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CONTRATO QUE ENTRE S] CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIÜNA E A EMPRESA GREENTEX QUÍMICA LTDA., PARA
FORNECIMENTO DE ATÉ 7.000 KG DE ANTIESPUMANTE À BASE DE ÁGUA.
ISENTO DE SILICONE E ÓLEOS MINERAIS '

Procedimento Licitatório n' 180/2020
Pregão Eletrânico n" 029/2020
Contrato n' 059/2020

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, pessoa jurídica de direito público
interno com sede na Rua Albedo BuCHo, n' 1235, Centro, CEP: 13.910-027, no município de
Jaguariúna, inscrita no CNPJ/MF n' 46.410.866/0001-71, neste ato representada pela
ilustríssima Secretária de Gabinete, Senhora Marca Emília Peçanha de Oliveira Salva
brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 -- SSP/SP e inscrita
no CPF/MF sob n' 120.339.598-]3, residente e dotniciliada na Rua Custódia. n' 127. CEP:
13.9]2-464, Jardim Zeni, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, dol-avante

denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa GREENTEX
QUÍMICA LTDA. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n'
04.973.218/0001-83, com sede na Rua Prefeito Bemardino Antonio de Souza, n' 800, Bela
Vista, CEP 89.1 1 1-1 18, no Município de Gaspar, Estado dc Santa Catarina, representada neste
ato pela Senhorita Daiana Cassiano Cunhago, brasileira, solteira, representante, portadora da
Cédula de Identidade RG n' 4.607.703 e inscrita no CPF/MF sob n' 044.725.889-35. residente
e domiciliado na Rua Adolfo José dos Santos, n' 242, Itoupava Seca, no Município de
Blumenau, Estado de Santa Catariana, doravante denominada CONTRATADA. têm cnüe si
justo e contratado o que segue:

1.0.0BJETO
1.1 . Fomecimento de até 7.000 kg (sete lníl quilogramas) de antiespumante à base de água,
isento de silicone e óleos minerais, conforme características físico-químicas descritas abaixo e
demais especificações constantes do ANEXO l pal-te integrante do Edital. Marca /
Fabricante: GjiEENTEX.

r

Produto: Antiespumanle a base de água
Estado Físico: Líquido viscoso opaco
Cor Branco a castanho amarelado
pH de atuação 3.5 a lO

Viscosidade BKF P4.60 25'C 1000 a3000cPS
Densidade a 25'C 0.98 a 1.02 í!/L
% sólidos 1 1 0 'C 15.0 a 25.0
[scnto dc: Hidrocarbonetos:

Sílicone:

Impurezas sólidas estranhas
Demais caiactei-íslicas: Biodegradável;

Totalmente diluível em água; /""'""\.
DesaeranLe (impedindo que a espuma sejforme not'Rmente);
Nenhum componente da f'órmula do produto podeis Xer calçinóaeno
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2.1 . Para tactos os efeitos legais, para melhor caracterização do fomecimento do objcto, bem
como para deHmir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram
este Contrato, como se nele estivessem transcritos, cole todos os seus anexos, os seguintes
documentos:

a-) Pregão Eletrõnico n' 029/2020;
b-) Procedimento LicitaLório n' 1 80/2020;
c-) Proposta da CONTRATADA.

2.2. Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, dcümir a sua extensão e, desta forma, reger o fornecimento do
objeto contratado.

3.0. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO
3.1. Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da assinatura, podendo ser
prorrogado a critério da CONTRATANTE.

3.2 0s pedidos serão emitidos pela equipe técnica das Estações de Tratamento de Esgoto e
encaminhados por e-mail para a CONTRATADA. As entregas deverão ser realizadas na data
csüpulada do pedido.

3.3 As enü-egas deverão ser feitas de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 1 6:00 horas, mediante
contato prévio pelo telefone (19) 3837-1894 ou e-mail: , nos
locais discriminados a seguir :

3.3.1 Até 5.000 kg na Estação de Tratamento de Esgoto Camanducaia
situada na Rua Hilda David Dal'BÓ, 501 , Guedes - Jaguariúna -- SP, CEP

- ETE Camanducaia,
13914-676.

3.3.2 Até 2000 Kg na Estação de Tratamento de Esgoto Vila Primavera -- ETE Primavera:
situada na Estrada Municipa] de Jaguariúna JGR 369, n' ]000 -- Bairro Vila Primavera
Jaguariúna, SP

3.4 0 produto deverá ser entregue em embalagens não retornáveis, em bombonas de 25 kg
(vinte e cinco quilogamas), de acordo com as especificações técúcas do Edital e Anexo l.

