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EMENTA: 
"cRIAçAo E F0RMAçA0 DE COMISSAO 
TEMPORARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS 
RELEVANTES, VOLTADA PARA A AREA DA 
SAUDE NO MUNTCfPIO DE JARDINOPOLIS, 
DANDO OUTRAS PROVIDENCIAS." 

SENHORES VEREADORES 

Apresentamos a consideracão da Casa o seguunte 

Art. 10  Flea eriada, no ãmbito da Câmara Municipal de JardinOpolis, a 
Comissao Temporária Especial de Assuntos Relevantes, nos termos do inciso I do artigo 91, 
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jardmopolis, corn a finalidade de elaboração 
de estudos do problerna que envolve a questão .da saüde no Municipio de JardinOpolis, em 
especial do Pronto Atendirnento Municipal / Umdade Mista de Saude, quo recebeu a 
denornrnaçäo de "Leni Balan Jaconnni' , por força da Lei Municipal no 3.666, de 25 de maio 
de 2010, que por algurn tempo foi apontado em placas de placas de indicaçAo espaihadas pela 
cidade corno "Hospital Leni Balan Jacomini". 

Pàrágrafd Unico. Entende-se por satde também as questGes afetas a 
odontologia, farmacia, SATVIU, os serviços de saüde da famflia, saMe bocal, as unidades 
básicas de saude, centro de saude, centro odontologico, laboratono de protese, umdade de 
assisténcia farmacêutica, unidade de pronto atendimento, ambulatório de saMe mental, 
ambulatono de especiandades medicas, ambulatorio de fisioterapia e fonoaudiologia, serviço 
de atençäo domiciliar, ambulatOrio de infectologia, vigilãncia epidemiolOgica, controle de 
vetores/arboviroses, vigilancia sanitária e zoonoses, exarnes de media e alta complexidade, 
uso da informática e internet para acompahhamento do atenclimento dos pacientes, enfun tudo 
quo envolve a questão saMe. 

Art. 2° A finalidade do presente estudo e obter conhecimento clam da realidade 
que envolve a questão saMe püblica municipal afeta a Secretaria Municipal da SaMe do 
MunicIpio de Jardinópolis, que atinge toda a cornunidade e cornpromete o atendimento, 
tratarnento e encaminhamento dos pacientes, que procurain a rede püblica municipal da saMe, 
devendo observar entre outras as funçoes de: 

I - esclarecer os fatos e as circunstâncias q e olve a questào da saáde, no 
rnunicIpio como urn todo; 
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II - promover esciarecimento circunstanciado dos cases concretos; e 

III - Analisar os documentos anexos e apurar os fatos neles apontados, os quais 
deverAo receber per parte da cornissâo uma atenção especial a firn de que sejam levantados os 
eventuais dispéndios do erário püblico sem real aproveitamento para a populaçao. 

IV - recomendar a adoçAo de medidas e poifticas publicas visando meihorias no 
atendirnento da populaçao. 

Parágrafo Unico. Para atingir o objetivo de esciarecirnento e conhecimento dos 
reais motivos que envolve tal questäo, a cornissâo também deverá observar e relatar corn 
clareza e agregar o mâxirno de inforrnaçOes possIveis, alern daquelas que julgar oportunas 
para o presente estudo. 

Art. 3° Para execução de seus objetivos a cornissão ternporária podera: 

I - receber testemunhos, informaçOes, dados e documentos que ihe forem 
encamthhados voluntariarnente; 

II - requisitar informaçOes, dados e documentos de órgAos e entidades do poder 
páblico; 

III - convidar, para entrevistas on testemunho, pessoas que possani guardar 
qualquer relaçâo corn os fatos e circunstáncias exaimnados, 

IV - detenninar diligencias para coleta ou recuperacão de informaçOes, 
documentos e daclos; 

V - promover audiências piiblicas, na sede da Câmara Municipal, corn ampla 
divulgacâo; 

VI - requisitar para prestar informaçoes, esciarecirnentos e on depoimento os 
Secretarios, servidores on ftineionarios pubhcos do murncipio, e, 

VII solicitar o auxilio de entidades e OrgAos pUblicos. 

Parágraf6 Unico. A CornissAo podera requerer ao Poder Judiciário acesso a 
informaçôes, dados e documentos páblicos ou privados necessários para o desempenho de 
suas atividades. 

Art. 40  Qualquer cidadào que demonstre interesse em esciarecer situaçAo de 
fato revelada on declarada pela coinissão ternporária terá a prerrogativa de solicitar on prestar 
informaçoes para fins de estabelecimento da verdade. 

Art. 5° 	missào seth composta per 03 (trés) Vereadores, corn suas 
respectivas fl?tlsegue abaixo: 

.........................- Presidente 
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TI - 	 . - Relator 

III - .. ......................................... - Membro Integrante 

Art. 6° Os trabaihos da comissAo serão concluldos em ate 180 (cento e oitenta) 
dias e sua prorrogaçAo de prazo de funcionamento, será através de requerimento, observando-
se o disposto no parágrafo 7° do artigo 92 do Regimento Interno. 

Parágrafo Unico. 0 prazo previsto no caput do presente artigo ficará suspenso 
no periodo de recesso parlamentar desta Casa de Leis. 

Art, 7° As despesas decorrentes da execuçâo desta resoluçAo, correrâo por 
conta de dotaçOes próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessario. 

Art 8° Esta resoluçao entrara em vigor na data de sua pubhcaçao, revogadas 
as disposiçOes em contrano 

Jardinopolis, 08 de Marco de 2019. 

C- 
Presidente 

Camara Municipal de Ja; 
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JTJSTIFICATIVA 

0 projeto de resoluçAo, está sendo apresentado ao Plenario desta Casa de Leis, 

visando a forrnaçAo de urna cornissäo ternporária, para promover estudos do problema que 

envolve a questao da saüde no rnunicIpio de Jardinopolis. 

E certo que chegaram ate a esta Casa de Leis, especialmente pela tribuna line, 

inforrnaçOes de municipes insatisfeitos corn o atendirnento na area da saáde municipal, 

portanto a administraçao publica nAo esta gerindo a satde ptblica come deveria, ha 

problernas no atendirnento, questOes de equipamentos, falta de rnedicaçao e outros aspectos 

que precisam ser investigados, avaliados e solucioiiados. 

Como se nào bastasse, o prOprio Secretário da Satcle esteve nesta Casa de Leis, 

no dia 03 de abril de 2017 e apresentou urn relate da situaçAo da saáde püblica e questôes 

negativas relacionadas corn o "Hospital Lens Balan Jacomini ", que na realidade era/c urna 

Umdade de Pronto Atendimento on Urndade Mista de Saude, que precisarn ser anahsadas 

polo Poder Legislativo Municipal 

0 projeto esta arnparado no artigo 91 e segurntes do Regirnento Interno desta 

Casa, lernbrando que devera ser submetido ao Plenário na ordern do dia na rnesrna sessAo de 

sua apresentaçAo e terá uma Unica discusAo e votação e independerá de parecer das comissoes 

pennanentes (§ 2° do art. 92 do RI). 

A cornposiçAo dos mernbros da cornissAo, apos a deliberação do plenano da 

aprovacAo da materia, sera procedida nos termos do § 4° do artigo 92 do Regimento Interno, 

que remete ao artigo 59 e ss do mesmo diploma, devendo logo após a declaraçäo da 

cornposicão, os membros da comissão elegerem o presidente e relator, informando desde logo 

ao plenario. 

