PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARDINÔPOLIS
SÃO PAULO
Processo 182)2012

CONTRATO No 162060012
(PP 05812012)

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO(S) QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITUR,A MUNICIPAL DE JARDINOPQLIS E WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA,
Entre as partes, de urn ado o MUNICIPIC DE JARDINOPOLIS, pessoa juridica de direito pUbflco
interno, inscrita no Cadastro Geral de Contribuirite do Ministério da Fazenda sob no 44.229.821/000170. corn sede nests cidade de Jardinopolis, Estado de São Paulo, na Praca Doutor Mario Lins, no iso,
neste ate por seu Prefefto Municipal, Sr. José Antonio Jacomini, brasileiro. casado, engenheiro
eletricista, portador da cédula de idenUdade RG. 5.376.948 SSP/SP a do CPF. no 262679.006-06,
residente e domiciliado na Avenida Visconde do Rio Branco, no 366, Apto, 601, nests cidade a
comarca cIa JardinOpolis. Estado de São Paulo, cIa agora eni diante denornirtada simplesmente
CONTR.ATANTE e de outro lade a empress, WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, corn
sede instalada na Rue Marechal Mascarenhas cIa Morass, no 55, Pq. Ind, Lagomnha, CEP 14.095-120,
na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, macrita no Cadastro Nacional da Pessoa .Jurldica
do Ministérlo da Fazenda sob a no 54.511.678/0001-30, nests ate por seu representante legal, Sr.
Demerson Renato Benetäo, brasileiro, casado, representante cornercial, portador cIa Codula de
Edentidade RG no 19732.010 e do CPF no 149.495.958-57, residents a dorniciliado a Rua Aurora, no
529, Vila Tibérlo, na cidade cIa Ribeiráo Preto. 'Estado de São Paulo, doravante denorninada
simplesmente CONTRATADA, tern pot justo e contratado a fornecirnento de equipamento(s), corn
integral observãncia a sujeiçOes as normas consubstanciadas na Lei Federal no 8.666193, no qua for
aplicavel, bern coma as condiçOes estabelecidas nas clâusulas a seguir;

1.1

Clausula Primeira - DO OBJETO:
0 presente contrato tern per objetivo a fomecimento, pela CONTRATADA, de
equipamento(s), conforrne necessidades, caracteristicas e condiçOes estabelecidas no
Edital do Pregão Presencial no 05812012 a proposta cornercial da CONTRATADA, datada
de 13 de dezembro de 2,012, qua são parts integrante deste:

If
2.1

Cláusula Segunda - DO PRECO:
0 Preço certo e contratado pars a fornecimento do objeto discriminado na Gláusula Primeira
ê de R$ 25.500,00 (vinte e cinco nil a quinhentos reals).

Ill
3.1

Cláusula Terceira - DOCUMENTOS APLICAVEIS:
A presente contrataçâo se vincula so Edital de Pregão Presencial no 058/2012 e seus
Anexos a a Proposta Comercial cIa C0NTRATADA, datada de lade dezernbro de 2.012.

IV
4.1

Cláusula Quarts - DA ENTREGA E PRAZO:
C(s) equiparnento(s) devera(ao) ser entregue(s) corn todos as tributes, fretes, encargos
socials e qusisquer outras despesas qua componharn ou incidarn no preço proposto, no
prazo maxima de ate 15 (quinze) dias corridos a contar cIa assinatura do contrato ou
ordArn expedida pela Secretaria Requerente, a ser efetuado através de Note cIa Empenho,
entregando-os no local indicado pela Secretaria Requerente.
0 recebimento do(s) equiparnento(s) deverS ser formalizado par trés (3) servidores cIa
Secretaria Requerente, sob pena de retenção do pagamento, nos termos do Decreto
Municipal cIa no 3379104,
Se a dia de entrega do(s) equiparnento(s) coincidir corn dià em qua nâo haja expedients no
órgâo licitante, esta sera prorrogada pars o primeiro dia )til subseqoente.

4.2

4.3

I

-
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4.4

0 presents contrato vigoraré a partir de sue assinatura tendo par limits a data de 31 de
dezembro de 2,012, otis entreqa total do objeto se ocorrer antes desta data.

V

Cláusula Quinta - DO PAGAMENTO:

51

0 pagamento será efetuado em ate 30 (trinta) thas corridos contados da data da entrega
do(s) equipamento(s), mediante apresentaçao pela Contratada da respective Note Fiscal,
desde qua devidamente aceito e aprovado pale Secretaria ou Setor Requerente.
5.2
Pare hberaçao dos pagamentos devera a CONTRATADA apresentar a respective Note
Fiscal, efetivando-se apOs a recebimento e aprovação da Secretaria Requerente.
5.3 Apresentar, caso jà esteja habilitada junta sos Orgäos competentes, Note Fiscal EletrOnica;
sendo que a AROUIVO ELETRONICO - XML - (VALIDADO), parts components da Note
Fiscal EletrOnica, deverà ser enviada prêvia e obrigatoriamente pars o Setor de
Contabilidade da Prefeitura, através do e-mail: notaflscaljardinopohs.sp.gov.br .
5.3.1 A Note Fiscal EletrOnicafArquivo deveré estar em condicOes de ser consultada pale
Visuahzador de Documentos Fiscais Eletronicos - SPED -, no Portal Nacional da NFe, sern
o qual no sera dada seqUéncia na (otina de Liquidaçâo e Pagamento cia despesa.
5.4
Em case de devoluçao da nota fiscalifatura pare correção, a prazo pare pagamento passara
a fluir apos a sue reapresentação.
5,5
Os preços incidentes na contrataçào, não sofrerAc qualquer espécie tie reajuste, excetos
àqueles par force da legislaçao vigente.
5.6
Salvo expressa anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, todo a
qualquer pagamento sera efetuado direta e exclusivarnente a CONTRATADA, exirninda-se
a PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS de tado e qualquer pagamento de
obrigaçoes a terceiros par titulos colocados em cabrança, descantos, cauçào ou outra
modandads tie circufaçao ou garantia, inclusive quanta a direitos emergentes desta, ficando
estabelecido qua, em hipótese alguma, aceitará tais titulos, as quais serão devolvidos,
incontinentes, a pessoa juridica Cu fisica gus as houver apresentado.
VI

Cláusula Sexta - DAS PENALIDADES:

PsIa recusa injustificada em assinar a contrato ou em aceitar a Pedido de Compras s/au
instrumento equivalents, dentro do prazo estabelecida, a adjudicataria as sujeitara a multa
tie 10% (dez par cento) sabre a valor total da proposta,
A penalidade prevista nests item 6.1, nao se splice as empresas remanescentes em virtude
6.111
da nâo aceitaçào da primeira convocada.
6,2
A CONTRATADA esters sujeita a multa tie 10% (dez par cento) do valor do contrato, pelo
não cumprimento do disposto em qusiquer de sues cláusulas, em especial na hlpOtese
prevista no item 7.2,
Nsa sançOes constantes dos itens 6.1 e 6.2, as valores das multas serao em moeda
6.3
corrente nacionai. No caso de incidéncia em male de urn item, as multas serão cumulativas.
6.4 Os valores apurados das sançOes serâo descontados dos pagamentos devidos ou tie
garantia contratuai ou pagos em moeda corrente nacional e, quando for o caso, cobrados
judicialmente.
Pela inexecuâo total ou parcial do contrato a CONTRATADA sujeitar-se-á as seguintes
6.5
sanQoes:
a) advert(§ncia;
b) multa. na forma prevista nos itens 6.1 e 6.2 anteriores;
C) suspensâo temporãria de participagão em licitação a impedimenta tie contratar corn a
CONTRATANTE par prazo nâo superior 02 (doS) anos;
d) declaração de inidoneidade pare licitar ou contratar com a CONTRATANTE, enquanto
perdurarem as motives da puniçáo ou ate qua seja prornovida a reabilltaçäo parents a
própria CONTRATANTE..
As sançOes previstas no item 6.5, alineas "a", 'c" e "ti' poderac incidir juntamente corn a do
6.6
item 6.5 alinea 'b".
As sançOes previstas no item 6.5 allneas "a" ed" poderao tarnbém ser aplicadas quando:
6.7
a) tenha sofrido condenaçao definitive par praticar, par melee dolosos, frauds fiscal no
recolhimento de qusisquer tributos;
b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar as objetivos da licitaço; a
6.1

.
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7.4

7.5
7.6

7.7

7.8

VIII
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8.2

6.3

demonstre näo possuir idoneidade pore contratar corn a CONTRATANTE em virtude de
atos ihcitos praticados.
ApUcam-se, subsidiariamente, ac disposto nests clâusula, as condiçOes previstas no
capitulo IV cia Lei 8666193.
Cláusula S*tima - DA RESCLSAO:
A inexecuçao total cu parcial deste contrato enseja a sua rescisâo corn as consequencias
contratuars a as previstas em lei.
Constitui motivo pars a rescisão do contrato:
a) 9 rrão curnprimento ou o cumprimento irregular de clãusulas contratuais. especificaçOes,
projetos e pra2OS;
b) a eritidäo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
mpossthrltdade da conclusão do obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;
c) o atraso injustificado no inicio da obra, do serviço ou tornecimente;
d) a paralisaçao do obra, do serviço ou do fornecirnento sem justa cause a prtvia
comunicaçao A CONTRATANTE,
a) o cometimento reiterado cia folios no sua execuçâo, anotando no forma do paragrafo 1 0
do artigo 67 do Lei 8666193:
f) a dissoluçäo do sociedade ou a deóretaçâo de falencia ou a instauragao cia sua
insolvéncia civil;
g) a alteraçao social cu a modiflcaçao do finalidade cu cia estrutura cia CONTRATADA que,
a julzo do CONTRATANTE, prejudique a execuçao do contrato;
h) a nâo liberaçao, por parts do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execuçâo cia
obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais;
i) 3, ocorrencia de caso fortuito ou de forgo rnaior, regulamiente comprovada irnpeditiva cia
execuçâo do contrato.
Em caso de rescisAo, por qualquer dos hipOteses previstas no item 7.2 alineas a" a "g"
anteriores, a CONTRATADA perderá a garantia contratual a favor do CONTRATANTE, alem
de se sujeitar a aplicaçao cisc rnultas previstas e cia restituiçao imediata dos bens a
equipamentos qua a CONTRATANTE lhe havia entregue, sam prejuizo de sua
respansabilidade por perdas a danos.
Quando a rescisâo ocorter corn base no item 7.2 alineas 'h" a i", scm qua baja culpa cia
CONTRATADA, caberá ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados qua esta
haja sofrido, tendo ainda direito a: devoluçao cia garantia contratual: pagamentos devidos
peta execuçâo do contrato ate a data cia rescisão a pagamento do custo da desmobihzacäo,
se houver.
as casos de rescisão aqui previstos. sera efetuada uma avaliaçao pars qua se possa
calcular a remuneraçâo dos serviços realizados ate a data em que ocorreu 0 eventa.
Aplicam-se, subsidianamente, a esta clausula as disposiçOes pertinentes e, em especial, a
seçao V do Capitulo III da Lei 8666/93, ticando assegurado a CONTRATANTE a
supremacia relativa ao poder inerente aos contratos administrativos.
Havendo rescisào contratual provocada por vontade unilateral de urns cisc partes, a parte
prejudicada farà jus a indenizaçáo correspondente a 10% (dez por canto) do valor total do
contrato, devidamente corrigido ate a dia do comunicaçâo do rescisão.
A rescisão poderé ser amigãvel, por acordo entre as partes, mediante autorizacâo escrita a
fundamentada do autoridade corripetente, desde qua baja convenlencia do PREFEITURA
MUNICIPAL DE JARDINO.POLIS.
Cláusula Oitava - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:
Entregar o objeto CONTRATADO de acordo corn a proposta apresentada, e qua fez parte
integrante do presente CONTRATO.
Entregar o objeto do presents contrato dentro dos prazos previstos no edital do Pregão
Presencial n° 058/2012, a trarisportar 0(5) equipamento(s) atendendo as exigéncias legais
ate o local indicado pela Secretaria Requerente.
Apresentar. caso .já esteja habilitado junto aos Orgaos competentes, a Nota Fiscal
EletrUnica, do(s) equiparnento(s) entregue(s), devendo estar contida no ARQUIVC
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ELETRONrCO XML (VALIDADO), parte componente da Note Fiscal Eletronica, e enviado
prévia e obrigatoriamente para o Setor de Contabilidade da Prefeitura, através do e-mail:
notatIscaljardinopohs.sp gov.br,
A Nota Fiscal Eletrenica devera estar em condiçes de set consultada palo Visualizador de
Documentos Fiscais EletrOnicos SPED no Portal Nacional da NFe, sem a qua[ nào sera
dada seqUOncia na rotina de Liquidacâo a Pagamento da despesa.
Prestar garantia do(s) equipamento(s) de no minima 12 (doze) meses a partir cia efetiva
entrega do(s) equipamento(s).
A assisténcia técnica deverâ set em urn raio de ate ioo (cern) Km da cede da contratante,
devendo as charnadas serem atendidas num prazo maxima cia 24 (vinte a quatra) horas.
A licaante vencedora .deverá capacitar as funcionérios, medicos a enfermeiros, para
operaçao dos equiparnentos.
Os equipamentos deverâo set projetados e construidos de acardo cam as normas
brasileiras NBR vigentes a Resoluçao ANVISA-210/2003. devendo a licitante vencedora,
apresentar na assinatura do contrato, quando assim for exigido o certifloado cia boss
práticas cia fabricação, o certiticado das normas WaR vigentes ou certificados internacionais
equivalentes, e a certificado cia ANVISA cu apresentar atestado cia isenção do mesmo
Orgâo, conforme requisitos dos Itens 5. Exigencies Normativas especificadas no rol das
descriçOes dos equipamentos contidos no Manual Descritivo Anexo X.
-

6.3.1

-

8.4
8.5
8.6
8.7

-.