3.5 A CONTRATADA deverá apresentar a cada lote entregue, as características técnicas
detalhadas do produto, discriminando composição e informaçãoes sobre ingredientes, aspectos
físicos, caráter químico, teor de sólidos, densidade, viscosidade, pH, solubilidade, boletim
técnico e FÍSPQ -- Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos.

3.6 Para atendimento das condições e padrões de lançamento exigidos na Resolução CONAMA
430/201 1, artigo 14, a CONTRATADA deverá comprovar qua o produto é biodegradável,
atl'avés da apresentação do laudo de "Teste de Biodegradabilidade Imediata" para cada lote.

3.7 A CONTRATADA deverá receber as bombonas vazias
tratar)ente, visando ao atendimento da logísitca reverso da
Sólidos (PNRS), Lei n' 12.305, de 02 de agosto de 2010, e seu
de 23 de dezembro de 2010.

no processo de
de Resíduos

n' 7.404.

@
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3.8 Todo produto entregue deverá obedecer integralmente as especificações contidas neste
Edital e Anexos. Ein caso de desacordo, a CONTRATANTE recusará o recebimento e/ou
solicitará a troca, com os custos por conta da CONTRATADA.

3.9 A entrega, o transporte, o descarregamento do pl'oduto, etc, são de total responsabilidade da
CONTRATADA, sem quaisquer ânus para a CONTRATANTE.

3.10 A CONTRATADA âca inteiramente responsável pelo fomeciinento dos EPls
(equipamentos de proteção individual) e/ou EPCs (equipamentos de ptoteção coletiva), que se
fizerem necessários para a entrega, o transporte e o descarregamento do produto, bem como a
sua obrigatoriedade de uso, sem os quais não poderão efeUar a entrega.

4.0.DOVALOR
4.1. O valor por qui]ograilla para o fomecimento do objeto constante em c]áusu]a ] .] é de RS
8,30 (oito reais e trinta centavos), totalizando o valor global estimado de R$ 58.100,00
(cinquenta e oito mí] e cem reais), apresentado como lance fjna] pela CONTRATEI)A,
devidamente aprovado pela CONTRATANTE.

4.2. O valor retro referido é final e irreajustável, nào se admitindo qualquer acréscimo, estando
incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da
CONTRATADA.

4.3. As despesas decorrentes do presente Contrato comerão por conta da seguinte dotação
orçamentária N' 02 11 03 18.541.0010.2027 3.3.90.30.00 1 ]00.0056 -- Ficha 200 -- Recurso
Próprio

5.0. CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAM\LENTO
5.1 . A cada entrega do objeto, a CONTRAT.ADA encamin]lará Nota Fiscal Eletrânica (NF-e),
ao seguinte endereço eletrânico: dae.eteGÜ4911;!tjty}4:$p:gQy:bl:, com cópia para

dae.adm2(@ijaguarjgna:sp:ggy+» e dae.adm@jaguariuna:$p:ggy:J2r, a qual será corúerida e
vistada pelo fiscal do contrato e enviada ao pelo responsável pela Secretaria de Meio Ambiente
para conhecimento, atesto e rubrica.

5.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Pregão Eletrõnico,
bem como o número do Cona-ato, o número da Agência e o número da conta bancária na qual
será eâetivado o pagamento.

5.3 Não será aceita a indicação de Conta Poupança

5.4. O pagamento será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior á data de apresentação da
Nota Fiscal Eletrânica(NF-e).

5.5. A conta bancária onde sela efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ da
CONTRATADA.

5.6. Havendo atraso no pagamento
contratuais principais ou acessórias

obrigações
monetária
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com base no IPCA-E, bem como juros calculados na forma do artigo I'-F da Lei 9.494/97,
incidentes "pró-rata temporis" sobre o atraso .

6.0.DASPENALIDADES
6.J. Por descuJnprimento dc cláusulas editalícias ou pe]a inexecução tota] ou parcial do
Contrato, a CONTRATADA poderá, garantida a deíêsa prévia no respectivo processo, soõer
as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta, nos tempos dos ans. 86 e 87 da
Lei Federal n' 8.666/93 e art. 7' da Lei Federal n' l0.520/02:

6.1 .1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as
quais tenha a CONTRATADA conconido diretamente;

6.1 .2. multa, nas seguhltes situações

6.1 .2.] . Moratória de 1% (um por cento) do valor do contrato, por dia de ab-aso, na entrega do
obyeto, até o limite de ] 0 (dez) dias, hipótese em que será considerada totalmente inadimplida.a
obrigação, autorizando-se a aplicação da cláusula penal remuneratória prevista na cláusula
seguinte, en] conjunto com esta, bem como a aquisição do objeto com terceiros às expensas da
CONTRATADA;

6.1 .2.2. Remuneratória de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, em caso de inexecução
total do fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que
será efetivada a rescisão uni]atera] do contrato.