Contamos corn o apoio de todos os pares desta Casa de Leis, para aprovacäo do 

presente pr to de resoluçao. 

Jardinopolis, 08 de Marco de 2019. 

PresWente 
Cémara Municipal de Jardinôp is-SF 
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EMENTA: Requer ao Senhor Prefeito 'DESFACHO: 	. 
sr t fl . 

que envie a esta Casa de Leis cópia das 	I' V 	.i 

notas fiscais do or condicionado central, 	 APROVADO 
bern corno de todos os equipamentos que 	 11 SET 
cornpôern os trés centros cirürgicos que 

foram comprados para o Pronto 	
I 

PrLSI&ntc 

Atendirnento Leni Balan Jacoinini. - 	. 	 C*niarz Mufiicipd de JardinOpo!is-SP 

REQUERIMENITON.° 47124117 

A Presidéncia: 	 . 

A Vereadora infra-assinada vem a presença desse 
Plenário Legislativo requerer o quanto se segue ao Sen/tot Prefeito de JOrdinOpolis: 

Requeiro ao Seihor Prefeitoque eavie a esta Casa de Leis 

cOpia das notas fiscais de compras referentes ao Pronto Atcndimento "Lçni Balan Jacominii". 

1- Do or condicionado central;  

2- De todos os equiparnentos que compôem os trés centros cirársicos; 

3- Dos macas citgicas, se houve aquisiçao pela Prefejta- e. em caso afirn -iativo, que 

informe onde elas se encontrarn. 

A - pizeseñtè solicitaçAo se faz necessária a tim de dar 

conhecimento a Edil que- este subsereve, bem çorno par& servir de suporte it atividade de 

fisealizaçào, inclusive pam que se possa presto; ànossa.pqpulaçao Os esciarecimentos a respeito 

do assunto objeto deste requëtthento, . 

Sala das SessOes, 11 de setembro de 2017. 

ro 
(Marl; PegorarO) 

Vercadora 
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OFICIO S. E. N.° 213117 	 Jardinópoiis, 26 cle setembro de 2017. 

Senhor Presidente; 

Corn nossos cumprimentos, estamos encarninhando a Vossa 
Excelência, o seguinte OfIcio da Secretaria Municipal de 
Administracão=SEMAP, contendo as devidas informaçöes em curnprimento 
ao Requerimento dessa Colenda Câmara, a saber: 

OfIcio n.° 294/17-SEMAP - relativo ao Requerirnento fl. 0  047/17, 

Nesta oportunidade renovarnos a Vossa Excelência e dernais 
nobres Vereadores, os nossos protestos de estirna e consideracào. 

Atenciosamente, 

Dr.  

A Sua Exceléncia o Senhor 
JOSE EURIPEDES FERREIRA 
Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

cAMARA MUNICIPAL DE ]AROINáUS 

RECEBI 

Ass 



REFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 
Secretaria Municipal de Administraçao e Planejamento 

Praça Dr. Who Lins, 150— Centro - 14.680-000 
• 	 Fone (16) 3690-2929 

JardinOpolis, 26 de Setembro de 2017. 

OFICIO SEMAP NO 29412017. 

Referencia Oficio no 498/2017— Presidência Câmara Municipal de .Jardinopolis 
Requeñmento NO 4712017 , de 12 de setembro de 2017. 

Interessada Sra. Marli Rodrigues Vilolante Pegoraro 

Exmo. Senhor 
Dr. Joäo Ciro Marconi 
OD. Prefeito Municipal de 

Jardinópolis - S.P. 

Prezado Senhor, em atendimento ao acima referenciado comunico a Vossa Excelencia que 
par solicitaçào da Vereadora da Camara Municipal de Jardinopolis segue documentos 
solicitados. 
Atenciosamente, 

da Administraçáo 
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EMENTA: Requer ao Senhor Pièfeito DESPACHO: 
Th 

que envie a esta Casa de Leis cópia das 	
kiLi LU 

notas fiscais do ar condicionado central, 

bern como de todos os equipamentos que 

compOem os três centros cirUrgicos que 

foram comprados pan o Pronto 

Atendimento Leni Balan Jacomini. 

AFRO VAPO 
iarcitspoLis. 	I I SET 2 

Presk&cntc 
C5mara Municipal dc iardinóps 

REQUERIMIENTO N.° 47/2017 

A Presidêneia: 

A Vereadora infra-assinada vem a presença desse 
Plenário Legislativo requerer o quanto se segue ao Senhor Prefeito de Jardinopolis: 

Requeiro ao Senhoi Prefeito queenvie a esta Casa de Leis 

cópia das notas fiscais de compras referentes ao Pronto Atendiniento "Leni Balan Jacomini". 

1- Do ar condicionado central; 

2- De todos os equipamentos que compôem os ties centros cirárgicos; 

3- Das macas cir&gicas, se houve aquisiçao pela Prefeiturà, e em caso afirniativo, que 

informe onde elas se encontrani. 

A presente solicitaçAo se faz necessaria a fim de dar 

conhecimento a Edil que este subscreve,. bern corn6 para sérvir de suporte a atividade de 

fiscalizaçào, inclusive pan que se possa prestar a nossa populaçAo os esclarecimentos a respeito 

do assunto objeto deste requerimento. 

Sala das Sessoes, 11 de setembro de 2017. 

Vereadora 
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CONTRATO N 117010012 
(PP 041 [2012) 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO(S) QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS E CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP 

6 'Ire as pales, do urn lado 0 MUNICIPIC DE JARDINOPOLIS, pessoa juridica do direito pb1ico flenlo, inscrita 
Cacastro Carat do Contrihuinte do Ministério do Fazenda sob n° 44,229.821/0001-70, cam sede nesta cidade 

cc .lardinopoi:s. Estado do São Paulo, no Praça Doubt Mario Uns, n 5i 150, neste ato par scu Preteto MunicpaI, 
Sr. Jose Antonio Jacomini, brasdeiro. casado, en9enheiro etotricisla. portador da cédula do identiclade AG. 
5 376 948 55pJ5P e do CPF, n 262.679.006-06, residents e domiciliado na Avenida Visconde do Ao Bianco. n 
366. Apbo. 501. nesta cidade e cornarca be Jardinópolis Estado be Sào Paulo, be agora em diante denorninoda 
amptesunente CONTRATANTE a do oLdro lado a empresa. CIRURGICA MARTOMED LTDA L  EPP, corn seth 

:iq*plathn& Rua General OsOrio, n' 1026, Centro, CEP 14,010-030, ra cidade do &beirão Preto. Estado do 
Sáo Paulo. macrita no Cadastro Nacional do Pessoa Juridica do Ministérmo da Fazenda sob a 
44.689867!0001-71, naste ato par sua representante legal. Era. Maria Helena Say Martorarto, brasileira, 
casada, comerciante, ponadora da Cédula do Ideritidade FIG tv 2103.900 - SSP/SP e do CPF n 
945 365.278-69, residente e dornucWada a Rua Campos Safes, nl. 825, Apto 06 - Centro. na cidacla be 
RiueirOo Preto. Estado do São Paulo, doravanbe denominada simplesniente CONTRATADA, rem par justo e 
coruabacbo 0 fornecimento be equpamento(s) 7  corn integral observéncia S sueic080 As rormas consubstaric(adas 
on 1.6/ Esdera) a' 8.666/93. no quo for aplicãvel, born coma as condiçdes estabelecidas nas clécaulas a soguir: 

C!éusula Primeira - DO QSJETQ: 

Q prEisente contrato tern pot objstivo a lornecimento, polo CONTRATADA, do equiparnerbols). 
con forms r,ecessidades, caracterst/cas e cond/pOes estabelecidas no Ed/tel do Pregão Presencial n 2  
341.2012 e proposta comercual da CONTRATADA, datada be 03 be setembro do 2012, quo são parte 
nleOrante caste: 

Item 

 

-dFde~.- 1 Unid arlo.V. Iota.. 