-

IX
91

-

9.2

9,3

Clausula Nona DAS DISPOSICOES GERAIS:
As partes CONTRATANTES declaram sujeitar-se expressamente a todas as cláusulas
inseridas no presente Contrato.
A proponente vencedora nao podera ceder ou transferir, der em garantia au vincular de
qualquer forma, total ou parcialmente, o objeto contratado a qualguer pessoa flsica ou
jurldica.
0 presente Contrato e regido pales sues cléusulas e pals Lei Federal n° 8.666/93. corn nova
redação dada pale Lei Federal n° 8.883/94. Subsidiariarnente, aplicar-se-ão os preceitos de
direito pUblica. Os princlpios cia teoria geral dos Contratos a as disposiçöes cia direito
privado.
A CONTRATADA obriga-se a manter durante a vigéncia do Contrato as condiçóes cia
habilitsgao a qualificacao exigidas na licitagac.
As despesas decorrentes do presente processo licitatOrio correrao par dotaçao orcamentaria
vigente a corn a seguinte codlficação:

.

9.4
9.5

SESAU

Equipamentos

-

02.10

Assistenria
SESAU

02.10

4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0310

r9CS

10.304.0018.2.030

ct

1 Permanente

4.4.90.52.00.00.00,00.00.91.0310

a Material
Permanente

Equipamentos
10.301.00172.029

a SaUde
SESAU
02.10

X
10.1

vigIlEIncia
Sanitária

Equiparnentos

.

-

Servi ~ os de

a Material
Permanente

4.4,90.52.00.00.00.00,00.05.0310

-

Servigos

i

Equipamentos

-

SESAU
02.10

10,301 0017,2,029

10.304.0018 2.030

4.4,go.52.00.00,00.00.00.95.0310

a Material
Permanente

Clãusula Décima DO FORO:
Fica eleito a foro cia Comarca cia JardinOpolis para dirimir qualquer controvérsia oriunda do
presente Contrato.
-

r
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Clãusula Decinia Primeira - O.k GERENCIA;
Para a Gerencia deste Contrato, fica designada pets CONTRATANTE a Serthora Maria
Lilian Ferro Bonacim Ditadi, Telefone (016) 3690-2966, a peta CONTRATADA 0 Sr.
Demerson Renato BenetAc, Telefone (16) 35124600; a troca de correspondénciss entre
as partes devera ser fefta utilizando-se os endsreços constantes neste Contrato.
E par estarem de piano acordo, assinam a presente contrato em 03 (trés) vias de iguat tear,
na presença de 02 (duas) testemunhas.
Jardinôpohs, 28 de dezembro de 2012.

CONTRATANTE:

.......................
José An*ni4 Jacomini
Prefeit MUnicip&

CONTRATADA:
QXi
Dernerson Reflato Benetào

TESTEMUNHAS:
A

It
Paulo cesar'Alves Silveira

VIVtp Yamauchi

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARDINÔPOLIS
b,
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TERMO DE GlENdA E DE NOTIFICACAO
Prefeitura Municipal de Jardinopohs/SP.
Contrato/Ata n° 16206012 (PP 058/2012)
Objeto............: Aquisição de Equipamentos Medicos Hospitalares para o Hospital
Jacornini"
Contratante.......Municlpio de Jardinopolis
Contratada ........ WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
Advogado(s):

Leni Balan

(1

Na qualidade de Contratante a Contratado respectivamente, do Ternio acima
identificadO, a cientes do seu encaminharnento so TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO pars fins
de nstrucâo a julgarnento darno-nos por dENIES a NOTIFICADOS pare acompanhar todos Os atos
cia tramitação processual, ate julgamento final a sua publicaçào e, se for o caso is de nosso interesse
pars, nos prazos a nas formas legais a regimentais, exercer a direito cia defesa, interpor recursos e 0
mais qua couber,
Outrossirn, declaramos ester cientes, doravante, de qua todos Os despathos a
decisoes qua vierern a ser tornados, relativarnente so aludido processo, serao publicados no Diana
Oficial do Estado. Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado cia São
Patho, de conformidade corn o artigo 90 da Lei Cornplernentar n° 709, cia 14 cia janeiro cia 1993,
iniciando-se, a partir de entäo, a contagern dos prazos processuais.
Jardinopolis, 28 cia dezembro cia 2012
Pets Gontratante:
..
José Antnio/Jacomini
Prefeith Municipal
Pets Contratada:

H

Demerson Renato Benetao

(*) Facuttativo. Indicar quando já constituido.

PKEEEITURA MUNICIPAL DE JARDINÔPOLJS
sAo PAULO
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CONTHATO N 161010013
(PP 056/2013)
CONTRATO DE PORNECIMENTO DE MÔVEIS E EOLJIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES ODE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS S HOSPEO COMERCIO E
MANUTENçA0 CE EQUIPAMENTOS LTDA
Entre as (lanes. do urn lado o MUNICPIO CE JARDINOPOL1S, pessoa juddica do diceito p0bc0 interno,
ilsorila no Cadastro Geral do ContrihuLite do Ministério do Fazenda sob nc 44.229821/0001-70, corn sede
nesla cdade do Jardndpoiis. Estado do So Paulo, cia Praça Doutor Mario Lins, n 150, neste sic par seu
Proteclo Municipal, Sr. José Antonio Jacymini. brasueiro. casado, engenheilD eletricista. portador do
cécula de dentdade AG. 5.376.948 SSP/SP a do CPF. nc 262679.006-06, residente a domiciUado na
Avenida Visconde do Rio Bronco, l 366 Apto, 801. ncsta cdade a comarca do JarclinOpohs. Estado do São
Par/a, do agora err diante denornwiada sirnplesrrtente CONTRATANTE e do outro lado a ampresa,
HCSPEQ COMERCIO E MANUTENçAO CE EQUIPAMENTOS LTDA; corn soda instalada no Rua Mexico, n'
04, V/a Mariana, CEP 14,075 230. no cidade do Ribeirão Preto, Estado do São Paulo, macrita no Cedastro
Nasinnal Ca Peesca duridica do MinistCdo do Fazenda sob on° 03.777.59710001-73, neste ato por ceo sôcio, Sr.
José Orlando Pirnenta. bracileiro, casado. empresário, portador da Ceduia do Idenddade RO n't 13M95.0404
S&P;-SP e on cpp p: 455242.206-00, residente a dornicihado S Pus Mexico, n 1403. cia cidade do Ribeirão
Prow, Ester-io cc São Paulo. doravante denominada strnpiescnente CONTRATADA, tern par justo a
corrratado o tornecirnento do môveis o equiparnenfos medicos hospitaiares corn integral observSncia a
sulelces as norruas consubstanciadas no Lei Federal & 8.666/93, no quo tot aplicável, born coma as
ocndcç.des estabelecidas nec cICusulas a segutr:
I
1

Cñusula Primeira - DO OBJETO:
0 presente contrato tern por objetivo c tomecirnentc, pale CONTRATADA, do moveis
equiparnuntos medicos hospitalares, contorme necossidades, caracteristicas a condiQOes
estohelecidas no Edital do Pregãc Presencial i 056(2013 a proposta cornercial da CONTRATADA,
datada do lade dezembro do 2013, quo são pane integranle deste:

II
2.1

Clâusula §ya — DOPREO:
0 Preco Carlo a contra-ado para a lornecimento do objeto discrirninado cia Cláusula Primeira é do As
4 300.00 quatro mit a oitocentos rears),

Ill
11

cláusuia Terceira DOCUMENTOS APLICAVEIS:
A presents contrataçSo so vincula so Edital de Pregäo Presencial 056/2013 e seu.s Anexos a a/i
Prqoosta Cornercial do CONTRATADA, datada do lade dozembro do 2013.

IV

Clausula Quarta - CA ENTREGA S PRAZO CE INSTALACAO:
A enrrega dos mOveis a equipamentos medicos do presente licitacão. sera efetuada conformo/7'
sc/cctaqão do Sceretaria Raquerente, devendo a iicitar.te vencedora efetuá-la no prazo maxima de'
ate 30 (trinta) dies corridos. a corner do recebmento do pedido ou ordeni expedida polo Secretaria
Requerente.
0 recebirnento do(s) produto(s) deverä car lormauzado par trCs 43) servidores do Secretaria
Requerente, sob cola do reterição do pagarnento nos tarmac do Decreto Municipal do nc 3379/04.
Se o die do entrega do(s) produto(s) coincidir corn die em quo não baja expediente no Orçjão llcitarlte,
estC sera prorrogada para a prirneiro dia Otif subseqOente.

4,1

4.2
4,3

-

p

k

4.

it

V
3.1

5.2

CiCusula Quinta - DO PAGAMENTO:
C) pagamento sara eletuado em ate 30 (trinta) dias corridors, coniorme disposto nec condigees do
torn 2.2 do Tarmo do Referenda (Anexo II), rnediante apresentaçSo pela Contratada Ca respectiva
Nets FscaI, desda que devidarnente aceito a aprovado pale Secretaria ou Setor Requerente.
Pare liberagào dos pagarnentos deverá a CONTRATADA apr0500tar a respective Note Fiscal,
e1etnrando-se apOs o recehirnento a aprovagSo da Secretaria Requorente.

()
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Aprosentar, caso la este1a habifllada jurno acs brgdos compatentes, Wale Fiscal EletrOnica; sendo
quo AROUIVO ELETRONICO - XML IVALIDADO). porte componente do Nota Fiscal EletrOnica,
doverA set onvado rdvia a ohdgatonarnento para o Soler do Contabifidado do Prefoitura. atravês do
o•mEu 1 : nmnhscal@iardinopoHs.sp.gov.br .
5 3. ' ANota Fscai EletrOrnca/Ar ulvo deverä octet em condiçOes do ser consultada palo Visualizaoor do
Docornonlos 11s:ais EletrOnicos SPED -. no Puna; Nacionat do NFe. sam 0 qua] não soya dada
sepSSncta no rotina do LAquidacão e Paqamento do despesa.
5.4
Em cow do devolucão do note flscalttatura pare correçao, C prow pare paqarnanto passaré a fluir
apOs a sua roapresentacao.
S 5
Os proçOs incioantes na con traiapo,nan sot ?OraO qualquer espéce do COIL Ste exn os aqueles on
orça ca leglsla030 vqerrte.
5.6 Salvo exprossa anuência do PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPQUS, rode a qualpuer
naqarnento seá efetuado direla a
a CONTRATADA, eximindo-so a PREFEITURA
MUNICIPAL. DE ,JARDINOPOLIS de lode a qualquer pagamento do obrigaçOes a terceiros pot titulos
colocados am cobranca. descontos, caupão cii outra modaildade do circulaqão 00 qarantia. Inclusive
quarto a dircatos arnerpentes desta, ficando estabeecido quo. em hipotese aiguma. aceltara tots
titulos. os pools serdu devolvidos. i0000tinentes, a pessoa juridica ou tisica quo as houver
apresentado.
5 3