6.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Jaguariúna, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

6.3. As ]nultas serão, após o regular processo administrativo:
judicialmente, ou descontadas dos créditos da CONTRATADA.

cobradas administrativa ou

6.4. As penalidades previstas de advertências de suspensão temporária poderão ser aplicadas

juntamente com as multas previstas no subitem 6. 1 .2.

6.5. A penalidade prevista na cláusula 6.1 .2.2. tan caráter de piso compensatório e não impede
que a CONTRATADA pleiteie indenização suplementar.

6.6. O desclunprünento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes
correspondam, leão será considerado inadimplen\ente contratual se tiver ocorrido por motivo de
caso fortuito ou de força maior, devidamente justiâcados e comprovados. O caso fortuito, ou de
loiça maior, verifica-se no fato necessário, cqo efeito não era possível evitar, ou impedir, nos
termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

7.0.RESCISÃO
7.1. A inexecução tota] ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram
quaisquer dos motivos enumerados no art. 78, da Lei n' 8.666/93.

7.2. A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas kleiineadaj no art. 79, da Lei
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n' 8.666/93

7.3. Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. l a XI, do art. 78,

da Lei n' 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente
a 30% (trinta por cento) do valor do contrato

8.0.DISPOSIÇÕESGERAIS
!ç Jle Biodeeradabilidade Imediata.

bebida da OECD Guideline
jDQ (OECD 301 B/C/D/F. 1992
llumante. ou sela. Dorcentapem de

8.1 . 1 A CONTRATADA será a única responsável pata com os seus empregados e auxiliares,
no quc concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro dc
acidentes do trabalho ou quaisqucl- outros encargos previstos em Lei, em especial ]lo quc diz
respeito às nomlas do traballlo, previstas na Legislação Federal (Portaria n' 3214, de 08-07-
1 978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação
de multas por parte da CONTRATANTE ou rescisão contratual com a aplicação das sanções
ca iveis

8.2. 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 contraído, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa
surgir em decorrência dos mesmos.

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

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

que regulamenta as

9.0.DAANTICORRUPÇÃO
9.1. 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 aceita- de quem quer
que sqa, tanto por conta própria quanto por hltermédio de ousem, qualquer pagamento,
doação, compensação, vantagens ümanceiras ou beneHcios de qualquer espécie, seja de fauna
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra fonna a ele não relacionada, o
que deve ser observado, ainda, pelos gestores e Hlscais, sob as penas da Lei Federal n«
12.846/2013, regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto n' 3.655/201 7.

IO.O.TOLERÂNCIA

1 0.1 . Se qualquer das partes contratantes, cm beneficio da outra, pcnnitir, mesmo por omissões,
a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens Frei;iiãtções deste Contrato e/ou de
seus anexos, tal falo não poderá liberar, desonerar ou de (qualquer forma afetar ou prqudicar
esses mesmos itens e condições, os quais permanecera\) inalterados, como se nenhuma
tolerância houvesse oconido.
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ll.O.VALORDOCONTRATO
1 1.1. Dá-se ao presente contrato o valor global estimado de R$ 58.100,00 (cinquenta e oito
mi] e cem I'eais), para todos os efeitos legais.

]2.0.VIGENCIA:
12.1 . Este c;onUato vigorará por ]2 (doze) BIBes, contados da data da sua assinatura, podendo
ser pronogado a critério da CONTRATANTE, observados os requisitos da Lei 8.666/93.

13.0. TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
1 3.1. Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Terno dc Ciência e
Notificação, conforme, se for o caso, à transmissão deste Processo perante o Tribunal de
Contas do Estado de São Pauta.