11 	' 	 ; 	 Aspnctoor Crur.co 	 MALAMED: 	As 2 OlD DO 4j'$ 	4000,00 ,jnd 

Carro de AdminivraqAry de 
19 	 MCI- 	R$ 2240 CO 	AS Urid , Med 	 oboEs -- 

Total 	 R$ 6.240,00 

It Clàusula Sepunda 	00 PRECO: 

0 Preec certo a contratado coral a fornecimonto do objeto b/sot/rn/redo tie Cláusula Pr/metro é do R$ 

6:240.00 seis rn/I a duzenfos a quarenta rca/a). 

Clausula Terceira . — ,  DOCUMENTOS APLICAVEIS: 

3 A prescribe 001traiac6o so vincula ao Eddal de Pregéc Presenca) n 2  041,2012 e seus Anexos e a 
Proposfa Cornercial do CONTRATADA, datada do 03 be setembro do 2012. 

IV Ciâusula Quarta - DA ENIREGA £ PRAZO: 

4.' C(s) equiparnento(s) devera(Ao) set entregue(s) corn todos os tributes, treles, encargos sOc/cia e 
oualsquer outras desoesas que componharn ou inc/darn no preço proposto, no prazo mã/rno do ate 30 
(trinta) bias cortidos a cantor do assfrlatura do contrato ou 	ordem expedicla pela 	Se(Iretaria 
Aequcrenbe, a ser ebeluado através do Note be Empenho. entregando-os no local irdicado pets 
Secr'etaria Requerente. 

recebmento do(s) equ/onmerito(s) ceverã ser tormalizado por trés (3) servudores do Secretaria 
Requerente, sob pena do retengão do pagamento, nos terrnos do Decreto Municipal dory 3379/04. 

43 Sc o b/a do entreqa do(s) equipamento(s) core/dir corn b/a em quo nec- Paja expediente no órgão 
liC:iIarte, está sore prorrogada para 0 pr/me/to die ui subseqUente. 

1.4 0 	uresente 	conirato 	vi9orará 	a 	partir do 	sue 	assnatura tendo 	par 	I/mite 	a 	data 	be 	31 	tIe 
cezembro do 2.012. cu a entrega total do objeto so ocorrer antes dosta data, 

.):.... c..... 
: 	 ' 
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V 	çlauswa Quinta - DO PAGAMENTO: 

C) pagamenfo se etetuado em ate SC) (trinia) das contados da data de entrega do( s) equparnent0(s), 
modiante aorosentaçäo pals Contratada da respective Nola Fscal. desde quo devidarnente aceitc e 
aprovado oats Sacretaria au Seto Pequerente. 

5 .. Para liberação dos pagameritos deverã a CONTRATADA apresentar a respective Nola Fiscal. 
erEThvandose 5065 0 recebimento e aprovaçAo do Secretariat Requerente. 

2. 	Apresertar, caso jãesteia habititada junto aos Orgäos competenles. Note F:scal Eletronica sendo quo o 
AROUIVO ELE .HONICO XML - (VALiDADO), p540 components da Note Fiscal EletrOnics, deverá 
se( enviado orévia e obrigatariamente para o Setor de Contabilidade da Prefeitura, através do e-mail: 
notatiscai©ardinopolis.sp.gov.br . 

Si 	A Note Fiscal EletrOnica/Arquivo deverá ester em condiçOes de ser consultada polo Vrsualizador do 
Coctimentos F:scais Eletidnicos - SPED -. no Portal Nacional da NFe. scm o qual r,aa set dada 
seqUència ia rotina do Liquidaçäo e Paamento da despesa. 

5.4 	Em caso do dovoluçao da note fiscal/f store pare correQão, 0 prazo para pagamento passara a iluir apOs 
a sue reapresentacão. 

55 	Os prc.ços incidentes ma cantrataçào, näo sofrerão quslquer espOcie do reajuste, excetos àqueles oor 
tcrca Ca Iegislaçéo vigente. 

56 	Salvo expressa anuOncia do PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, todo e qualquer 
pagamento sera &etuado direta a exciusivamente a CONTRATADA, exinlindO-se a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JARDINOPOLI S do todo e qualquer pagamento do obrigacees a terceiros por ItuIos 
colceabos em cobranpa, descontos. caugSo ou outra modalidade do circulaçAo 0u garantia, inclusive 
quanta a direitos ernergentos deals, ficando estabelocido quo, em hipotese algurna, aceitaré lois titulos, 
as quals serão devoividos, incontinentes. a pessoa juridica ou fisica quo as hoover apresentado. 

VI 	Cláysula Sexta OAS PENA.LIOADES: 

6, 	Solo recusa injustificada em assinar a contrato ou em aceitar 0 Pedido do Compras 0/00 instrumento 
equivalents, dentro do prazo estabelecido. a adjudicatéria so sujeitarC a multa do 10% (dez par cento) 
sabre a vaior total do proposta. 

3.1.1 	A penaidade prevista ne.ste item 6,1. nào so aplica as emprosas remanescentes em vrtude do nâo 
acertaQaa da Orimeira convocada. 

5.2 	A CONTRATADA estarã sujeita a malta do 10% (doz par conto) do valor do contralto, pelo née 
cumprmento do disposto em qusiquer do sues clausulas, err especial na hipôtese prevista no item 7.2. 

5: 3 	Nas sano/ics constantes dos tens 8.1 o 6.2. as valoras des multas serào em rr'eda corrento nacional. 
Na caso do incidCncia em mais do urn item; as muttas serào curnulativas. 

6.4 	Os valores apurados dos sancoes serào descontados dos pagamentos devidos ou da garantia 
contratual 00 macos em moods corrente nacional e, quando for o case. cobrados judicialmente. 

5.5 	Pals inexecupéo total Oil parcial do contrato a CONTRATAOA sujeitar-se-á as seguintes sancSesl 
a; advertdncia: 

-. 	ht nulls, as forms prevista nos Ileris 6.1 06.2 anteriores: 
suspenso lemporaria de participaçao em licitsção e impedimenta de contratar corn a 

CONTRATANTE par prazo não superior 02 (dais) anos: 
dy de.ciaraçCo be inidor.eidade pars licitar ou contratar corn a CONTRATANTE. enquanto perdurarern as 
motives da punipão ou ate qua seja prornovida a reabilitaqão peranto a propria CONTRATANTE. 

56 

	

	As sar.cbes previstas no Ilem 6.5. atSreas "a". 'c' e "d" poderào incidir juntamente corn a do item 6.5 
alinea 'b'. 

5,7 	As sançOes previslas no item 6,5 alineas 'c' C "d" poderéc também ser apbcadas quando: 
a) tenha sot nba ccndenaçCo definitiva par praticar, par meios dolosos, traude fiscal no recolbirnento do 
quaisg'Jer inibutos: 
h) lenha praticado alas Hicitos visando a frustrar as objetivos da Pcitagäo; e 
eldenionstre nee possuir idoneidado pare conatar com a CON'IRATANTE em virlude do atos ilicitos 
praticados. 

'3.3 	Apticam-se. subsidrariamente, so dsposto nests cláusula, as candiçOes previslas no capituto IV do Lei 
5566, 03. 