VI
6. i

Clusula Sexta - DAS PENALIDADES:
Palo recusa injustificada em assinar o contrato ou em aceitar a Pedido do Compras e;ou instrumento
equivalente. dentro do prow estaholecido, a adiudicatária so suieitará a multa do 10% dez pot
cerito) sobre 0 valor total do proposta.
5. ....A penafldade previsla neste ifierr 6.1, ride so aplica as empresas remanescentes em vidude do não
aceitação do orimeus convocada.
6 2 A CONTRATADA estara sujeita a multa do 10% (dea par cento) do valor do contrato, polo nAG
cumprirnento do disposlo em quaiquer do sues cláusulas, em especial its hipOtese prevista no item
7.2.
Nas sançOes conotantes dos lleris 6.1 a 6.2, as valores dos multas seräo em macdc corr.ente
6.3
nacional. No caw do incidéncia em mais do urn item, as multas sarào cumulativas.
0.4
Cs valoros apurados use sanqöes serao dosconta&s dos pagamentos devidos ou do garantia
contri3tuai ou pagos em moeda oorrente nacional e, puando for o caso, cobrados judicialmente.
Pcaa inexecuQao total ou parcial do contrato a CONTRATADA sujeitar-seá as seguintes sançOes:
5.5
a) advertAncta;
b]mtilta, no forrna prevista nos rtens 6.1 o 6.2 antertores;
cs susponsan ternporacia cia participaqAc em hcitaçAo a impedirnento do comratar corn a
CONTRATANTE pot pram nao superior 02 (dos)
dl cteclorapAo de inidoreidade para licitar ou contratar corn a CONTRATANTE, enquanto perdurarem
os mot]vos do Puntçao ou ate qua sea prornovida a reabilitaçAo perante a prdpria CONTRATANTE.
poderao incidir juntamente corn a do item 6.51
As sanpCas previstas no lime 6.5, alineas
"c" a
6.6
dm00 'b"
.
As sançdes previstas no Item 6.5 alineas 'c ad' poderão também ear aplicadas quando:
6.7
M tenha soirict condenaçAo definitiva per praticar, par mobs dolosos, frauds fiscal no r000iuirnento
daquaisqueririhutos:
hi tenha praticado abs tltcitas visando a frustrar os objetivos da licitapào; e
C) domoistre nao possuir idoneidado pare contratar corn a CONTRATANTE em virtude do Was
illcitospraticados.
Aplicamso. substdiariamente, ao disposto nesta cláusula. as condiçOes previstes no capitulo IV do
6.8
1.ei 2666(93.
VU Qjausula Séfima DA RESCISAO:
7.1
A inexocuQdo total Cu parciat deste corrrrato cn$610 a sua rescisäo corn as conseqOências contratuals
o as provistas am let.
Coristitui motivo pora a rcscisAo do contrato:
7.2
a) o nAo cuniptimortto no 0 curnpd.mento irregular do ciáusulas coritratuais, especificacOos, projetos e
a lentidao do seu curnprimenbo, tevando a CONTRATANTE a comprovar a irnpossibikdade do
conciusào do obra. do serviço ou do tornecimenth, nos prams eatipulados:
h)

A

7
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I
Prucesso 16112013
atraso injuslificado no iniclo do obra, do sorvico ou ?ornecimento;
cfla paraUsacao do aSia, do servico cu do fornecimento sam justa cause a prdvia comunicação a
CON TRATANTE.
a; a comotimauto reiterado do faltas na sus execuçao, anawodo no forma do parãgralo 1 do afliçja
57 do Lel 8656.93;
1) a chssoiuQão do sociedado cu a decretaçâo do faldncia au a instauraçäo do sue nsoIvncia civU;
q ) a alteraçäo social ou a modificaqão da hnalidado cu da estrutura do CONTRATADA quo. a JUIZO
na CONTRAT ANTE, prejudlque a execução do contrato
fly a tido iberecào. par parte do CONTRATANTE, do area, local ou objeto pare axecuç10 do aSia,
sarvça ou fornec;mento, flog praias coritratuahs:
a 000rrència do coca tortuito ou be force major, rogularmente comprovada, impeditiva da exacuçào
do contrato.
Cm caso do roscisAo, pot qualcuef dog hipOteses prevstas no item 7.2 oUnces "a' a "a" antorioros, a
CONTRATADA perderé a garantia con1'atual a favor da CON'IRATANTE, alem do so suieltar A
aphcaçao des multas previstas ads reslituiQo irnethata dos bong a materiais qua a CONIRATANIE
he hava entroguo, sam prejuFzo do sua responsabihdade por perdas e danos.
Quando a resclsAo conner corn base no item 7 2 allneas Th" a t, sem qua hale culpa do
CONTRATACA. cat,erã ressarcimento dos orejuizos regularmente compravados qua esta hale
.sofrido, tendo ainda diroito a; devoluçAo do qarantia contratuat; pagamentos devidos cola execugAo
do contrato atA a data do rescisào a pagamento do custo do desmobilizacao, so houver.
as casos do (esciso aqui previstos, será afetuada ama avaação para qie so possa calcular a
re-rnuneracão dos serviços reahzados ate a data err que ocorrou o evento.
Aphcarn-se, subsidiariamente, a asIa cidusula as disposigôes pertinentes e, em especial, a seçAo V
do Capitulo UI da Lei 6686/93. ticando assegurado a CONTRATANTE a supremacia retativa ao poder
moronic cos contratos administrativos.
s. a porte
Havondo rescisAo contratual provocada per vontade unilateral do ama dos pa
projudicada tara jus a indenizagào correspondente a 10% (dea pot canto) do valor total do 000trato,
devidamente cornigido ate o dia do cornunicaçãa da rescisào.
A rescisOo poderá ser amqavel, par acordo entre as patIos, mediante autorizaQäo escrita a
tundarnentada do autorldade competente, desde quo haja conveniencia do PREFEITURA
MUNICIPAL 06 JAFROINOPOLIS,

C} 0

7.3

7.4

7.5
7.6

177

76

VIII Cláusula Oltava - GAS OBRIGACOES GA cONTRATADA:
Entregar o objato CONTRATADO do acordo corn a proposta apresentada, a quo fez parto integranlo
8 1
do presente CONrRATO.
Entrogar a abjeto do preserde contrato dentro dos prazos previstos no editS do Pregao Presenciat
8.2
q'086e2013, a transporter a(s) praduto(s) atendendo as exigOncias tegais ate a local !ndicado bets
Secretarla Requerento.
Apresentar, cow já estoja habilitado junto aos orgaos competantes, a Nato Fiscal Eletrdnica, do(s)
6.3
prcdute(s) entregues, devendo actor cantida no AROU1VO ELETRONICO - XML (VALIDADOI. patIo
componante do Nola Fiscal Eletrbnica, a enviado prCvia e obrigatoriamente pare o Solar cia
Contabilidade da Prefeitura. atravCs do e-mail: notatmscaIjardinopoIis.sp.gov.br .
811 A Nota Fiscal EletrOnica deverá ester em condigäes do car consultada polo Visuolizador do
Documentos Fiscais EletrOnicos SPEC -, no Portal Nacional do NFa. scm a qua[ näo sara dada
seqiiCncia 'a rotina do Liquidaçáo a Pagamento do despesa.
A CON TRATADA deverá presrar garantia dos predates do no minimo 12 (doze) mcgee, contorme
82
disposto no Torino do ReferAncia (Anexa II).
A CONIRATADA devote prestar sLsporte lécnica no local do mnstalaçào dos eauipamentos, gem
8.6
Unites oe chamados tdcnicos. em urn rabo do ate IOU (cern) Km da cede do contratante corn craze
mAximo do atondimento do chamado as 24 (vinte a quatro) horas.
A CON TRATADA devorA aprasentar catCiogo! ou manual do instruçao/ ou ficha técnical ott catAlogo
8.6
cPqttaL conformo dispasto no item 1-1.2 do editS.
IX
9,1
9.2

Clausula Mona - GAS DISPOSICOES GERMS:
As patIos CONTRATANTES declararn sujeitar-se expressamente a todas as cléusutas inseridas no
oresente Contrato.
A proponante voncedora nAo poderá cedar ou transferir, dar em garantia ou vincutar do quatquer
torma. total ou parciabmente, a obyeto contratado a quauer pessoa fisica ou juridica.

'i
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9.3

0 prtsente Gontrao a regida peias suas ciáusuas e pea Lei Federal n 6665/92, corn suas
atteracOes posehoras Subsdariarnente, apticar-seào os preceilos do dkeito pObco, as poncipios
da bode gorab dos Coritratos a as disposiçOes tie diretto pdvado.
A CONTRATADA obriqa-se a maniac durante a vigCncia do Contralo as condiçOes do habibitaçáo a
9.4
c4uafficacao edqidas ra iidtaqko.
9 9Asdespesas clecorrentes do presente processo licitattirlo correrão par corta des dotapOes
orçamentdrias vigenbes corn as seguintes cod;ticaqoos:
............

£

e2

0'

c

1

I FMr'

•.

_______r_ -----

Thrv os tie
a ' as

MS

os do
nSss a SsUuC

,

~

PII S

'

:

-----...

...........

.--

... ...
.......
.

Equ parnentos a
Malenpl
Permanente
elEquipamentos
V--serial
44°052009000000001 0310
Permanente
-........

1030133172029

449052000000000091 0310

-

10301 00172209

1033400152030

4400520000000000060310

Material

If ermanente

___J

K.
Clâusuia Décima DO EURO:
0.1.Fica ebeito a tore tie Cornarca do JardhiOpofls para dirirnir qualquer controvOrsia oriunda do presenie
-

Contrato.
Xl
Oiáusuia Décirna Primaka DA GER#-NCIA1 4 ,1 Para a C3er6ncia dosta Contrato. lice designada pela CONTRATANTE a Serthora Wane Macchic
Canal Tebolone (16) 3690-2968, a pate CONTRATADA o Sr. José Orlando Pimenta Tebefone (16)
3632-0536: a Iroca do correspondCncias entre as partes deverC ser feita utiilzando-se as endereqos
censtanies neste Contrato,
.2 5 per estarern do piano acordo, assinarn o presente contrato cm 03 (Ices) vas do igual tear. as
presence do 02 (doss) testernunhas.
JardLnopo!is 15 tie abribde 2014.
It

CONTRATANTE:

rb0sé 44on14 Jacoinini
Prefeto Municipal
CONTRAT ADA:

..

..

TEST EM UNHAS:
p

:2

Paulo Cesar Aives Sftveira

--

vivIdYamaqrchi

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÔPOLIS
sÃo PAULO
Ptocesso 161/2013

TERMO DE C1ENCA E IDE NOTIACACAC)

Pretedura Municipal dejadinopolisiSP.
161010013 PP 056(2013)
Contrato n
Objelo ........ ........ Aquisção do moveis o equiparnentos medicos hospitalares.
Conuataitc ....... Municpo deJardinOpolis
Contratada.
HOSPEO COMERCIC E MANUTEHçAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Advojudo(s):
Na quandade do Conftatante e Contratado, respecttvamente, do Termo acima identificado,
a cienes do seu oncaminhamento an TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, pars tins de instruçäo a
;utoamor.to, damonos por CIENTES a NOTIPICADOS porn acomparthar rodos Os atos da tramuaçao
procrssuai arC juigamento final e wa publicação a, so for o caso a do nosso interesse, pare, nos prazOs e
nas tcrmas 1egais e regimentais. exercar 0 direito da detest interpor racursos a a mats quo couber,
Out, ossirn, deciaramos estar cientes, doravante, do quo todos Os despachos a oecisOos quo
vierem a ser omados, reistivamerne cc aludido processo, serCo pubUcados no Diário Oficial do Estado.
Cadernc do Pcdar Leg;slativo, pate do Tribunal do ConIes do Estado do So Paulo, øo conformidade corn
o argo 90 ca Lei Complementar ft 709, do 14 do janeirc, de 1993. iniciando-se, a partir do entCc. a
contagorn dos prazos orocessuais.
JardinOpos. 15 do abrfl do 2014.
Pole Contratante:

TiiAtoniJ;iini

PratØlto Municipal

Pete Contratada

Facuilativr. leclicar quancR) à conslituico.

/1

PREFE1TURA MUNICIPAL DE JARDINÔPOLIS
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..