14.0.FORO
14.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo.
Olldc scl-ão propostas as açõcs oriundas de direitos c obrigações deste Contrato, denunciando
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que sda.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o
presente Contrato, cm 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perantc
as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Jaguariúna,24 dejunho de2020

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

Es11Üer Lama Vieira
'li!!í;lente de Gestão pública

p.QfpitLlr3 do f unicipio de JaguartupaAssistente de Gestão Pública

PrefeRuía do M n:ciclo de Jaguariúna

6
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Pregão Eletrânico n" 029/2020
Procedimento Licítatório n" 1 80/2020
Contrato uo 059/2020

Objeto: Fornecimento de até 7.000 kg (sete mil quilogramas) de antiespumante à base de
água, isento de silicone e óleos minerais -- Marca / Fabricante: Greentex
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGtjAmNA
CONTRATADA: GREENTEX QUÍMICA LTDA.

Pelo picsente TERMO, nós, abaixo identiHlcados

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estala sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado dc São Paulo, Guio trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrõnico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações dc
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadasüamento no Sistema de Processo
Eletrânico, conforme dados abaixo indicados, etn consonância com o estabelecido na
Resolução n' 01 /201 ! do TCESP;

c) além de disponíveis no processo cletrânico, todos os Despachos e Decisões que vierem a scr
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário OHlcial do Estado.
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. em
confonllidade com o artigo 90 da Lei Complementar n' 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a parti de então, a contagem dos prazos processuais, confonne regas do Código
de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço -- residencial ou eletrânico - ou telefones de cantata deverá
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos aros 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,24 dejunho de 2020

GESTORDOORGÃO/ENTIDADE:
Nome: Luciana Carta Feneira de Souza

Cargo: Respondendo interinamente pela Secretária Municipal de Meio Ambiente
CPF: 924.608.796-87
RG: MG 3.963.665 SSP/MG
Data de Nascimento: 24/03/1 971

Endereço residencial: Rua Pernambuco, 47, Santa Mana, Jaguarl
E-mail institucional: dae.adm(ãiauuariuna.sn.aov.br
E-mail pessoal: dê11jçlg:ydçd9(ê)jaguariuna.sp.gov.br
Telefone(s): (19) 3867-9228
Assinatura
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Resnonláyçjs qyç3$siDaram o ajuste

PelaCONTRATANTE:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF: 120.339.598-] 3
RG:22.552.439-9 SSP/SP
Data de Nascínlento: 1 4/05/1966

Endereço: Rua Custódia, n' 127, Jardim Zeni, CEP. ] 3.91 2-464, Jaguariúna
E-mail instihcional : sccretariamariaemilianene(Zêjagualiuna.sp.gov. br

E-mail pessoal: maliacmilianenc(@gmai:l.com
Telefone(s):
Assinatura:

SP

PelaCONTRATADA:
Nome: Daiana Cassiano Cunhado
Cargo: Representante
CPF/MF n' 044.725.889-35
RG 4.607.703
Endereço: Rua Adolfo José dos Santos, n' 242, ltoupava Seca, no Município dc Blumenau,
Estado de Santa Catariana

E-mail institucional: !jçjlêçêo@greentexqyimiçê:çQm:br
E-mail pessoal: licitacao(@greentexauimica.com.br
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AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DEPREÇOS N'006/2020
PROCESSO LICITAT(1)R10 NO 1 94/2020

unitários e totais: ' ' -'

Secretaria de Gabinete. 01 de julho de 2020

EXTRATO DE CONTF{ATO
Pregão Eletrânico n' 029/2020
Contrato no 059/2020

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Greentex Química Ltda.
CNPJ 04.973.218/0001-83

Objeto: Fornecimento de até 7.000 kg de antiespumante à base de água
silicone e óleos minerais
Prazo: 12 (doze) meses
Valor total: R$ 58.100.00
Secretaria de Gabinete, 24 de junho de 2020
Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Secretária de Gabinete

isento de

lte n  
l

ISOLAMENTO COM 1 00 MTS
MTS 7.00 R$ 383.33

galar letal
R$ 2.683.31

2
COMPR[MENTO DE 3 0 MTS

UN 58.00 R$ 202.00 R$ 11.716.00

3

PEDESTREA 32a
M2 33.00 R$ 281.66 R$ 9.294.78

4
PEDESTRE COM LED A-32a

M2 58.00 R$ 1.238.00 R$ 71.804.00
5          
6 PLACA DE FINALIZA AO VIARTAPA RF R.l        

          KD Õ.l IU 14

B          
9 PLAêÀ        
10          
1 1 INSTALAÇÃO.DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO UOU

DENTIFICACÃO
SER 1.00 R$ 7.333.33

KD yÕU 3U
R$ 7.333.33