Ni 

VII 	CIáusuIa Setima - DA RESCISAO: 

A nexec'uçäo total ou parciat deste contrato enseja a sue rescisäo com as consoqQéncias contraluais e 
as previstas em les. 

7.2. 	Ccnsttui motivo mare a rescisão do confraLo: 

2 

/3 
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a o näo cumpdmenlo ow a cumprirnento irregular do cláusulas contratua!s. especificaqOes. projotos a 
rtB2QS 

a feritclao do sow curnprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidace cia 
C:OnCUSCO cia obra, do sorvico ow do lornecimento, nos prazos estipulados: 

a atraso injustificado no inico cia core, do serviço ow Iornec3nento; 
d:i oaralisaçào do core. do serviço ou do fornecirnento sam justa cause e movie cornunicacáo a 
CONTRATANTE. 
oi a comeUrnento reiterado do faltas na sue execuQäo, anotando na forma do paragralo IQ do añigo 67 
do Le: 5666/93; 
I) a dissoiuçáo do sociedade ow a decretaçao do taléncia an a instauraqào do sua insolvSncia civil: 
g) a alteraçäo social ow a modiIicaqão da tinadade ow do astwtura da CONTRATADA qua, a juIzo cia 
CONTRATANTE prejudique a eKecucao do contrato; 
n: a cáo liberaçao. par Porte da CONTRATANTE, do area, local cu objeto pare execuçäo do obra. 
servço ow fornecimento, 1105 OrazOs contratwais; 
I) a ocorrOncia do caso fortuito ou do forga maior, rogularmente comprovada, impeditiva be execuçdo do 
contretto. 
En' caso do rescisâo, por qualquer des hipOteses previstas no item 7.2 alineas 'a' a "g" anteriores, a 
CONTRATADA perdera a garantia contratual a favor da CONTRATANTE, alert do so sujeilar a 
apflcaçáo dot multas previstas a da restituiçâo irnethala dos bans e equipamenlos quo a 
CONrOATANTE the boyle entregue, sort prejuizo do sue responsabiltdade par perdas a danos. 
Quando a rescisão ocorrer corn base no item 7.2 almneas "h' a ¶, scm quo haja oulpa do 
CCNTqATADA. caberá ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados quo esta haja sotrido, 
tendo ainda direito a: devolupäo cia qarantia contratUal pagartectos devidos pole execucào do contrato 
ate a data do resciso a pagamonto do custo do desmobilizaqo, so houver. 
as cases do rescisao aqui previstos, sere efotuada uma avaliaçao para qua se posse calcutar a 
remunoracao dos servtços rea'izados ate a data em quo ocorreu o evetito. 
ApIcam-se, subsid/ariamente, a asIa clausula as disposiçSes perlinentes a, em especial, a sepáo V do 
Cepitulo Ill da Lel 686/93, ficando assegurado a CONTRATANTE a suprernacia relativa ad poder 
inerente acs contratos admimsirat/vos. 
F-iavendo re.scisao contralual provocada por vontade unilateral do urns dos partes, a parte pre]udicada 
farC jut a ndenizaqáo correspondente a 10% (dez per canto) do valor total do contrato. devdamonte 
corriqido ate o die da cornunicaçäo cia rescisáo. 
A rescisAo ooderá set arnigável, pot acordo entre as partes, rr.ediante autorizaçâo escrita a 
lundarnentada cia autoridado competente, desde quo haja conveniência da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JARDINOPOLIS. 

Cláusula Oltava DAS OBRIGACOES DP, CONTRATADA: 

Entrogar a objeto CONTRATADO do acordo corn a proposta apresentada, a quo fez porte integrante do 
pi esenle CONTRATO. 
Entroqar o objoto do presento contrato dentro dos prazos previstos no editat do Pregao Presenci-al n 
041:2012. 0 transporter m(s) aquipamento(s) atendendo as exigéncias legais ate a local indicado pole 
Secretariat Requerente. 
Aorese,ntar, case is esteja habilitado junlo aos Orgaos competontes, a Nota  Fiscal ElotrOnica, do(s) 
equipamenlo(s) entrogue(s). devondo estar contida no AROUIVO ELETRONICO - XML (VALLDADO), 
perle corn onente cia Note Fiscal EletrSnica, a enviado prdvia a obngaloriamenta para 0 Setor do 
Qontablidade do Prefeitura, atravOs do email: notatiscaljardinopolis.sp.gov  or. 
A Nota Fiscal EletrOnca deverC ester em condiçOes be sor consu(tada peto Vstializador cia 
Documentas F'iscais EletrOnicos SPED -. no Portal Nacional cia NFe, scm a qua; náo serC dada 
sequência r:a rotina do Liquidação e Pagamento da deepest 
Prosier qaranba do(s) equparnento(s) do no minimo 12 (doze) moses a partir da etettva entrega dots) 
cpu ipanlento(s). 
A assistcr1oa técnica deverC set em urn raio do ate 100Km, e deverC ser atendida num prazo mC<trno 
de 24 virlIe a quart a! hares. 
Capactaçao para as func,iorarios. medicos e onterrne:ros Para operaçäo dos equipamentos. 
A ernpresa vencodora deverã apresentar regiso dos prodotos junto a ANVISA e Corilticado cia boos 
nrCticas cia tabricapio a controle. arnbos em vigor na assinatura do contrato. 

Cláusula None - DAS DISPOSICOES GERAIS: 

1,. ,, 
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Cj 1 

9.3 

94 

As pwtes CONTRA TAN FES declararn sujeitar-se expressarnente a lodas as cláusutas i rseklas no 
cresente Contrato 
A prononente vencedora no podera ceder ou transferir, dar em garantia ou viricular de qusiquer farina, 
total on parcialmenle, a objeto contratado a qualquer pessoa fisica on juridica. 
C) niosente Contrato e reqido pes suas clAusulas a pela Lei Federal n a.668/93. corn nova redaçãa 
dada eata t ai Federal ía 8.88,194. Subsidariamente, aplicar- se-ão as preceitos de direto p3bco, Os 
prirlcipios da toads goral dos Contratos e as disposicôes de direito privado. 
A CONTRATADA obrigase a rnantor durante a vigCncia do Contrato as cond'çêes do habiUtaço a 
quali0csçEo exigidas cc licitaçào. 
As despesas decorrentes do presente processo licitatOrio correrào por dotaQào orparr'entária vigente a 
corn a seguinte codiFicacAo: 

Equiparnontos a .
d  32.10 	 10.a01.00172.029 AS;:; Se  4,4.90.52.00.00.00.00.00.91.0310 Material 

Saücle 
Perinanerte 

FMS EgLuparnentos a 
'. 	

0.301.0017.2.029 02.13 
. 4.4,90.52.00.00.Q0.00.00.01.0310 Material 

SL,trUIa S Pernianente 

X 	Cläusol a Dcima - DO FORD: 

I 	F:ica eleito o (arc da Comarca cia JardinOpolis parc dirirnir qualquer controvérsia oriunda do presente 
contrato. 

Xl 	Clausula Déclma Primeira - DA GERENCIA: 

.1 	Pars a Geréncia deste Contrato. (icc designada pela CONTRATANTE a Senhara Maria Lflien Ferro 
Bonacini Ditadi. Tele.fore 16) 3690-2966, e pete CONTRATADA a Sra. Maria Helena Say 
Martorano. felefone (16) 3434-3551: a troca do correspondéncias anUs as panes deverá ser fella 
uu;izanda-se as endereços constantes nests Cordrato, 

12 	E par estarern de pleno acordo. assinarn o presente contrato em 03 (trés) vies de igual tear. na  

prosonca do 02 (doss) testemurlbas. 
Jard:nOpolis, 06 do satambro do 2012. 