Processo 1512013
CONTP 410 Ng 161020013
(PP 056/2013)
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES QUE
ENTRE Si CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS E ROYAL DISTRIBIJIDORA
LIDA EPP.
ascases. do urn 000
MUNICPIO DE JARDINOPOLIS, pessoa uridica do draita 59li0O interno,
ra no Cadaslro Gera; do Ccjritrihuinto cia Minjetédo do FnzanrJa sob n 44.22a62V0001-70, corn soda
nesla CF0000 do jardinOraohs, Estaclo do Sc Paulo, no Praça Doutor Mario Line. nLi 150, node ala nor seu
Pce!sitc, Mw , ici,oai. Sr. José Antonio Jacomini, brasllea. casado, engenbeiro etetricista, portador do
262.679. 006-06, res do no e drnmci! wit ci
cdt I "P
cr Kic32. kG 5 1,5 Ye SS'SP e ci.. CPF.
Avt.rnaa Vacate do P.[o Bronco. n , 366. Apto. SCi, nesla ci.dade e coniarca cia JardnOpoIis. Estado do Sac?
Pauio, do ogora em dtan1c denonunalia s[n'piesrnentc CONTRATANTE ode outro [ado a empresa, ROYAL
DISTRIBUIDORA LTDA ERR. corn soda nstalada no Boa P'of. ::dv,ta!do Canezin Tosch, n° 435, VHa Feflz,
P no 559o113. no cicada ole Apt.icarana Estado do Faraná, inscrlta no Cada.stro Nacional do Pessoa
adn
da land1 so", r; i ' 4.916.622: 000 1 08 "ccc a"o por scu Soj Sr Leandro Mon
do Couto, brasie rç solo5rc, ernprcrsano, portador do Cddula do denfidade HG n? 10,210,636-1 SSP'PR a
c:n GPO ill 359239.51955. residente a domicliado a Av. São João. in 405, no c!dade cc Apucarana.
Estado do Parana, dorovante denorninada sirnplesrronte CONTRATADA. tern por oslo a contratado a
tornecirnento do môveis e equiparnentos medicos hosuitalares, corn integral observncia a sueiçes as
nomad consubslanciadas no Lel Federal r3 B.660'93, no qua for apcável, barn coma as cond;çoes
estabolocictas 10$ clthatuas a soguir.
Cláusula Primeira - DO OBJETO:
preserm centrato torn p01 obauvo a larnoculento, polo CONTRATADA. do cT:OVtis 8
equpameltos medicos hospitalares, conlcrrne necessidades, caracttriStl005 a conclçOes
enlabeiecdaS no Edital co Preg-wi Presoncial riii 056/2013 e proposta comerolal do CONTRATADA.
datada do 8 do dazcrnbro do 2013, quo são porte inteqrante desto:

o

V Total
V Unit
Marca
Descrlçäo
Item Quant Unid
a Biarra d g:tai acurto BALMAK F R$ I '00 03 Pd 500 '30
53500 1 PS 1,070,00
5010000 digital ntanW BALMAK
2
unid
3
PS 6.570,00
Total
II
21

II

IV
0.1

4.2
4.3

V

Clausula Segundo— DO PRIQQj
C) Preac cerm C c,onlralado utica o tornecimento do obeta discrirninado no CIdusula Prrneica ode' B$
tnSTO.0O (sos ml quntlorlzos e solaris reals).
Cláusula Terceira DOCUMENTOS APLICAVEIS:
Arresonl000rlrataQcIoSeviflCul000EdltOldEPregac Prosencial 055/2013 e
Pr00000 Cc.rnnrciaF, do CONI HATADA, datada cia 1$ do dezombco cia 2013.
. -

5805

Ariexos a a

Clãusula Ouafla - DA ENTREGA E PRAZO DE INSTALAQAO:
A enirega dos moods a equipamentos medicos do presence icitaçäo. sara etetuada cantome
soFotooso on Secretar.a Requerente, devendo a lic)ante vencedora eleluá.la no prazo maxino do
ate 30 (trims) dias corridos, a coniar do recebimerilo do patIo cu ordern axpedida polo Socretarie
Recinecento.
C recabuartlo co(si PlOciu',O:S) devera oar (orntalizado por trés 13) servidores do Secretara
Peiec'a:to, sob oea do rOlen220 do pagam.ento. cios term os do Decreto Municipal do n' 3379104,
Se dot do eroreqa dots; orodutots) ooincidr corn do am due ndo hajt expedienra to ocgao ictante,
0551 sara pro'rodada :1010 0) 01(5)0(0 do ubi subsoqUonte.
ClausulaQuinla - DO PAGAMENTO:
Otcaruorito so.'C rdotuado em atG 30 (trinta) cuss corridos, contorme disposto nas condiçOes do
tent 3.2 do 1 errno dc RetorOricia (Anexo II), meciante apresenloQão pale Coritratada do respect"ia
rito Fiscal. ciesce qua devidarnerita aceito e aurovado ucla Secretaria ou Solo: Requeconte.

Pt,
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V

Processo 161;2013

Pars leracSo dos paqamertos deverá a CONTRATADA apresefliar a respoctVa Note FacaL
eie5v&fldose apSe a recobirnento e aprovacâo da Secretaria ReoLiererto.
Aeresenrar. caso ili estea iabihtada jun10 sos orgAos competentes. Nota Fiscal EIotr5niCa: senoo
Nota FIscal ElctrSnica.
AROUI\'O ELETP,ONICC) -. XML (VAI.IDADO), pane componente dc
obngatodauleriie
parse
Setor
do
CoritabUidade
da
Preledura, atraves do
cmfor5car civladci orévia 0
ra1iscwd3arcJflOpoS.SP.Q0V.hr
tor em conthcoe$ oe ser consutada polo V1suuIiaooi do
A Nero. Fiscal EIeIrSniOatArQuiVO doverã as
10 Oori c u Nanoaci da NEc sor u qua1 rao su a and
Elelrllicas - SPED
in e 1 u F
sedtuencia ira rctna do Lauicacao e vaganlento as despesa.
a Iluir
lO13
S5
Err carD do devcduçàc CM rota liscal/fatura oars correcSo. o prazo pare pagarnento

52
5.3

54

croSs a sca reapresentacao.
cxcetos dquelus per
Cc Cr01005 rodelies na cortratacSc näo sotre.rão qusique especa do reajusto,

55

tore do ioqsiacaO viqete,
qua c 10r
i u pa c HKErEITJE\ MUNICIPAL DE APOINO° JS boo e
sc
0kEcEITJP
a 'o cxr ccci
I CONTPTADA 04111 100
A
fuacn r to
tl'1 &(
K
MoNICIPAL
DL JARDINOPOUS ic ode e qualquer pagamenbo do obrigacOes a ierceiros par tiudas
Cu garantia, nciis;vO
nolocados em cobraca escontos, eauq6o cu outra modalidade do circuiaQC
quanto a ciireitos emergontos desta. licando estabeeC!do qua. em nipOteso aiquma. ace:tará Las
a pessea juridica ou lisica quo as houver
t.tos
u cc qusis sero devoividos. incontinontes.
ac esentado.
CIauwqla Sqxj,r DASP ALJp.PES;.
instrutnonto
ccmratc cu eat aeo4or o Pedido do Co mprac dci
o:a rflr152 flUStiflOiGS en ass nar 0
envalonte do itt do oazo eslabetecidO. a adjuthoataria so sujeitari A ."nit, do 1 USe (dea por

Vi

,

a1

1

6.2

I
5

5.0
6.7

c,ronto sabre o valor i.otCi do p'opolIa
A rri
. aticiade orevista reste item 6,1 laO so apica as emprestas rernanes000tes sill virtude da So
scedaçdc do p:meira convocada.
, cento) do valor do contiato. polo ntis
rrulta do 10% (din ;)a
A CONTRATADr •astará sujeita a
cuniprimento do disposto em qualouer do cuss ciausulas. em especial as hpOtCSo previsla no tern
6J0 6.2. os vatores cisc multas serAc em moods corrode
Ntis sancdOS censtantOs dos lie6
No taco do irciclêrlcia en mas do urn torn, as ntuit.as slIrdo oufllulStiVSS,
Cu co gararLa
('N; v&tores anlor000S dos sancOes sorCs descontadoS dos paoonlerltcS dei00S
o. cuondo for , caso. cobrades doialtneflte.
carrente "ac;
ui Ui p0S er rltnocAa
partial do contrato a CONTRATADA sujeltar-Se S as soquintes sançOos
n 0 3 'nc.ccucutc lotet 01..
a advertS-rca,
a barrIo prevista nec toils 6,1 e 6.2 antoriores:
it) molts.
5jspeflS0 temportifla do partiepacao era licitacAo e mpedimerlto do contratar corn a
(0015; anos,
CON TPAT ANT E par 01070 150 superior 02
declaracAc de inhioneidade pare licitar ou contratar corn a CONTRATANTE. enquarto OOrdUrClTm
is oerante a orepr a UQNTPATAN 1 F
Jr
a reat it q
UI ça so abc q e sea promcvlua
r ictor
"C e '5' p000rão ncddir juntamette corn a do tell 6.5
As sar000c preusias no horn 6.5. aNneas
alirlaa Q'.
'ce "d" pocterSo tambern ear aplicadas q uando
AssarlcOtes prevstas no torn 6.5 dm055
praticar, par males dolosos. traude Ibscat no r000lhUllefltC
at :er.la sotrido con.delacAO detillitiva par
do ouascuer tributos,
5) teriha oraticado atos ilicitos visando a I rustrar as objotivos da FcitaçSo,
p rlsronstro rat poseur doneidade pare contratar corn a CONTRATANTE em vrude do acts

uS

IV as
'01(0'. oritcEicics.
sub rLanob'Iierte. ac disposto recta clatsula, as condipSes prevStaS rio cap7oio
ApIces 50.
0 t3uohii.

VII

CIaisuIa Sétjma PA fiSJAO,:
A irexocuPSO total or parcial deste contrato enseja a cia rescistio corn as coflsrtqUUnCiaS contratials

7,

e as orevetaS em Irol,
do coitrato
C
Corlstitub 110100 pare ci rescisSo
irregular do ctausuiasc.ofltratLbaiS. especificacOos. projobos
(., U , pr
o r5n rurlrim.Olto
p
ou o

/2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
SÃO PAULO
Processo 1612013

7.3

7.4

7.5
7.6

oyaientdo do su'u cuniprirnonto. (evando a CONTRATANTE a comprovar a imoossibikloado do
nnchjso do oUrs, do seruiqu ou do fornecononto, 005 prazos estiputad-os:
C/u OTXS0 :-nustdrcadc- no :nic;o ca cUrs do sorviçu ow tornacrmonlo:
aUra 00 30 1 co ou d
, i r5JC3 C P c.V I c,urnuncac ) c
p a 3 1,r'
OI (" "onto sum ius U
LONTRAT ANT E.
Si 0 corroilmonto reiterado do (alias no sos eecuço. anotando na forma do parlqra)o i do artigo
67 do Ler 8666/93:
a dissolucöo do sociedade rca a decretaçao do talércia ou a instavaQao, du sos insolvbl ,lva cr/IL
a altoraçic social cu a mcduiicaçào do finandade ou da estrutura do CONTRATADA quo. a uizo
rio CONTRATANTE. preuuioue a execuçdo cia controto:
a 100' EOE/rrt//3O. cur oarto ca CONTRATANI 6, do area. boa! vu 00)00 pars execucr5o do obra.
Sc:mrç) On IQFflOCHT:C-niu. P00 prazos cc)ntrarucas
C. Ocorrencia nocaso lortuto cu do lorco m&or, re-guletrmento comprovada. rmpeditiva cia exocuçao
do contratu.
g' aRc-cores, a
Em caso do rusctsäo. pox qualqucr das hipcileses previstas no item 7.2 alinoas "a'
CONTRATADA qerderá a garantia contratuar a favor do CONTRATANTE, aierrr, do as sujoitar a
apicoodo dos multas previstas e da restituiçao imodiata dos boos e materials quo a CONTRATANTE
ide flavia entre000i scm prrrud'r) do sos responsabihdade por perdas e danos.
C)uan.doarescisäo 000rror corn base no iew 7.2 alineas 'h" e 1'. sem qje baja cuba do
CONTRATADA. cahara ressarcimerito cios prejuizos regularmente conlprovados quo eats haa
sotodo rondo arrrda viretco a: devduqAo do aarantia contratual; pagamontos devidos palo exccuçAc
do corriroto atci a data da rescisão e paqamento do casio da desmobilizapac. .50 louver,
us cascs do 'esccso acul previstos. serà elotuada urns avalraQáo para quo so possa calcular a
re; tirierac(&o dos serviços rerilizados ate a data em quo ocorreu 0 evento.
ApI/ram-so. subsidianamerde, a asia ciáusuia as disnosiçöes pertinentes e. em ospecraL a soçCo \i
do Capitulo III do Lcd 8666/93. ficando assegurado a CONTRATANTE a supremacia rolativa so poder
nccrente sos coritratos rtdrninistrativos.
auonCo rescrsao contr'/ltuaI provocada par vontade unUateral do ama dos par;es a porte
rejudcada ford us a indeniz.acäo correspondente a 10% (dez pot cento) do valor iotat do contralo.
e da r SciSãO.
de.vidamerrte crcrrrgcda siC o 'Urn do comc.nccagao
A ror,cSao poderà sex aInrQ/IVOL pox acordo c-ntre as pares, niediante antonzacao esorita a
tundanlrjntada do autor'idade competonto, dosdo quo laja convenjCnca do PREFEI1 URA
MUNICIPAL DE ,.IARDINQPOL!S.

