. A CONTRATEI)A obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações
assumidas. todas as condições de habilitação e clualiflc,ação exigidas na licitação.

8.4. Aplica-se a este Contrato as disposições da Lei n' 8.666/93
licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

que regulamenta as

9.{) TOLERÂNCIA:
9.1 Se clualcluer tias partes contratantes. em benefício da outra, permitir, mesmo por
omissões. a inobservância no todo ou em parte. de (qualquer dos itens e condições deste
(.ontrato e/ou de seus Anexos, tal lítio não l)oderá liberar. desonerar ou de qualcluer tt)t ma
atbtar ou pre.ludicar esses mesmos itens e condições. os quais permanecerão inalterados,
como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

10.0 VALOR 1)0 CONTRATO:
10.1 Dá-se ao presellte ('ontrato o valor global de RS 25.717,59 (vinte.c cinco mil,
setecentos e dezassete reais e cin(lucnta e nove centavos), para todos os efeitos legais.

1 1 .0 VIGENCIA:
1 1 .1 Este contrato vigorará por até 1 2 (doze) meses, contados da assinatura deste

12.0 DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
12. 1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, assinarão Termo de Ciência
c Notificação. relativo. se ft)r o caso, à transmissão deste Processo perante o tribunal de
Contas do Estado cle São rali lo. ,,....

13.1 Ele13.0 FORO as pa..tes contratantes o Foro tla (.oinarca de Jaguariúna. E\tado de s;l:~))aula.
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onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste
renunciando expressamente a qualquer outro, pombais privilegiado que seja.

Co ntrato

E. por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais.
assinam o presente (,ontrato, em 02 (duas) vias de igual teor e ti)rma para um s(l e .jurídico
efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Jaguariúna. 10 de outubro de 2017

PREFEITURA DO MUNiCíPiO l)E JAGUARIUNA
Mana Emília Pcçanha de Oliveira Silvo
Secretária de Gabinete

n

./'/

HÉXIS CIENTIFICA LTI)A
lochen Straub
RG n'. W 099031 -4
C P F/Bl-l;!-n':2 2&738.978-48

/

HÉXiS ciENTiricA LTI)A
Reginaldo I'ereira do Lago
RG n" 14.273.342-8 SSP/SI'
CPF n" 008.880.068-70

I' iibTEMUPÚUAS :
'\.\ / Í

Esther cana Vieira
Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Municipro de Jaguarlúna N,ym' 'U;i-: .2
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TERMO l)E CIÊNCIA E NO1'IFICAÇÃO

Inexigibilidade (le Licitação n" O11/2017
Processo Administrativo n" 1 2.385/2017
Contrato Ho 225/201 7
Objeto: Fornecimento de reagentes e materiais para os laboratórios
Tra lamento (lc Esgoto -- ETE.
Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO l)E JAGUARIUNA
Contratada: lIÉXIS CIENTIFICA LTI)A.

Estação de

Na dualidade de CONTRATANTE e CONTRATAI)A respectivamente, do [ermo acima
identillcado. e, cientes clo seu cncanlinhamento ao TRIBUNAL DE ('ONTAS DO
ESTAI)O. pala llns de insüução e julgamento. dama-nos por CLIENTES e NO1'1rlCADOS
para acompanhai todos os fitos da tramitação processual, até julgamento llnal e sua
publicação e. se li)r o caso e de nosso interesse, para. nos prazos e nas [bmlas legais e
regimentais. exercer o direito da detêsa. interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim. declaramos estar ciente. doravante, de que todos os despachos e decisões cine
vierem a ser tomada. relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial
do Estado. Caderno do ]'odor ],egislativo. parte do Tribunal de Contas do [lstado de São
Paulo. cle comi)i-midade com o artigo 90 da Lei Comi.-lamentar n' 709. de 14 de .janeiro de
1993. inicialldo-se. a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

.laguari(ma, 10 de outubro de 2017

\...,...él,.
PRICFEITURA 1)0 M l.JNICIPIO DE .IAGl-PARIU
Mana Emília Peçonha de Oliveira Silvo
Secretária de Gal)mete , ,4/

.- ,/ /'