CONTRATANTE: 

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

-. 	 José Anhinlo  Jacomini 
Preteita Municipal 

CONTRATADA: 	 - 

i.-- 

Maria He*ena Say'Martorano 

it ST EM U N HAS 

Antonio Eman-  fi~tew Urn 
:'-.A 

Vivi4fYama9tschi 
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PreleIura Muncipal do Jardt!dpohs!SP. 
Corthato!Ata 	I 170W012fPPO412012) 
Oblo ............Aquisiçao do Equiparnontos pars a Hospital toni Balan Jacornini" 
ConUutate..........1uncipio do JardnOpoIis 
Canhatada: 	CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP 

Advogados): 

Na quaUdado do Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima ident1ficado, e, 
cienies do sew encarninhamento so TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, pars fins do instruço e julgarnento, 
damonos par CtENTES a NOTIFICADOS pars acornpanhar todos Os aitos da trarntacäo processual, ate 
;u.garnento final e sua publicaçäo e, so tar a caso e do nosso interosso, pars, nos cr0205 a nas tormas legais e 
reqüner tars. exercer a direito da detest nterpor recursos 0 o rnais quo couber. 

Outrossirn. declaramos astor cientes. doravante, do quo todos as despachos a decisOes quo 
vie cm a ser tornados. relativarnente ao aludido processo, seräo pubticados no Diana Oficial do Estado, Caderno 

o Poder L.egLslatrvo. parte do Tribunal do Cantos do Estado do São Paulo, do contorrnidade corn a arilgo 90 do 
Lor Complerneritar ri" 709. do 14 do janeiro do 1993. iniciando-se, a pantir do então, a contagem dos prazos 
nroc:essuars. 

JardinOootis, 06 do seternbro do 2312. 

Pete Contratanto: 

___  

José Anthnlo .cominI 
Preteito Municipal 

Pea Contratada: 

RUHGCAAIRTOMEDLTDA.EPP 

Maria Helena Say Martorano 
V 

Facu1atvo. indicar quando jä constituido. 
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CONTRATO N9  117030012 
(PP 04112012) 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO(S) CUE ENTRE St CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS E FANEM LTDA 

Entre as partes, do urn iado a MUNICiPIO DE ,IARDINOPOLIS, pessoa juridica de direito páhlico interno, inscrita 
no Cadastro Gets' cia Cantribuinte do MinistOria cia Fazenda sob ali 44,229.821/0001-70, corn soda nesta cidade 
cia Jardinópolis, Estado cia São Paulo, na Praça Doutor Mario LEns, & 150, neste eta par scu Praleilo Municipal, 
Sr. José Antonio Jacomini, brasileiro, case do, engenheiro aletricisla, portador cia cOdula do identidade AG. 
5.376.948 SSRSP edo CPE nO 26a679.006-06. residente a dorniciliado na Avenida Visconde do Rio Branco, n 
38€, Apto, 601, r.esta cidade a comarna de Jardinápolis, Estado do Sao Paulo, cia agora em diante d000minElda 
simpiesmente CONTRATANTE a de outrn ado a empresa, FANEM LTDA, corn sede instalada na Rue Arthur 
Carl Schmidt. n 5  188, Cumbica, CEP 07222-050. na cidade do Guaruthos. Estado cia São Paulo, inscrita no 
Cadastro Nacional cia Pessoa Juridica do MinistOrio cia Fazenda sob o rili 61.100-24410001 -30, neste ala pot 
sao representante legal, Sr. Rubens Massaro, brasileiro, casado, gerente cia vendas, porradar cia Cédula 
do dentidade HG nY 13.775.154-0 SSP/SP a do CPF n 9  049.704.478-10, residente a domiciliado a Av. 

General Alakha [canal, nr  1.790. na cidade cia Sao Paulo, Estado de São Paulo, doravante denorninada 
smplasrnente CONTRATADA. tern ôor justo a contratado a fornecimento de equiparnento(s), corn integral 
cbservãncia o sujeiçOes as norrnas consubstanciaths na Lei Federal rill 8,566/93, no qua for aplicével. bear corno 
as corniiçOas estabetecidas nas cláusulas a seguir: 

Cláusula Prirneira -. DO OBJETO: 

0 presente contrato tern par objetivo o tornecimonto, pale CONTRATADA, Ce equiparnento(s), 
conforrne necessidades, caracteristicas a condiçôes estabalecidas no Edital do PreqAo Presencial n° 
041/2012€ proposta comerciat cia CONTRATADA. datada de 03 do setembro de 2012, qua são parte 
iltegrante deste: 

Item iotde. I UnidJ Oescrição 1''ca V. unittri'T"i1. t1&E,T 
15 	1 	1 	juruci T cub3dora de TrcorttJT I 	As 19.600,00 	ps 	1c).600.00 

t'__R$965.R$ 	

3.160100 

37 	1 	4 junid. _Borço pars _Noonatoj,fpJt00W 

Total 	 _ R$23.4600i 

ClâusulaSegunda - DO PREQQj 

0 Preço carlo a cornratado pare a lornecimento do objeto discrirninado na Cláusula Primeira é do R$ 
23.46000 (vinte a trés tail quatrocentos e sessanla reals). 

CIáusuia Terceira -  DOCUMENTOSAPLICAVEIS: 

A presante contratação so vincula ao Edital do Pregao Presermial n 9  041/2012 a seus Anexos a a 
Proposta Cornercial cia CONTRATADA, datada cia 03 do setembro do 2012. 

CiáusulaQuarta - DAENTREGAEPRAZO: 

Cis) equiparnanto(st deverá(ão set entrague(s) corn lodos Os tributes, fretes, encargos socials a 
quaisquer outras despesas qua componharn ou incidarn no preqo proposlo. no prazo maxirno cia ate 30 
(trinta) dies corridos a canter cia assinatura do contrato ou ordain oxpedida pale Secretaria 
Requerente, a set etetuado através cia Nola do Empenho, entregando-os no local iridicado pale 
Secrel.ara Requerer:le. 
o recehirnento do(s) equipamenlals) deverã set lormalizado par ties (3) servidores ca Secretaria 
Requerente, sob pena do relenço do pagarriecito, nos termos do Docreto Municipal cia & 3379104. 
So a die do entrega do(s) aquipamnento(s) coincidir corn cia em quo nãa haja expediente no argão 
licitanie. esté sore prorrogada pare c prirneiro die Olil subseqOente. 
C prasenle contrato vigcrar& a partir de sue assinatura tenda par limite a data do 31 do 
aezerobro do 2,012, ou a entrega total do objelo seoporrerantes desta data. 

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

Ill 

'31 

IV 
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V 	Cláusula Quinta- DO PAGAMENTO: 

5.1 0 pagarnento sera efeluado em ate 30 (trinta) dias contados da data as erilrega dolsi equiparnento(s), 
mediante apresentaçâo pela Contratada do respectiva Note Fiscal. dosde quo devidamente 800110 8 
aprovado pals Secrelaria ou Suter Requerente. 

5.2 Para liberagâo dos pagamentos devera a CONTRATADA apresentar a raspectiva Nola Fiscal, 
efetivando-se apds o recobirnento e aprovação do Secretariat Requerente. 