VIII QjuIaQjtaya - DAS OBRIGAgOES D A CO N TR AT ADA
Entregar o obmto CONTRATADO do acordo cam a proposta apresentada, e qua too carts inlegrante
8.1
do prosonte CON TRATO.
Encregar o uheto do Oresenie 001trat3 denim cos prows provrstos no edith! do Proodo Presencial
U.2
nci562r91t$. a trar.sportar 0(5/ produto(s'r atendendo as oxigOncras laqars ate o local in- -ado polo
04'y a Flocrrjereni.e.
Apreseirlar. caso la esteja 'ablitado junlo aos Orgáos corrpetentes a Nota Fiscal Elolröncca, do(s)
53
nrodulo(s/ ontregues, devendo estar contida no ARQUIVO ELETRONICO -- XML (VALIDADO), pane
cornp0000tti da Nota Fiscal Eletronica, o enviado prévia e obrigatoriarnente para a Soto , as
Crauriab-roade do Preteitura, atravCs do e-mail: notaflscal@jardinopolisSp.gOVbt.
9.3 ,l A Nota Fiscal ElatrOnica devor estar em condig6es do tsr consuitada peto Visualizador Ce
to. For a! Nat opal do Nc scm o coal nay acre data
'l-')
'I )! - F ,t as lo r jPlcOS
seouCurcia no rotrna do Lrnucclackc e Pagarnento do despesa.
A CONTRATADA dovera creslar gararrtia dos produtos do no minirno 12 (doze) moses. conlormo
sA
crSCoSiO no Terrilo cia Rutorénorra (Anexo II).
A CONTRATADA devon presthr suoorto têcnico no local do ir.stalaçdo dos equipar000tos, son ,

cc
Ix
9A

;rivscie chamados (acricos. rim urn rajo do ale 100 (cern) Km cia sede do contratante corn poizo
rnaximc do atendrmento co chamado do 24 ivrrlte 0 qualm) horas,
A CCNTFATADA doverd apresentar catalogo/ 00 manual do instrução/ ou ticna tOcnrrrar on cata/ogo
dic:xtal. conforms disposto no item 1.1,2 do cola.
Cláusula Nona - DAS DISPOSIQOES GERAIS:
it; pares CONTRATANTES declaram sujeitar-se oxpr'essarnente a todas as cidusulas inseridas rio
nro'senie c,ntrato.
Fly
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A cpnontc vencodora nan podara cellor no transferir. dc; em garanna Ge vncutar do qu&quer
orm,:r . trIbal ')L' orircialmerte. 0 oheto contratado a qunlquer pessos tisca ou iuridrca.
4 3 0 orosento Corrtru[o a roproo pslas suas olausutas a polo Lei Federal rr 3.66693, corn sues
stereo as postaricres. Subsdiar:amente, aphcar-se-ao os proceltos Ce Click pt)ohco, us ponorpos
Ca corn gem:: cos Contratos a as disposçOes de direrlo prrvado.
A CONTRATADA obriga-se a mactar deceive a vigência do Contrato as condipOes do !iabilrtapäo a
94
quatificacibo exiqidas cc iictaqibo.
As cespesas decorrenies do placenta- pr000sso lctatOrlo correräo por cant-a cas dotacc3es
otrntaras vg—rtes, con as soguintes codificapdes:
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ClâusulaDécima - DO FORO:
Flea elerit) o loro cl-a Comarca de Jardinopolis pace dirimir qualquer controvSrsia oriunda do presence
Contrato,

xi

Cldusulaflé.cima Primeira - DA GERENCIA:
IS Pera a Ger3nea desle Contrato, floe de-signaria pela CONTRATANTE a Senhora Wade Marcnrd
Cacu:: icIebone 15l :35O'2968, e pole CONTRATADA o Sr. Leandro Marl do Couto. feletone
143: 303077(3: a troca do correspcndSndas antic as parses deverá sor fete urihzando-se os
relderecos conslantes 'sets Contrato.
11.2
nor estarem do piano acordo. assinam 0 prosente contrato em 03 (Sles) vras do goal Sect, no
presence do 07 dues) testemunhas.
JarC:nopons. I ode abrrl de 2014,

CO NT H AT ANTE

CONT H AT ADA:

TESTEMUNHAS:
I

IiLA_

iL,Jk
Paulo Cesar Alves Silveira

Vivjan amaguchi
)
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAQAO

Petc.ttjrs Muocipal do ardirnpollsfSP.
c:o1ua!o n..
16102001
PP 056f2013
Ohkito..............Aqusção do rnóvois e ecuipamentos medicos hospitalares.
Cc raranto...... .Mnicmo do JardinOcolis
nn1rs1ad2
ROYAL DISTRIBthDORALTDAEPP
Advogadois:
Na qushdado do Contratante o Contratado, rospectivamento, do Term.- scums oentihcado,
c:iontus do scu oncarninhamenb cc TRIBUNAL DG CONTAS DO ESIADO, pars firs do instrugCo
uoamentc. oomcnos por 'GENIES o NOTIFICADOS oars acompanhar todos Os atos da trnrnftaäo
proc.assuai. ate luigarnento Vnai e sue pubhcacao 0, 50 for 0 0550 e do 00550 interosse, pars cbs PP3405 o
nas fornasagais e rcqruentvis. exercer o diretu da ciefesa, interper recursos 6 0 mais qua couber.
Ouross:m. dectararnos estar denies, doravante. do quo todos as despachos 6 oernsOes cue
v;erem set tomacos. 'ete,Uvarnente so audido processo, serào puofloados no Didro Ofciat do Estado.
Caderno do Poder Legistativo. parto do Trbunat do Conies do Estado do São Paulo do conlormdade corn
o at-go 00 dci Let Compementar rlc 709, cia 14 do isneiro do 1993. inictandose. a partir 00 entäo, a
coniarien' dos prazos processuais,

.JardinopcfLs. 15 do abil do 2014.
Rota Contratante:
-.
Prefe o Municipal
Pets Contratada:

A.

1)2/

Fac;uttctvo. fnd;car quando ja nonsbtuclo.
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CONTRATO we 078010013
(IP 00212013)
CONTRATO DE ExEcuçAo DE SERVIOS DE ENOENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM 0
MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS E CENTRAL AR COMERCIO E INSTALAcA0 LTDA ME
Entre as panes, de urn lade o MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS, pessoa juridica de direito pobi icc
memo, inscrita no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministérlo da Fazenda sob n.° 4.4.229.821/000170, corn sede nesta cidade do JardinOpoUs, Estado do São Paulo. na Praça Doutor Who Lins. n.°
150. nests ate por seu Prefeito Municipal, José Antonio Jacomini, brasileiro. casado, engenheiro
eletricista, portador da céduta do identidade RG. 5.376.948 e do CPF. n ° 262.679,006-06, residente e
domicihado na Avenida Visconde Rio Branco, n ° 366 apartamento 601 nests cidade a cornarca de
JardinOpolis, Estado de Sao Paulo, do agora em diante denominada simplesmente CONTRATANTE
o do outro lade a empress. CENTRAL AR COMERCIO E INSTALACAo ILTDX - ME, corn sede
instalada na Av. Mogiana, n° 961, Pq. Ind. Tanquinho. CEP 14.075-270, no cidade do Ribeirão Preto,
Estado do Sao Paulo. inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministérlo da Fazenda sob
0 n° 69044.360/0001-91. neste ato por seu soda, Sr. Danilo dos Santos Machado, brasileiro,
solteiro, portador da Cedula do Identidade RG. n ° 43.534.143-1 SSP/SP e CPF. n° 336.135.158-81,
resdente e dorrilciliado no Rue Catarina Aparecida Nevis Silva, no aoo, na cidade do Ribeirao Preto,
Estado do São Paulo. doravante denominada smplesrnente CONTRATADA, tern per justo e
contratado a execuçào do serviços do engenharia, corn integral observãncia 0 sujeiçôes as normas
consubstanciadas na Lei Federal n.° 8.666193, no quo for aplicável, bern come as condicOes
estabelecidas nas clãusulas a seguir:
I.1

Clàusula Primeira - DO OBJETO
0 presenter contrato tern por objetivo, pals CONTRATADA, a execuçac do projeto do
aquisiçào e tnstalaçao do sistema do ar condicionado central e aquisicao e instalação do ar
condicionado tipo Split, no hospital 'toni Balan Jacomini', corn fornecimento de materials,
equiparnentos, ferramentas, acessOrios e mão-de-obra, conforme condiçóes estabelecidas no
edital do Tomada do Preços do no 002/2013 e seus anexos e propasta cornercial da
CONTRATADA datada do 19 do junho do 2013, quo são párte integrante deste contrato.
Clãusula Segunda - DO PRECO:

2.1

0 Preço carte e contratado pars execuçäo dos services é do R$ 40.11220 (quarenta mill
canto e doze reais € vinte centavos).

Ill 3.1

Clausula terceira - DOCUMENTOS APLICAVEIS:
A presents contratacao se vincula so edital do Tomada de Preços n ° 00212013 e Proposta
Cornercial da Contratada, datada do 19 dejunho do 2011

IV 4.1

Cláusula guarta - DO PRAZO:
Os services serào iniciados mediante ordem do Secretaria Municipal de Obras e Services
PUblicos, corn prazo pars o lote 01 do 90 (noventa) dies pare canclusão e entrega doe
services e pare o lote 02 de 30 (trims) dias pare conclusão e entrega doe services.

'V.
5 1

Cláusula puinta - DAS CONDIGOES, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE:
Os pagamentos serào efetuados conforrne rnedição mensal, flog termos do cronograma
fisico-inanceiro dos services bern corno apresentaçao da respective Note Fiscal efetivando-