.#:,'"' ' '' ...:.b.'''í''
:.'' /

/

A

HÉXIS CIENI'IFICA LTI)A
Jochen Straub
R(; n'. W 09903 1 -4
CPF/N'l F n" 228.738.978-'18

/
HÉXIS CIENTIFICA LTI)A
Reginaldo Pereira (lo l-ago
R(; n" 1 4.273.342-8 SSI'/SP
CPF n' 008.880.068-70
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ANEXO l ICSPICCI FICACÕES l)OS REAGENT liS

(ITEM OI Ao 16)

ITENS l CHLOltINE FliEE PILLOW

Reticente em p(l / DPI) para detecção de cloro livre residual
Quantidade para 1 0 ml de amostra.
Pacotes com 1 00 unidades
Para uso no espectrofotâmetro DR 2500
Prazo de validade 5 anos

ITl= N1 2 CHLoliINE TOTAL PILLOW

Reagente em pó/ DI'D para detecção de cloro total
Quantidade para 1 0 ml de amostra.
Pacotes com 1 00 unida(]es.
Para uso no espectrotbtõmetro DR 2500
Prazo de validade 5 anos

ITEM 3 CONJUNTO 1)E liEAGENTES FAltA FÓSFORO TOTAL

Con.junto tle reagentes para análise de Fóslt)ro 'total
Nlétodo de digestão com pcrsulthto
Faixa de 0.05 1.50 mg/l,
l)ara uso no cspectrotbtõmetro DR 2500
Con.junto cona capacidade para 25 testes

ITENS 4 - CoN.jUNTo DE REA(;ENTES PolIA NITROGÉNIO
4MONIACAL

Con.junto de reagentes para análise de Nitrogénio Amoniacal
l:fixa de 0.02 2,5 mg/L
Para uso no espcctroli)tõmetio [)1{2500
Con.junto com capacidade pata 50 testes

ITEM 5 CON.JUNTO DE REAGENTES PARA NITROGÊNIO-NITltITO

('on.junto tJc reagentes para análise de Nitrogênio-Nitrato
Faixa de 0 0,50 mg/L
Método de tu bos
l)ara uso no espectrofbt(5metro [)R 2500
ConjLmto com capiicidade para 50 testes

\

V
ITEM 6 CONJUNTO DE REAGENTES I'Alia NITROGENIO TOTAL

Conjunto de reagentes para análise de Nitrogê1lio Total

8
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Faixa l)fixa de 0.5 25 mg/l.
Pane uso no espectrotbtõmetro DR 2500
('on.junto com capacidade para 50 testes

ITEM 7 CUl11tTA REI)ONI)A 10 ml(Dli250f))

Cubata de vidro redonda
Passo óptico de 25 mm
Com marca de 1 0 ml
('om tampa
(,fixa com 6 unidades
Pala ser utilizada no espectrotbtõineíro DR 25í)0

ITENS 8 CUliETA REI)ONDA 10 ml(21001')

Cubata dc vidro redonda
(.'on] tampa
Caixa com 6 unidades
Para ser utilizada no Tutbidímetro llACl121 00P

ITEM 9 CUBETA REDONDA 25 ml

(:ubeta de vidro redonda

Passo óptico de 25 mm
Com marcas cle 1 0 ml, 20 ml e 25 ml
Com tampa
Caixa com 6 unidades

1){tra sei utiliztida no espectrotl)tõmetro DR 25'00

ITENS 1 o REAGENTE I'ARA NITltOGENIC)-NITRATO

[ieageilte l)ara aná]ise de Nitrogénio Nitrato
Método co lorimétrico
l:fixa cle leitura 0.2 30.0 mg/l-
Parzt uso no espcctroli)tõmetro DR2500
I'MI para 25/50 testes

ITEM ll REAGICNTE PARA SIJLFETO l

reagente para determinação de sultêto l
Embalagem com 100 ml
Cat. 1 8 1 6-32

ITEM 12 SULFll)E 2 REAGEN'l

Reagente para determinação de sullêto 2
Embalagem com 100 ml
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Cat. 1 8 1 7-32
Pata ser utilizada na allzílise através do espectr')tbtâmetro DR 2500