5.3 Apresentar, caso jáesleja habitada junto aos Orgàos competentes, Nola Fiscal Eletrônica: condo quo a 
Afloulvo ELETRONICO 	XML 	(VALIDADO). perle componente do Note Fiscal Eietrãnica, devorá 
ser enviado préva e obrigatoriamento pars a Solar do Contabilidade do Prefeitura, através do email: 
notafiscal@jardinapalis.sp.gov.br . 

5. 3 1 A Nota Fiscal ElelrOnica'Arquivo deverá estar em condigOes do scm consultada polo Vsuaflzador tie 
Documentos PisceS EietrOnicos 	SPED -, no Portal Nacional do NFe, cern 0 qual nao coma dads 
seqüOncia no rotina do Liquidacão a Pagamento tie despesa. 
Era case do devohucâo do note fiscaVfatura pars correçAo, a prazo para pagamento passará a fluir apds 
a sue reapresefltaQO. 

5.5 Os preços incidentes as cantratação, näo sofrerão qualquer especie do reajuste, excetos aqueles par 
forge do iegislação vigente.. 

5.6 Salvo exprossa aimjêncLa do 	PREFEITURA MUNICIPAL DL JARDINOPOLIS, 	(ado a qualquer 
pagamnento coma eletuado direta e exciusivamente a CONTRATADA, oximindo-se a FREFEITURA 
MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS do loda e qualquer pagamento de obrigagães a terceiros par tibIas 
colocados em cobranQa, descontos, cauçào ou outra modalidade do crcuacao 00 garantia, inclusive 
quanta a dreitos emergentes desta. licando estabelecido quo, era hipOtese algurna. aceitarä isis titulos, 
as quas serao devolvidos, incontinentes, a posses juridica cii I isica quo as bouver apresentado. 

VI Cláusula Sexta - DAS PENALIDADES: 

6.1 Pea recusa injustilicada em assinar a contrato ou em aceitar a Pedido do Compras 0100 instrurrienic 
oquivalenle, contra do prazo estabelecido, a adjudicatãrla so si4oilará a mute do 10% (dez par cento) 
sabre a valor total da proposEs. 

6.1 ,1 A penalidade previsla neste item 6.1, não as splice as empresas remanescentes em virtude do naG 
acertaçâo tie primeira convocada. 

6.2 A CONTRATADA estarA suteita a molts do 10% (dez per canto) do valor tia conktata. pela näc 
cumprimento do disposto am qualpuer do suas cláusulas, em especial in hipótese prevista no item 72. 

6.3 Nos sançSes constantes dos tens 6.1 e62, as valores des mullas serào em moods corrente nacioral. 
No case do incidéncia em macis do urn item, as multas serão curnulativas. 

6.4 Os valores apurados des sançOes serào descontados dos pagamentos devidos 00 tie garamitia 
contratual au pagos em moeda correnle nacional 0, quando for a caso, cobrados judicialmente. 

6.5 Fela inexccuçao total 00 parcial do contrato a CONTRATADA sujeitar-se-á as seguintes sanQOes: 
a) adverténcia: 
1) molts. na  forms prevista nos itens 6.1 e 6.2 anterares; 

C) 	suspensaa 	ternparâria 	do 	participaçAo 	era 	licitaço 	e 	impedimenta 	do 	contratar 	corn 	a 

C0NTRATAN'rE par prazo náa superior 02 (dais) arias; 
di declaraçao do ndon&dade pare licitar ou contratar corn a CONTRATANTE, enquanto perdurarem as 
rnot'vas do punicaa Cu etC quo seja promovida a roabilitaçáo perante a prOpria CONIRATANTE. 

6.6 As sançöes provides no item 6.5. alineas "a". "c' e "U" paderao tncidirjuntamente cam a do item 6.5 
alinea 	b'. 

6 1 As sancbes previstas no item 6.5 alineas 'c' e d" poderio tamnbCrn ser aplicadas quando; 
a) teaM sotrido candenaçäo delinitiva par praticar, par r'neia& dolosos. Iraude fiscal no recalhimenta do 
quasquer tributos: 
bi tenha praticada Was ihcilos visando a frustrar as objetivos do licitaçao; a 
c) demnansire nâo possuir idoncidade prima cantratar corn a CONTRATANTE em virtude do eEoc ilicitas 
praticados. 

6 5 Aphcai'n-se, subsidiariamente, no disposta nests cláusula. as candiçdes previstas no capitulo IV tie Lei 
8666193. 

VII Clausius Sétima - PA RESCISAO: 

7.1 A inexecugàc total 00 parcial deste contraty"enseiala rescisao cam as conseqüCncias cantratuais C 

as previstasem 181, 
7.2 Const'lui rnativa pars a rescisãa do contralo: 
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a) a não cumpnmrnio ou 0 Cumprirtlento irregular do clãusulas contratuais, espocificaçOos. projetos e 
plazas; 
bt a iontro5a do seu cumprrnento, evando a CONTRATANTE a cornprovar a impossibUidade cia 
corciusao do obra, do serviço MJ do fornecirnerflo, nos prazos estipulados: 
c a atraso njustihcado no inicio do obra, do servlço ou fornecimento; 
ci) a parahsaçao S ohra, do serviço ou do fomecimento sem lusts causa e prey's cornurcaçäo a 
CONTRATANTE, 
e a cometiniento reilerado do taltas rio sua exocugão, anotando na forma do parágrafo 1 9  do artigo 67 
do Lei 8666/93; 
1) a dissclupáo S sociedade ou a deoretacào do taléncla ou a instauracâo do sua insolvéncia civil: 
q) a alteraço social ou a moditicaçCo do tinatidade ou cia estrutura da CONTRATADA qua, a u , ?o cia 
COWTRATANTE. prejudique a execuçäo do contrato: 
W a n2o liberagdo, per pane cia CONTRATANTE, do area, local ou objeto para exocuçâo do obra. 
serviço Cu fornecimonto, nos prazos contratuais; 
I) a ocorrCncia do caso fortuito ou do torqa major, regularmente comprovada, impeditiva do execugäo do 
cortirato. 

7,3 	Em caso do resciso, par qualquer das hipoteses provides no item 7.2 alineas Va" a g" anteriores. a 
CONTRATADA pandora a garanhia contratual a favor S CONTRATANTE, atom do so sujeitar a 
aplicaçâo dos rnuitas previstas C da restituiçäo innediata dos boos e equipamentos quo a 
CONTRATANTE Ilia have entregue, sem prejuizo do sua responsabilidade pot perths e danos. 

'74 Quando a rescisão 000rrer corn base no tern 7,2 alineas ii" e "i'. seni quo haja oulpa da 
CONTRATADA. calbern rensarcirnento dos preju/zos regularmente comprovados quo esta baja sofrido, 
tendo anda direito a: devoiuqäo do cjaranhia contratual; pagamentos devidos pela execução do contrato 
ate a data do roscisfio e pagarnento do custo do desmohitizaçâo, so flouvor. 

7.5 	as cases do rescisâo aqui previstos, sera efetuada uma avaliaçAo pare que so posse calcular a 
romuneraçCo dos services realizados ate a data om quo ocorrou o evenlo. 

7E 	Apiioarn-se. subsidiariamerite, a oslo clàusula as disposiçöes portinentes e' em especial, a seçào V do 
Capitulo Ill do Lei 8666/93. ficando assegurado a CONTRATANTE a supremacia relativa no coder 
moronic aos cortratos administrativos. 

7 7 	Havendo rescisäo contratual provocada por vontade unilateral do uma das patios a pane prejudicada 
lana us C indcnizaqãc correspondents a 10% (dez par conic) do valor total do coniralo. devidamonte 
cornigido ale o do cia comunioaçCo cia resoisào. 