•
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se após aprovaçao cia Secretaria Municipal de Obras e Serviços PUbticos, no praza maxima
cia 10 (dez thas), contados cia aprovaçâo.
5.1.1 Em caso cia devolução cia note fiscavfatura pare correçao, a prazo pare pagamento passara a
fluft apôs a sue reapresentaço,
5. 1,2 Salvo expressa anuência cia PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, todo a
qualquer pagamento sara efetuado direta e exclusivamente A CONTRATADA, eximindo-se a
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAROINOPOLIS cia todo e qualquer Dagamento cia
obrigaçOes a terceiros par titulos colocados em cobrança, descontos, cauçao cu outra
madalidade de circulaçAo ou garantia, inclusive quanto a direitas emergentes desta, ficando
estabelecdo cue, em hipOtese alguma, aceitará this titulos, as quals serao devolvidos,
incontinentes, a pessoa juridica au fisica qua as hauver apresentado.
52
Os preços incdentes na cantrataçâo, no sofrerao qualquer espécie cia reajuste, excetos
áqueles par force cia legislaçao vigente.
5.3
Pare fazer lus ao recebirnento, devera a CONTRATADA apresentar Note Fiscal relative a
comprovar a racoihimento dos encargos sociais, quals sejam: I.N.S.S, nos termos do Artigo
31 cIa Lei n° 8.212 cIa 24107/91 atterada pela Lei n° 9032 cia 28104195 a F.G.T.S,, luntarnente
corn as respectivas guias cia recelbimentos, no prazo cia 08 (alto) dos a apuraçea por parte
do responsavel dos Recursos Humanos pare liberaqao nos termos do sub-item 5.1, Cu
exigercia cia eventual incarreçâa.
54
Se, eventualmente, for apurado alguma faith cia pagamento de créditos trabaihistas ou seus
encargos, decorrentes cia presente Iicitaçáo, tanto previdenciArio quando fundiaria, tie
responsabulidade cia CONTRATADA, qua deverAo ser suportados par ala, a nâo forem
resgatados nas devidas épocas, dará ensejo a retençâo dos pagamentos futuros a, caso jé
tenha encerrado a prestaçào dos servigos, autorizara a CONTRATANTE buscar Os meios
udiciais cabiveis contra a CONTRATADA cu seus socios qua serão responsGveis solidArtos
no resgate de this creditos.
5.5
As retang6es cia tributos seráa realizadas na forms cia leL
5.6
Samente serào liberados a Ultirna pagarnento, a certidão cia conclusão dos servigas a a
garantia, apOs a entrega dafinitiva a a apresentaçâo cia ART a CND.
53
Entende-se par entrega definitiva a antrega dos serviços em perfeitas condiçôes. aprovada
pela FISCALlZAAO a acompanhada de ART a CND.
VI - CIâusuIa Sexta DAS PENALIDADES:
6.1
Pale recusa injustificada em assiriar a contrato ou em aceitar o Pedida de Compras e/ou
netrumento equivalente, dentra do prazo estabelecido. a adjudicatária se sujeitará a multa cia
10% (dez par canto) Sabre a valor total cia proposta.
6.11 A penalidade prevista no sub-item anterior não $e aplica as empresas remanescentes em
virtude cia nao aceitagão cia prirneira convocada.
6.2
A CONTRATADA estarã sujeita a multa cia 10% (dez par canto) do valor do contrata, palo nàa
cumprimenta do dispasto em qualquer de sues cláusulas, em especial na hipótese prevista no
item 7.2.
63
Nas sançOes constantes cia 6.1 e 62. os valores des multas serâo em moeda corrente
nacional. No caso cia incidéncia em mais de urn item, as multas serão cumulativas,
6.4 Os valores apurados des sangOes serao descontados dos pagamentos devidos ou cia
garantia contratual ou pagos em moeda corrente nacional a, quando for a caso. cobrados
judicialmente.
6.5
Pale inexecuçào total cu parcial do contrato a CONTRATADA sujeitar-se-á As seguintes
sançOes:
a) advartencia;
b) multa, na forma prevista nos itens 6.1 a 6.2 anteriores;
c) suspensao temporria cia participaçAo em licitagAo a impedimenta cia contratar corn a
CONTRATANTE par prazo nAo superior 2 (dais) anos;
ci) declaraçào cia inidoneidade pare licitar au contratar corn a CONTRATANTE, enquanto
perdurarem as motivos cia puniçAo ou ate qua seja promovida a reabilitaçAo perante a prOpria
CONTRATANTE.
...
.7
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As sançOes previstas no item 6.5, allneas tj' "d' e "d poderao incidir juntamente corn a do
subitem 6.5 alinea "b.
As sançoes previstas no subitern 6.5 alirieas 'c e "T poderão também ear aplicadas quando:
a tenha sofrido condenaçao definitive per praticar, per melee dolosos, fraude fiscal no
recolbirnento de quaisquer tributes:
b) tenha praticado atos ilicitos visarido a frustrar as objetivos do licitaçao, a
c) demonstre não possuir idoneidade pare contratar corn a CONTRATANTE em virtude de
atos ilicitos praticados.
Apltcam-se, subsidiariarnente, ac disposto nesta cIusuIa, as condiçOes previstas no capftulc
IV do Lei 8666193.

VII - Cfáusula Setima - DA RESCISAO:
71
A inexecuçâo total ou parcial deste contrato enseja a sue rescisão corn as ConseqUencias
contratuais a as previstas em lei.
7,2
Constitui motive pare a rescisäo do contrato:
a) o nào cumprirnento ou o cumprirnento irregular de cláusulas contratuais, especificaçOes,
projetos a prazos;
b) a ientidao do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
do eonclusao dos serviços, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados:
c) 0 atraso injustificado no iniclo do service ou fomecimento;
d) a paraiisacao do serviço ou do fornecirnento seni justa causa e prévia comunicação a
CONTRATANTE,
a) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotando no forma do parágrafo 1 0 do
artigo 67 de Lei 8666/93;
1) a dissoluáo do sociedade ou a decretaçao de fatencia ou a instauração de sua insolvéncia
civil;
g) a alteraçao social ou a rnodificaçao do finalidade ou da estrutura do CONTRATADA que, a
juizo do CONTRATANTE, prejudique a execucao do contrato;
h) a näo Iiberaçâo, per parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto pare execuçao dos
serviços cu fornecimento, nos prazos contratuais, bern come dos fontes de materials naturals
especificadas no projeto;
I) a ocorrencia de caso fortuito ou de force molar, regularrnente comprovada, impeditiva do
exebuçào do contrato.
7.3
Em caso de rescisão, per qualquer dos hipOteses previstas no item 7.2 alineas 'a' a 'g"
antericres, sujeitar-se-à a CONTRATADA a aplicação dos multas previstas nests instrumento
contratual.
74
Quando a rescisão ocorrer corn base no item 7.2 allneas h" a "I", sam qua haja culpa do
CONTRATADA, caberá ressarcirnente dos prejuizos regularmente comprovados qua esta
baja sofrido, tendo ainda dirsito aos pagamentos devidos polo execuçâo do contrate ate a
data do rescisAo a pagamento do custo cia desmobilizaçao, se houver.
7.5
OS C3SO5 de rescisão aqul previstos, sera efetuada uma avaliação pare qua se posse calcular
a remuneraçao dos services realizados ate a data em qua ocorreu a evento.
7.6
Aplicam-se, subsidiariamente, a esta ctâusula as disposicOes pertinentes a, em especial, a
seção V do Capitulo III do Lei 8666/93, ficando assegurado a CONTRATANTE a supremacia
relative so poder inerente acs contratos administrativos.
7.7
Havendo rescisao centratual provocada par vontade unilateral de iama des partes, a parte
prejudicada fará jus a indenizaçao correspondents a 10% (dez per canto) do valor total do
contrato, devidarnente corrigido ate o dia do camunicaçao cia rescisao.
7.8
A rescsao poderé ear amigével, par acordo entre as partes, mediante autorizaçao escrita e
tundarnentada do autoridade cornpetente, desde que baja conveniéncia do PREFEITURA
MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS.
A ocorréncia cia quaisquer hipOteses previstas no artigo 78, incises I a X do Lei Federal n. 0
8.866/93. ensejará a rescisào do Contrato corn as canseqUGricias definidas no artigo 80 do
macma lei. Sen prejuizo des sançOes Iegais aplicaveis no forma do seu artigo 87,
independenternente de interpelaçao judicial.
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VIII - clausula Qitava - DAS OSRIGACOES DA CONTRATADA:
8.1
txecutar par sus conta a risco as serviços contratados, lies prazos e condiOes are
pactuados a cumprrr da meihor forms as exigencias constanles do Edital cia Torriada de
Preços de n° 002/20139 seus anexos.
8.2
Empregar funcronàrios habflitados a qusuficados, munidos corn equiparnentos de prevençáo a
acidentes cia trabaihos.
8.3
Responder. durante 0 prazo de cinco arias, pale solidez e segurança do trabaiho, assirn em
razao dos materials como do solo, bern como pelos materials nos termos do Código de
Defesa do Consumidor.
8.4
Demohr a refazer todos as trabaihos rejeitados, ocorrendo par sus exclusive conta as
despesas desses serviços.
8.5
Executar as services corn adiçao de todas as macides relatives a proteçào dos trabaihadores
a pessoas ligadas as atividades dos serviços, observadas a legislaçao em vigor.
8.5 Requerer a exclusao cia lide da Prefeitura, caso esta seja acionada, a ressarci-la por prejuizo
sofrido em decorrencia cia citaçäo a ingresso como parte no processo judicial a extrajudicial,
inclusive naquelas demandas de natureza trabalhista.
87
Responsabilizar-se palo ressarcimento de danos causados par seus empregados a cu
prepostos a Prefeitura ou a terceiros, requerendo a exclusão cia PREFEITURA, na hipatese
bests ser citada pare açáo civil ou trabaihista pleiteando indenizaçAo ou ressarcimento
advindo de etc praticado pelos seus empregados ou prepostos.
8.8
Apresentar, no ate da assinatura do instrumento contratual, cOpia dos contratos dos
empregados par ale utilizados ou contratados (name, endereço, documentos, fllhos, etc.),
pare prestaçao dos serviços.
8.9
Prestar, no ato da assinatura do instrumento contratual, garantia em urns des modalidades
previstas no art. 86, be Lei 8668/93, no valor d€ 5% do valor contratado.
8.10
Fornecer materials de primeira qualidade a aprovados previarnente pelo orgao tecnico da
Prefeitura, se caso houver.
8.11
Apresentar a ART (Anotaçào de Responsabilidade Tetnica) dos serviços devidamente
preenchida a assinada par urn profissional habilitado junta ad CREA, bern como recolhimento
da taxa equivalente. Devera ainda, no termino dos services, apresentar a CND (Certidao
Negativa cia Debito).
8.12
Apresentar garantia cia exeqthbilidade dos liens planulhados.
Apresentar as mediçoes par preço unitaria
8.13
8.14 Apresentar memorial de célculo descrevendo todos as itens planulhado&
Instala9tio no local da execuçao dos servigos, (aiojarnento, almoxarife, depOsrto a se
8 15
necessàrro serviço be segurança pare as equiparnentos a materials),
IX - Cláusula Nona - DAS DISPOSICOES GERAIS:
Os serviços serâo supervisianados palo fiscal cia prefeitura, que poderé solicitar, caso se1a
9,1
necessério, due serviços efetuados em desacordo corn as normas tocnicas sejam refeltos,
total ou parcial.
9.1.1 A presence da fiscalizaçao (fiscal da prefeitura) não diminui a responsabilidade cia proponents
vencedora.
A CONTRATADA nao podera ceder ou transferir, der em garantia ou vineular de qualquer
9.2
forma, total ou parcialmente, a objeto contratado a qualquer pessoa OSICa ou juridica, sam a
prévia e expressa autorização cia contratante.
As panes CONTRATANTES declaram sujeitar-se expressarnente a todas as cláusulas
9.3
inseridas no presente Contrato.
0 presente Contrato e regido pelas sias cláusulas e pale Lei Federal n. ° 8666/93, corn nova
9.4
redação dada pela Lei Federal n.° 8.883/94, Subsidiariarnente, aplicar-se-ão as preceitos de
direito pbllco, as principios cia teoria geral dos Contratos e as disposiçOes de direito privado.
95
A CONTRATADA obriga-se a manter durante a vigência do Cantrato as condiçOes cia
habilitaQao a qualificaçao exigidas na Iicitaço.
'9.6
0 contrato sera anulado no todo ou em par -ta no caso be ocorrer IlegaIldade de oflclo ou par
terceiro. mediante parecar escrito a devidamente fundamentado.
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97 0 contrato podera set revogado. no todo ou em parts, por razoes de interesse ptbUco
decorrente de fato supenieSnte, devidamente comprovado, pertinente e sufidente pars
justificar tal conduta.
98
As despesas decorrentes do presents processo licitatOdos correrâo pot dotaçao oramentaria
vigente corn a seguuite codificaçào: 444 3390.380000.OthOO 0091.0310 Outros Serviços
do Terceiros . Pessoa Juridica e 445 4490.52.0000.00.00 00910310 Equiparnerttos e
Material Permanents.
X 10.1

Cláusula Décima - DO FORO:
Fica eleito a foro da Comarca de Jardinopohs pars dirimir qualquer controvérsia oriunda do
presents Contrato,

XI - Clãusula Decima Primeira -DA GERENCIA:
1 1 .1
Pars a Gerencia deste Contrato, tics designado pela CONTRATANTE o Sr. Jorge Saquy
Sobrinho, Tesfone (16) 3690-2939, e pela Contratada 0 Sr. Danilo dos Santos Machado,
Telefane (16) 3615-8070; a troca do correspondencias entre as pafles deverâ ser feita
utilizando-se os endereços constantes nests Contrato,
E por estarem de pieno acordo, assinam o presents contrato em 03 (trés) vise do igual teor,
na presença do 02 (duas) testemunhas,
JardinOpolis, 22 de juiho do 2013.

CONTRATANTE:

José Antci#iio comini
Prefeltd Municipal
CONTRATADA:

-.