ITEM 13 REAGICNTE I'ARA ANALISE l)E i)QO

Reagente l)tonto para utilização na análise dc i)QO.
Método cle micro-d igestão.
faixa de 20 à 1 500 lllg/l-.
Acondicionado em caixas com 25 tubos com ttlnlpa rosqueável
Quantidade para 2 nll de amostra por análise.
[)ara uso no espectro]btõmetro [)R 2500

ITEM 14 FElililC loN SoLUTIoN

Reagente pata determinação clc cloreto
Embalagem com 100 nll
Cat. 22 1 22-42
Para ser utilizada na análise através do especlrolbtõmetro DR 2500

ITEM 15 SULFAVEl{4 REAGENTE PILLOW 100 UNI

Reagente para detenninação de su llàto
Faixa de leitura 2-70 mg/l-
Embalagein com 100 u1lidactes
Quantidade de anlostrzt 1 0 ml
Pata ser utilizada no espectrotbtõmetro DR 25i)(

ITEN1 1 6 TIoCIANATO l)E MEliCURIO

Reagellte para detenninação de ('coreto
Embalagem de 200 ml
Cat. 22 1 2 1 29
Para sei utilizada na análise através de espectroíbtõmetro DR 2500

e Os reagentes devam ser acompanhados de Ldrtdo Técnico de Análise / ('ertillcado
de Qualidade do produto. bem como da Folha dc Dados de Segurança de Materiais
(MSDS). quando solicitado

e A entrcga do produto é de total responsabilidatle da CONTRATADA
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ANEXO ll CliONOGRAM.\ DE ENTREGA

ITEIW l)ESCltlÇAO I'entrega 2'entrega 3'entrega
QIJ.4N CIDADE I QLI.ANTI1).41)[ QITANTI1).41)[:

1 "1 ilact)tes 10 pilcotcs

C'oN.ll,JN'l'o 1)1: 1 1;A(;ltN'l'l-íS l)ALIA !''(')Sl-'OR11) '1'o'1'AI
0.05/1 .5F.,1(}/1 , 25 '1'1CS'l'l;S

('(')N.IUN'l'o 1)1{ 1tl{/\(il'tN'l'ES l)Alta NI'l'l{o(jrNI( )
AN[oNIA('A]. o,{):/'2,5 N](j.''1, 50 '1'U]]oS

(.'oN.l IJN'l'o 11)1{ R l:IA(,il'ZN'l'l.iS l)ARA NI'l'Ro(jF=INI( )
N[']'R ]']'o 0.002./'0,5R1(]/1. 50 '1'1 1110S

C(.)N.l l ,iN'l'O 1)[{ Rl:IA(;F{NTrtS ])ARA N ]']'Ro(iEN](:)
['o]'A]. 0.5,/251»1(]/1. 50 '1'IJ13oS

(:t.J13[:1'1'A ]<]i])oN])A (:oN] ']'AM]'A ]O b.']]. (1)R2500) 6 [JN

('l.JliltlA Rltl)oNI)A Comi 'rAMI'A 10 N,lt.. (I'url)idiillctro
2 1 001) )

(.'l.J131T'l'/\ lilil)(1)NI)A (.'oM I'Ab«ll)A 25&lN'1 25 MI. 6 IJNI

alia(il=IN'l'l: l)ARA ANAL.ISl! 1)[ NI']'R(1)(;rN]O N]']'RA]'O
0,2/'30.0N4(}/1 . '1'N'1' 25/50 '1'ES'l'ltS

ROÍA(}lIN'l'l{ SUI,!;l.:l'l'o 1 100 MI

l kit

l kit

l kit

kit l kit

l)ac ot e

1<1iA(jliN'l'l{ StJI,l.'lX'1'o 2 1oo MI

Rl;A(;l:N'l'ltS l),h.l<A ANAL.,ISl{ l)li 1)(.)o 20.'' t 5t)O NI(j,/1, 25
IJNI

SOI.IJ(.'Ao 1( )N I'l:iRltl(:o 100 MI

S[JI,]-'AV]ÍR+ REA(j]:IN']']! ])]],].oW ]OO IJNI ! pacote

I'l(,.)(:iAlqA'l'(.) 1)1{ iqlillCI Jli1(.), 2oo N4

1" entrcEa - 30 dias após a assinatura do contrato

2' entrega = 120 dias após a assinatura do contrato
3' entrega = 210 dias após a assinatu ra do contrato
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