7 8 	A nescisAo poderâ tar amigCvel, par acordo entro as patios, medianto autorizacao oscnita C 

tundainentada cia autoridade competente. dosS quo baja conve•niCncia do PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JARDINOFOLS, 

VIII 	Clãusuta Oitava-DAS OBRIGACOES OA CONTRATADA: 

8. 	Entregar a objeto CONTRATADO do acordo corn a propasta apresontada, o quo fat porte niegrante do 
presonte CONTRATO. 

8.2'' 	Entr'eqar a objeto do prosente coritralo dentro dos prazos previstos no edital do Pregâo Presenc'at n 
041/2012. a transportar a(s) equiparnonto(s) atondendo as exigéncias tegais ate o local mndicado polo 
Socretaria Requerente. 

8.3 	Apresentar. cow a esteja habilitado junto abs Orgäos competentes, a Nato Fiscal EletrCnioa. do(s) 
oquparnentucs) enlregue{sj. devendo esta, contida no AROUIVO ELETRÔNICO XML (VALIDADO). 
pane compononte da Nota Fiscal EletrOnica, e enviado prévia e abrigatoriarnente para a Seto( do 
Conlabilidade S Prefeilura, atravCs do email: notaliscaVjardmnopolis,sp.gov.br . 

8.3. 	A Nola Fiscal Elotrônica deverC aster em condigôes do sot oonsultada polo Visualization do 
Dacumentos Fiscais EletrCnicos - SPED . no Portal Nacional da NFe, som o qual nCo sera dada 
sauUCnca no rot:na do Liquidaçao 0 Pagarnento an despesa. 

81 	Prestar qarantia do(s) equipamento(s) do no minima ,  12 (doze) macsos a pantir da efativa enirega do(s) 
equ pamento(s). 

8.5 	A assistc3n6a tecnca deverC sot em urn 'aio do ate 100Km, a doverá set atondida nun prazo maxima 
do 24 tvinte e quatro) hans. 

8 6 	Capac:;lacao para as funcior.érios, medicos e enfermeros para operaçCa doe equmarnentos. 
8 7 	A ernj,rasa vencedora deverC aprosentar regalIa dos pradujos junta a ANVISA e Corlificado do boos 

praccas tie tahricagAo a contrale. arrbos em vga Mcf1atura do Contrato. 	 . / 1 

I A 
IX 	Ctáusula None - DAS DISPOSICOES CERAIS: 	 :7 

3' 
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9.1 	As partos CONIRArANTES declararn sujeitar-se expressarnente a lodes as oiáusulas inserdas no 
presente Contralo 

9.2 	A pr000nente voncodora näo poderá ceder ou Iraflsferir. dar em garantia Cu vincular de quatquor lorrna 
Iota) Cu parcialmente, 0 objeto contratado a quaqucr pessoa fisica ou juridica. 

9,3 	0 presente Contrato 6 reqido pelas sues c)áusu)as e pela Lei Federal nIl 8.666/93. tom nova redaçao 
dada peia Lei Federal ri 9  8,883/94. Subsidiariamente, aphoar-se-ao as preceitos do direto pbhco, as 
prir.cipios do teoria qeral dos Conlratos e as disposiçOes do direito pdvado. 

9.4 	A CONTRATADA obnqa-so a rnanter durante a vigéncia do Contrato as condiçdes de habihlaçao e 
qualiticacäo exigidas na )icitaqào. 

9,5 	As dospesas decorrentes do prosente processo l)citatOrio correräo per dotaQão orçanientaria vgente e 
::om a seguinle codiflcaçao: 

_Prs!o 'Unldade u nclonal 	f 	_clemento 	 - Descrigäo — j 
EMS 	 I 	 Equipamentos e 

02.10 	
ServiQosde 	

10.301.0017.2029 	4.4.90.520000.00.00.00$l.0310 	Material 
A05k,toncla a 	 . 	 Permanente 

2__................  ...... ...____  
FMS 	 . 	 Equiparnentos e 

02.10 	
Sovçosde 	10301 .0017.2029 	4.4,90.5200.Q0.00.00,00,01.0310 	Material 

Assistencia a 	 Permanente 

X 	Clusu)a Décima - DO FORD: 

10.1 	Fica ee90 o foro da Comarca do Jardinópohs pare dirimir qusiquer controvérsia oriunda do presente 
Centrato. 

Xl 	Clusu)a Décima Primeira - DA GERENCIA: 

11.1 	Pare a GerOncia deste Contrato, tica designada pela CONTRATANTE a Sentiora Maria Lilian Ferro 
Bonacin Ditadi. 'lelefone (16) 3690-2966. e pela CONTRATADA o Sr. Rubens Massaro, Teletone 
(11) 2972-5700: a trace de correspondéncias entre as pades deverá ser bite uthizando-se as 
cnderecos constantes neste Conlrato. 

11.2 	E per estarem do plane acordo, assinam a presente contrato cm 03 (trés) visa do igual tear. na 
oresonga Co 02 (duas) testemunhas. 
.IardnOpots. 06 do setembro do 2012. 

CONTRATANTE: 

CONTRATADA: 

TE STE M tiN H AS 

, \ I 
Antonio Emanuel Vleira Lima 
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TERMO DE CIENCIA EDt NOTIFICAçA0 

i'r&e::ura Municipal do JardindpolislSP. 
Contrato/Atan': 117030012 (PP 041/2012) 
Obk?tc ........ ........AquIsçáo do Equipamentos pura o Hospital 'Len! Baan Jacomnr 
Contratante........Municipic do JardinOpolis 
Contratada: 	FANEM LTDA 

Advoado(s): () 

Na qualdade do Contratante ci Contratado, respectivamenle. do Terrno acinia identificado, a. 
cientes rio son ericarninharnenlo so  TRIBUNAL OF CONTAS DO ESTADO, pare fins do nslruçào a julgarnento, 
damp rips por CIENTE.S ci NOTIFICAOOS para acompanhar todoc Os ales da tramitaçüo processual, aid 
ulçjamenlo iina, ci sua publicaçäo ci. so for o case ci do nosso interesse, part nos prazos e nas forrnas legais ci 

reoirncntais. exercer C direito da detest interpor rocursos a o inais quo couber. 

Outrossim. declararnos ester denies, doravante, do quo todos os despachos a decisOes quo 
vererna se ,  lornados. relativarnente so aludido processo, serAo publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 
do Poder Legislativo, perle do Tribunal do Conies do Estado do Sào Paulo, do contorniidade cern o artigo 90 da 
Lou Compternentar n> 709. do 14 dci janeiro do 1993, niciando-se, a partir do entãc. a contagem dos prazos 
pr000ssuas. 

JardinOpolis, 013 do setembro dci 2042, 

Polo Contratante: 

José AntnIo Jacomini 
Prefeith Municipal 

V 

Pole Contratada: 

Factfltalcvo. Ldicar cuanda la constituido. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÔPOLIS 
SAO PAULO 

A0IT1VO CONTRATUALI 17830112 
LPP41  -012 

Ii :Cunr 	ado d! €?IIC.. C. 	; - I ..aI:a1usI. Ce  OCt 	C 

M UNICIPIC DE 3 APO1NOPOLIS. i'.SCIt tti(ICtt..O:i lAO II$rCIIO OObt.k.O atlen 	SCC!I1 no 
Cia F::oana son ::• 	44229 S210C.K}l 70, corn 	c10 Ost:.. 