DanhJd$os Machado
TESTEMUNHAS:

Antodia EmandeçvieiriLlma

Vivian tamaguehi

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÔPOLJS
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TERMO DE CIENCIA F NOTIEICACAO
Prefeitura Municipal de JardinopoHslSP.
Contrato n
078010013
Obeto ------- I Coritrataçao de empress especializada pat execuçao do projeto cia aquisição a
nstalaçäo do sisterna cia ar condicionado central e aquisicao a instalaçao de ar
condiconado tipo Split, no hospital 'Leni Balan Jacorninr, corn fornecirnento de
materials. equiparnentos ferrarnentas, acessorios a mao-de-obra,
Contratante. Prefeilura Municipal de Jardinopolis.
Contratads: CENTRAL AR COMERCIO F INSTALAQAO LTDA ME
Advo9ados): ()
Na qualidade de Contratante a Contratado, respectivarnente, do Termo acirna
dentificado, a, cientes do seu encarninhamento so TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, pars fins
do instrugao a julgamento, darno-nos par CIENTES a NOTIFICADOS pars acompanhar todos os atos
cia trarnita(;ão processual, ate julgamento final e sua publicação a, se for a 0350 a de nosso interesse.
pars, nos prazos a nas formas legais e regirnentais, exercer a direito da detest interpor recursos a a
mais qua couber.

Outrossirn, declaramos estar cientes. doravante, cia qua todos as despachos e
decisOes qua vierern a sec tornados, relativamente so aludido processo, serao publicados no Drio
Oficial do Estado. Caderno do Poder Legislativo, parts do Tribunal cia Contas do Estado de São
Paulo, de conformidade corn a artlgo 90 cia Lei Complernentar n ° 709, de 14 de janeiro cia 1993,
iniciando-se, a partir de então, a cor,tagem dos prazos processuals.

Jardinópolis, 22 S julbo cia 2013.
Pals Contratante:
José Ant4nio Jcomini
Prefeit Municipal
Pals Contratada:
Danilo

r) Facultativo. Indicar quando $ constituido.

. Machado
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CONTRATO No 078020013
(TP 00212013)
CONTRATO DE EXECUcAO DE SERVIOS DE ENGENHARIA QUE ENTIRE $I CELEBRAM 0
MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS E 0. R. BRAGA AR CONDICIONADO ME,
Entire as pafles. de urn lado o MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS, pessoa juridica de direito pUbhco
inteno, inscnta no Cadastro Carat de Contribtjinte do Ministérlo da Fazenda sob fl. 0 44.229.821/300170. corn sede nesta cidade de JardinOpolis. Estado de São Paulo, na Praça Doutor Mario Lins. n. °
150, nests etc par scu Prefeito Municipal, José Antonio Jacomini, brasileiro, casado, engenheiro
eletricista, portador da cEdula de dentidade RG. 5376.94$ e do CPF. no 262.679.006-06. residents e
dorncihado na Avenida Visconde Rio Branco, no 366 apartarnenta 601. nesta cidade a comarca de
JardindpoUs, Estado de São Paulo, do agora em dlante denominada slrnplesmente CONTRATANTE
e de outro ado a empresa, D. R. BRAGA AR CONDICIONADO ME, corn sede instalada na Av. do
Café, no 988, Vila Tibério, CEP 14.050-220, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo,
nscrita no Cadastro Nacional cia Pessoa Juridica do Ministério cia Fazenda sob a no
17.165.365/0001-79, neste ato par seu representante legal, Sr. Paulo Francisco Braga, brasilsiro,
casado, portador da Cdula de ldentidade RG. n o 6.999.119-4 a CPF, no 755.472.368-53, residente a
dorniciliacia via Rua Padre Anchieta, no 1596, via cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo,
doravante denorninada simplesmente CONTRATADA, tern par justo e contratado a execuçáo cia
serviços de engenharia, corn integral observàncja e sujeiçOes as normas consubstanciadas via Lei
Federal n.° 8.666/93. no qua for aplicãvel, bern como as condiçOes estabelecidas visa clãusutas a
seguir
I11

Clâusula Prirneira -00 OBJETO;
0 presente contrato tern par objetivo, pole CONTRATADA, a execuçào do projeto do
aquisiçáo e instalagao do sisterna de ar condicionado central e aquisição a instalacãc do Sr
condicionado tipo Split, no hospital "Levi Balan Jacornini", corn fornectmento de materials,
equipamentos, ferrarnentas. acessorios a rnão-de-obra, conforms condiçôes estabelecidas no
edital de Tornada de Preços de n o 00212013 e seus anexos e proposta comercial da
CONTRATADA datada do 19 de junho de 2013, qua são parte integrante deste contrato.
Clâusula Segunda —DO PREC0

ITEM
1

2

LOTE 01
oEscRIçAo
lnstalação do sisterna de ar condicionado central nsa salas dos
centros cirUrgicos. conforme a projeto,

VALOR TOTAL

lnstalação do sistema dear condicionado central nsa sales de
parto, recuperaçào e sala de pequenas cirurgias a instalação
do slstema de renovação de ar, ventilação a exaustao dos
corredores C dernais areas do hospital, conforme 0 projeto.
I

Rt

214.999.99

R$

312.999,98

2.1

0 Preco certo a contratado pars execucao dos services e de R$ 312,999.98 (trezentos a doze
mil novecentos a noventa e nova ream a noventa e alto centavos).

Ill 3.1

Cláusula terceira - DOCUMENTOS APLICAVEIS:
A presente contrataçao se vincula ao edital de Tornada de Preços no 00212013 a Proposta
Cornercial as Contratada, datada de 19 do junho cia 2013.

IV

Cláusuia quarts - DO PRAZO:

fi(J
'

7Th
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ProcsssoQlgflQl3
4,1

Os serviços serào iniciados mediante ordem da Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Püblicos, corn prazo pare a late 01 de 90 (noventa) dies pars conclusâo e entrega dos
servços a pare a late 02 de 30 (trinta) dies pare conclusao e entrega dos serviços.

V51

Cláusula guinta - OAS CONDICOES, FORMA DE PAGAMENTO E REA,JUSTE:
Os pagamentos serão efetuados conforme medição mensal, nos termas do cronograma
flscco-fuianceiro dos serviços, bern coma apresentaâo cia respective Note Fiscal, efetivandose apos aprovaçäa da Secretaria Municipal de Obras a Servicos PUbflcos, no prazo maxima
cia 10 (dez dies). contadosdaaprovaçao.
5.11 Em case de devaluçao cia note fiscal/tatura pare correção, 0 prazo pars pagamento passará a
fknr apOs a sue reapresentaçao.
5.12 Salvo expressa anuência cia PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, lode e
qusiquer pagamento sera efetuado curate a exciusivarnente a CONTRATADA. exinlindo-se a
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS cia todo a qualquer pagamento de
obngaçoes a terceiros par titulos colocados em cobrança, descontos, cauço ou outra
modalidade cia circulacâo ou garantia, inclusive quanta a direitos emergentes desta, ficando
estabelecido qua, em hipotese algurna, aceitarã talc titulos, as quais serao devolvidos,
incontinentes, a pessoa juridica ou fisica qua as houver apresentado.
5.2
Os preços incidentes tie contratagao, näo sofrerao qualquer espécie de reajuste, excetos
aqueles per forge da legis4açao vigente.
5.3
Pare fazer jus to recethrnento, dev•erá a CONTRATADA apresentar Nets Fiscal relative a
comprovar o recoihimento dos encargos socials, quals sejarn: I.N.S.S, nos termos do Artigo
31 da Lei n° 8.212 de 24107191 alterada pale Lei n 0 9032 cia 28104195 a F.G.T.S., juntarnente
corn as respectivas guiss cia recolbirnentos, no prazo de 08 (alto) dies a apuraçaa per parte
do responsável dos Recursos Humanos pare liberaçAo nos termos do sub-item 5.1, ou
exigéncia de eventual incorreção.
5.4
Sc. eventusirnente, for apurado algurna falta cia pagamento cia creditos trabalhistas Cu seus
encargos, decorrentes cia presente licitaçâo. tanto previdenciário quando fundiarlo, cia
responsahilidade cia CONTRATADA, qua deverao ser suportados par ala, a nAc foram
resgatados nec devidas épocas, dart ensejo a retençao dos pagamentos futures a, case á
tenha encerrado a prestaço dos services, autorizara a CONTRATANTE buscar as males
judiciais cabIves contra a CONTRATADA ou seus socios qua serao responsaveis solidarios
no resgate cia tais créditos.
As retençbes de tributos serao realizadas na farina cia ía.
.5.5
5.6
Somente serão liberados a Ultimo pagamento, a certidãa de conclusao dos sec -viços e a
garantia, apds a entrega definitive a a apresentaçào cia ART a CND.
5.7
Entende-se par entrega definitive a entrega dos services em perfeitas condiçOes, aprovada
pale FISCALIZAçAO a acompanhada cia ART e CND.
VI - Clausula Sexta - DAS PENALIDADES:
Pela recusa injustificada em assinar o contrato ou em aceitar a Pedido de Compras a/au
6.1
instrurnento equivalerite, dentro do prazo estabelecido, a adjudicatária se sujeitaré a multa cia
10% (dez par canto) sabre a valor total cia proposta.
6.11 A penalidade prevista no sub-item anterior Mo se aplica as empresas remanescentes em
virtude cia Mo aceitação da prirneira convocada.
6.2
A CONTRATADA estaré sujeita a multa cia 10% (dez par canto) do valor do contrato, palo Mo
cumprimento do disposto em qualquer cia sues cláusulas, em especial na hipótese prevusta no
item 7.2.
Nas sançOes constantes de 6,1 a 6.2, as valores das multas serac em moeda carrente
6.3
nacionaL No case cia incidéncia em mais de urn item, as multas seräo curnulativas.
6.4 Os valores apurados des sançOes serao descontados dos pagamentos devidos cu da
garántia contratual Cu pagos em moeda corrente nacianal a. quando for o case, cobrados
judicialmente.
65
Pelt inexecução total au parcial do contrato a CONTRATADA sujeitar-se-á as seguintes
sanç(5es:
a) advertência;

2
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6.6
(3.7

6.8

b) multa, na forma prevista nos itens 6.1 e6.2 anteriores;
G) suspenso temporària de participaçao em kcitação a impedimenta cia contratar corn a
CONTRATANTE per prazo nao superior 2 (dais) anos;
d) declaracâo de inidoneidade pare licitar ou contratar corn a CONTRATANTE, enquanto
perdurarem os motives da puniçäo ou ate qua seja promovida a reabilitaçào perante a prOpria
CONTRATANTE,
As sançôes previstas no item 6 5. alineas a'. "c" e d paderäo incidir juntarnente cam a do
subitem 6.5 alinea b".
As sançOes previstas no subitem 6.5 ailneas "ci e "ci" poderao tarnbern ear apflcadas quando.
a terna sofrido condenaçào definitive par praticar, por rneios dolosos, frauds fiscal no
recolhimento de quaisquer tributes;
b) tenha praticado atos ilfcitots visando a frustrar as objetivos cia licitagao; e
c) demonstre näo possuir idoneidade pare contratar corn a CONTRATANTE em virtude de
atos Hicitos praticados.
Aplicarn-se, subsidiariamente, ao disposto nesta cläusu[a, as condiçOes previstas no capitulo
IV cia Lei 8666/93.

VII -

Cláusulp Sejima - DA RESCISAO:

7.1

A inexecuçao total ou parciat deste Contrata enseja a sua rescisao corn as conseqOências
contratuais e as previstas em iei.
Constitui motive para a rescisao do contrata:
a) a nao cumprimento ou o cumprimenta irregular cia cláusulas contratuais, especificaçOes,
projetos a prazos;
b) a lentid&o do seu curnprirnento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da conctus&o dos services, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
c) o atraso injustificado no inicio do service ou fornecimento;
d) a paralisaçäo do service ou do fornecimento sem justa cause e previa comunicação a

7.2

CONTRATANTE,

7.3
7.4

7.5
7.6
7.7

a) o cometimento reiterado do faltas na sua execuçâo, anotando na forma do paragrafo 10 do
artlgo 67 da Lei 8666/93;
f) a dissalução da saciedade ou a decretaçao de faléncia ou a instaura(;ào cia sua insolvencia
civil;
g) a alteração social ou a modiflcaço da finalidade ou cia estrutura cia CONTRATADA que, a
juizo da CONTRATANTE, prejudique a execucáo do conti-ato;
h) a nãa liberacao, per parte da CONTRATANTE, de area, local aLt objeto pare execugäo dos
services ou forneciniento, nos prazos contratuais, barn como das fontes de materials naturals
especificadas no projeto;
i) a ocorrOncia de case fortuito ou de forge maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execuçãa do contrato.
Em case cia rescisâo, per qualquer des hipoteses previstas no item 7.2 alineas "a" a "g'
anteriores. sujeitar-se-ã a CONTRATADA a aplicaçao des multas previstas nests instrurnento
cantratual.
Quando a rescisào acorrer corn base no item 7.2 alineas "h' a 1", earn que baja culpa da
CONTRATADA, cabera ressarcimento doe prejuizos regularmente comprovados qua esta
baja sofrido, tendo ainda direito acs pagarnentos devidos pela execuao do contrato ate a
data da rescisão e pagamento do custo da desmobilizaçäo, se houver.
as cases de rescisao aqui previstos, sera efetuada uma avaliaçào pare que se posse calcular
a remuneraão dos services reaHzados ate a data em quo ocorreu 0 evento.
Aplicam-se. subsidiariamente, a esta clãusula as disposiçOes pertinentes a, em especial, a
seçâo V do Capitulo lii da Lei 6666193, flcando assegurado a CONTRATANTE a supremacia
relativa ao poder inerente aos contratos administrativos,
Havendo rescisao contratual pravocada par vontade unilateral de uma des partes, a porte
.prejudicada fará jus a inder.izaçao correspondente a 10% (dez par cento) do valor total do
contrato, devidamente corrigido ate 0 die cia comunicaçâo da rescisao.

q___
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7.8

7.9.

A resosao podera ser arnigáveL par acordo entre as partes, mediante autorizaçâo escrita e
funcamentada da autoridade competente, desde due baja conveniência da PREFEITURA
MUNICIPAL CE JARDINOPOUS.
A ocorréncia de quaisquer hipOteses previstas no artigo 75, incisos I a X da Lei Federal n. °
8.666/93, ensejará a rescisão do Contrato corn as conseqUências definidas no artigo 80 da
mesma lei, sem prejuizo das sançOes legais aplicáveis na farina do seu artigo 87,
independentemente de interpelaçáo judicial.

VIII .. Cláusulp Oltava .. DAS OBRIGAçOES CA CONTRATADA:
8.1

Executer par sue conta a risco as serviços contratados. nos prazas a condiçOes ore
pactuados a cumpnr da meihor forma as exigencies constantS do Edital da Tomada de
Preços de n ° 002/2013 & seus anexos.
8.2
Empregar funcionarios habilitados a qualificados, munidos corn equipamentos de prevenção a
acidentes de trabaihos.
83
Responder, durante a prazo de cinco anos, pela solidez e segurança do trabaiho. assirn em
razào dos materials como do solo, bern coma pelos materials nos termos do COdigo de
Defesa do Consumidor.
84
Demolir a refazer todos as trabaihos rejeitados, ocorrendo por sue exclusive conta as
despesas desses serviços.
8.5
Executer Os serviços corn adição de todas as medidas relatives a proteção dos trabalhadores
a pessoas ligadas as atividades dos serviços. observadas a Iegislaçao em vigor.
8.6 Requerer a exclusào cia lide da Prefeitura, caso esta seja acionada, e ressarci-la par prejuiza
sofrido em decorréncia de citaçâo a ingresso coma parte no processo judicial a extrajudicial,
inclusive naquelas dernandas de natureza trabalhista.
8.7
Responsabilizar-se palo ressarcimento de danos causados par seus empregados a ou
prepostos a Prefeitura ou a terceiras, requerendo a exclusão da PREFEITURA, na hipotese
desta ser citada pare ação civil cu trabalhista pleiteando indenizaçao ou ressarcimento
advindo cia eta praticado pelos seus empregados ou prepostos.
Apresentar, no eta da assinatura do instruniento contratual, copia dos contratos dos
8.8
empregados par ela utilizados ou contratados (nome, endereço, documentos, tubas, etc.),
pare prestação dos serviços.
Prestar, no eta cia assinatura do instrurnento contratual, garantia em uma das modalidades
8.9
prevstas no art 56, cia Lei 8.666193, no valor cia 5% do valor contratado.
Fornecer materials de primeira qualidade a aprovados previarnente palo Orgão técnico be
8.10
Prefeitura, se caso houver.
Apresentar a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) dos servipos devidamente
8.11
preenchida a assinada par urn profissional habilitado junta ao CREA, bern corno recoihimento
da taxa equivalente. Deverà ainda, no termino dos serviços, apresentar a CND (Certidac
Negativa de DObito).
Apresentar garantia cia exequibilidade dos itens planilhados.
8.12
Apresentar as mediçâes par preço unitário.
8.13
Apresentar memorial de cálculo descrevendo todos as itens planilhados.
814
8.15
lnstalaçào no local cia execuçao dos servigos. (alojamento, almoxarife, depôsito a se
necessario serviço de segurana para as equipamentos e materials).

IX

Clãusula Non - DAS DISPOSICOES GERMS:

9.1

Os serviços serao supervisionados palo fiscal cia prefeitura, qua poderá solicitar, caso seja
necessàrio, qua servipos efetuados em desacordo corn as nomias técnicas sejam refeitos,
total ou parcial.
9.1.1 A presenga cia fiscalizagão (fiscal da prefeitura) näo diminui a responsabilidade cia praponente
vencedora.
A CONTRATADA nia poderà ceder ou transferir, dat em garantia ou vincular de qualquer
9.2
forms, total ou parcialmente. 0 objeto contratado a qualquer pessoa fisica ou jurfdica, sern a
prévia a expressa autorizapâo cia contratante.

.47

q41
9.3

9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

X10.1
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As panes CONTRATANTES declaram sujeilar-se expressamente a todas as ciàusulas
inseridas no presents Contrato.
0 presents Contrato é regido pelas sues cláusulas a pals Lei Federal it ° 8686193, corn nova
redaçäo dada pela Lei Federal n,° 8.883194, Subsidiariarnente, aplicar-se4o as preceitos de
direto pCibUco, Os principles da teoria geral dos Contratos e as disposiçöes de direito privado.
A CONTRATADA obriga-se a manter durante a vigéncia do Contrato as condiçOes de
habilitaço a qualifcação exigidas na hcitaçao.
0 contrato sera anulado, no todo ou em pane, no case S ocorrer ilegandade, de oficio ou par
terceiro, mediante parecer escrito a devidamente fundamentado,
0 contrato poderá ser revogado, no todo ou em parte, par razâes S interesse pOblico
decorrente S fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente a suficiente pare
justiticar tai conduta.
As despesas decorrentes cia presente processo licitatorios correrão par dotaçao orçamentSria
vigente corn a seguinte codificaçào; 444 3.3.90.59.00.00.00.00 00.91.0310 Outros Services
cia Terceiros - Pessoa Juridica e 445 44.90.5200.00.00.00 00.91 .0310 Equiparnentos a
Material Permanents.
Clãusula Décima - DO FORD:
Rca eleito a fore cia Cornarca cia JardinOpofis pare dirimir qualguer controvérsia oriunda do
presents Contrato.

Xl - Clausula Decima Primeira -PA GEREP4CIA:
Pare a Geréncia deste Contrato, flea designado pela CONTRATANTE a Sr. Jorge Saquy
11.1
Sobrinho, Telefone (16) 3690-2939, a pela Contratada a Sr. Paulo Francisco Braga,
Telefone (16) 3446-9014; a trace S carrespondéncias entre as panes deverá ser feita
utilizando-se as endereQos constantes nests Contrato.
8 par estarem S pleno acordo, assinam o presente contrato em 03 (trés) vies S igual teor.
na presence cIa 02 (dues) testemunhas.
Jardinópohs, 19 de julho cia 2013.
CONTRATANTE:

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

Antonio Emanuel Weirs Lima

Vivian Yamaguchi

•

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÔPOLIS
SAO PAULO

Processo 078/2013

TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO
Prefeitura Municipal de JardinOpolis/SP
Contrato nTh 078020013
Obeto ..... ....Contratação de empresa especiafizada pare execução do projeto S aquisicão a
instalaçao do sisterna de at condicionado central a aquisição e instalaçào de ar
condicionado tipo SpUt, no hospital 'Leni Balan Jacomini'. corn fornecimento de
materials. equipamentos, ferramentas, acessorios e mão-de-obra.
Contratante: Prefeitura Municipal de JardinOpolis.
Contratada: D. R. BRAGA AR CONDICIONADO ME
Athogado(s): (*)
Na qualidade de Contratante a Contratado, respectivamente do Termo acima
identificado, e. cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, pare fins
de instrucão a julgamento, damo-nos pot CIENTES a NOTIFICADOS pare acompanhar todos as atos
da tramitaçao processual, ate julgamento final a sue publicação e, se for a caso a tie nosso interesse,
pare, roe prazos a nsa formas legais e regimentals, exercer a direita tie defesa, interpor recursos a a
mais qua couber.

Outrossirn, declaramos ester cientes, doravante, de qua toSs as despachos a
decisôes que vierem a ser tornados, relativamente ao aludidp processo, serao publicados no Diana
Oficial do Estado, Caderno do Poder Leislativo, parte do Tribunal tie Comas do Estado tie São
Paulo, de conformidade corn a artigo 90 tie Lei Cornplernentar n° 709. de 14 de janeiro tie 1993,
iniciando-se, a partir tie então, a contagem dos prazos processuais.

JardinOpolis, 18 tie juiho de 2013.
Pela Contratante:

-/ 7 7

Pale Contratada:

() Facultativo. indicar quando jã constituido.

7

V

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÔPOLIS
sÃo PAULO
ADITIVO CONTRATUAL 078020113
(TP00212013)

Pea presente dausufa. nests e na melbor forma do throjto, os ntra-assinados. do urn ado o
MUNICIPIO DE JABDINOPOLIS, pessos juridca do diretto pCiblico interno, inserts no Cadastro GeTal
do Contnhuinte do Minstérjo da Fazenda sob flY 44.229.821/000170. corn aSs nosta cidade do
Jardnôpolis. Estado do São Paulo, na Praça Doutor Mario Uns, r0 150. nests Mo par seu Prefeito
.Murtcipal. Sr. Jose Antonio Jacemini, brasllewo, cas'ada, engenhoiro eletricista, portadoi S cedula do
detnudade RO 5,375.948 SSPISP e do 0FF, n9 262.679006-06 rosdente e dornicthadc na Avenda
Vaconde do Ac Bronco, n 366, Apta. 601, nests cidade e cornarca do JardinOpobs. Eats® do Sac
Paulo as agora em diante denorninado simplesmente CONTRATANTE, e, do aRm lado, a ernpresa D.
R. BRAGA AR CONDICIONADO ME, corn sods natalada no Av. do C)af& .i 988. Vita Tiberlo, CEP
14,050-220 no cidade do Riberão Preto. Esadc do São Paulo, u aorta no Gadastro Naconal do
F35)J Juridica do Minsténo do Fazenda sob 0 fl 17.165.36510001-79, nests ala our son sôco, Sr.
Denys Ronan Stage, brasUero. soltero, portador do Cedula do Identlda.de RO n9 34.280 506-X
ssPSP cOPE n 342.128628.-08, residents e dornicihado no Rua Padre Anchieta. n 1596, no ariSe
do Ritx$ráo Prom. Estado do São Paulo, doravante denorninada sirnptssrnente CONTHATADA,
rosolvern, do comurn acordo, fazer constar no contrato Tornada do Pregos n 078020013o quo segue
CLAUSULA PRIMEIRA - DAS ALTERAQOES;

o objetivo bests Aditivo Contratual e alterar a Clausula Quarta do presents contrato.
prorrogando a prazo be contrataQão pci mats 30 (trinta) dies. contorme docurnentacáo
acostada.
CLAUSULASEGLINDA- DA RATIFICAQAOt
Acorn no mars, ratificadas e convalidadas todas as disposiçOos constantes no contrato Tornado
do °reqos n 078020013 vgorando a presents clãusula adiflva a patti desta data.
S. par estarem ajustadas e acordadas, as panes assinarn o presents.
JarrinOpolis, 13 de 3aneiro de 2014.
Polo Contralante:
José toni Jacomini
Fret ito unicipal
Fda

Contratada:

1J
/

Denys Ronan Stage

TESTEMUNHAS

-

liane 5nfos Medeiros

Vivian Yamaguchi

.0

TERF DA M40A

(!Câmara jJUuntctpai be jarbinópoIi
tstabo be Wo Paulo

Of. fl. 0 369/2017

Jardin(5polis, 12 de junho de 2017.

ExcelentIssimo Senhor Prefeito:
Cumpre-me encaminhar a Vossa Exceléncia a teor da INDICAçAO VERBAL
apresentada pela Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro na 13 Sessào Ordinaria,
realizada no dia cinco do conenternêse ao;a.ber:

)ital
que
de
ie 0
i lei

A Sua Excelêr

Dr. Joäo, Ciro
Prefeito Munii
Jardinópolis-S