I 	 0 	S 	V 	I 	I( 

Put norcod. Sr. Jose .  AntOnio Jacornini, brasiieirct. oasauo, enqe nh eiro etetricstu port000; iaocdui3 ae 
seltiriade P03 5.376.948 03SF2SF e do CPF nn?$2.ff,9.006-06, residenlo e domtoili000 oa Avenida 
'Jsc.onde do Rio Branco. 	366. Apto. 601. seeP doade e cornarca do JardinOpols, Estoco as Sao 
Paulo. de aqora em d:ante cienominado simpiesmente CONTRATANTE. 0, tie outno taos a 

FANEM LTDA 	n 'ede wE,tand 	Nia,Artrur Carl Schmidt mdl 	186 Ct nbra rp  07, 222 (kid na 
Cidacle do (:11  a los. Lotado do São Pat3o, neonts no Cadastro Nacional da Pessea Jnrrtlica do 
Mtnisteric; cia Fazenda sobs ry 61000.244/000k30. node '110 par sect ropresentante legal. Sr. Aubons 
Mascara, brasdeiro casttdo. qorene do verxlas, portador do Céoula tie icbentidade PG n 13. 775. 540 

SSPSP r  do GPO nt  049. 7 04A 78, 10.. residerite c domodiado a Av General Ataliba Leonet nC 1.790. as 

caciade do São Paulo. Estado do São Pauto. E:smdo  tie São Paulo. doravan ted000rnirkIclo 

stnrlIes;norfle CONTRATADA. resolvem. tie comum acordo, lazer consiar no contratu PWqSc 

PT5eraa1 	1 7030012 0 cue segue: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS ALTERAcOES: 

cbieiivo desbe Aciltivo Ccntratuat d tRerar a CiALtsult Primeira - DO OSJETO. aditando a 
valor do PS 386000 (trés nil otocentos e sessenla todd quo corresponde  

roxuradantento. conforme puanttalvos shako: 

Item . Quasi. Unid. 	 DescriçBo . 	Marco 	Unit. 	 Total 

cpw, t 	 ANFM ft 	0... 	lç'' 

Total A:sd±6aH 

a 	Icr/Ito :tftc.rr/tdC 010 St/i C/li/Stilt Guano •- CA ENTREGA 0 PRATC) 

CLAUSULA SEGUNDA DA RATIFICAcAO: 

or. a/lu. t5iiIioui'Th' 0 :C;1'v111dkt as toce;oar. rispos'CdeS COnStarIttIS It) OCCIIIt) 

I 7330010. n-rimandc apr000nte cacao odttva a panic 	tta 

at stacris I: 	crdaoas. Cs panes 155100:0 1) 

.iit:/rCitdu 	Ito 

rIo -. C'.:u/lCtbtt ito: 
" .t. .-L 

.3,ot.' At4Srtc jatt.tiiri - 

a 

4 / 
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CONTRATO N2  117040012 
PP 0411201 2) 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EOLHPAMENTO(S) QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITIJRA 
MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS E HOSPEG COMERCIG E MANUTENcAO DE EQUiPAMENTOS LTDA 

Elnireas partes tie urn lado n MUNICiPSO DE JARDINOPOIJS. pessoa juridica do direilo pbHco Interno, macrita 
no Cadastro Ger& do Coniribuinte do Ministério do Fazenda sob n 44.229221/0001-70, corn sede nesla cidade 
cejarricn000us. Eslado tie São Paulo. no Praça Doubt Mario Uris, r!" 150, noste ate per seu Prefeto Municipal 
Sr. Jose Antonio Jacomini. brasi(eiro casado, erigonheiro eletricisla, portador do cédula do idenUdade F33 
5.376.948 SSP!SP edo CPF. 1' 262.679.00608, residonto e dornicUiado na Avenida Visconde do Re Bronco, & 
/31:16, Apto. 601 nesta cidado a cornarca do Jardihapolis, Estado tie São Paulo, do agora em diante denommnada 
s:fllpiesrnento CONTRATANTE•.e do outro ado a ernoresa. HOSPEO COMERCIO E MANUTENQAO DE 
EOUIPAMENTOS LTDA. corn sece mnstalada no Rua Mexico, 02  1141 Vila Mariana, CEP 14.075-230. na cidade 
do Ribeirão Prow. Estado tie São Paulo. (Scrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do MinistCrio do 
Fazenda sob ow 03.777.59710001-73, neste ato per seu represenlante legal. Sr. Alexandre Zechetto, brasilec. 
casado, consuaor cornercial. portador do CCdula tie Identidade RG n° 33.828.288-6 SSP/SP e do CPF ri  
315.907.10e-96. res.:dente a dornicuiado a Rue MaracaU. ril 1069. Monte Alegre, na cidade do Rieirão Preto. 
Estado do São Paulo. doravanle denorninada srnptesrnerne CONTRATADA, tern por justo a contratado C 

iornec:rnento de equparnento(s), corn integral obselvância e sujeiqOes as normas consubstanciadas no Lo! 
Federal n , 8.666 93.  no quo for aphcavel, barn come as condiçôes estabelecidas nas cláusulas a seguir: 

Cláusula Prirneira - DO OBJETO: 

tj 	0 presente contrabo tern pot Objetivo o tor000irnento, pela CONTRATADA, tie oquiparnento(s). 
conforme necessidades. caracteristicas e conciiçOes estabelecidas no Edital do Preqão Presoncial n 
0412012 e proposta corriercial da CONTRATADA. datada do 03 do setenibro tie 2012, quo são porte 
integranle doMe: 

Cláusula Segundo - DO PRECO: 

2.1 0 Preço eerie a euniralado para o tornecimerito do obielo discrirninado no Cidusula Prirneira C tie R$ 
25940.00 (vinto a cinco m1 novecenios a quaronla reals). 

Ill CICusula Terceira - 000UMENTOS APUCAVEIS: 

3.1 A 01 sonic contratação so vincula ao EditS do Preqào Presencial n 2  04112012 e seus Anexos a a 
Proposla Cornercial do CONTRATADA, datada do 03 do setembro do 2012. 

IV CiCusula Quarta 04 ENTREGA E PRAZO: 

4 1 0(s) oquiparnento( ) deverC(ão) set entregue(s) corn todos Os tribulos, tretes. encargos socials e 
qualsquer outras despesas qua componharn ou incidarn no prego proposto, no prazo mCxirno tie ale 30 
(trinta) dies corridos a center do assinatura do contralo Cu ordern expedida polo Secretana 
Requerente. a ser efetuado atravCs do Nota de Empenho, entregando-os no local indicado pela 
Secretana Requerente. 

4 2 0 recehirnento dois3 equ:parnentois) devote set formaflzado pot très (3) servidores do Secrelaria 
Requerente. sob pane do retenQão do pagarnento. nos terrnos do Decreto Municipal do 11 9  3379/04. 

4.3 So 0 duo do ontrega do(s) equipanlentotsi coincidir corn duo em qua nâo haja expediente no Orgão 
licitante. estC Sara prorroqada pare a pnnieiro die O1l subseqdente. 

4.4 C) prescribe contralo vigorarC a partir do sua assinatura lendo por tirnite a data tie 31 tie 	dezembro j 
(10 2.012 :  cu a entrega total do objeto so ocorrer antes desta data. 

 
V Cläusula Quinta 00 PAGAMENTO: - 

/ 
L 
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0 paqarnc-nto sera &etuado em ale 30 (trinta) cuss contados do data da entrega do(s) equipamento(s), 
rnediante apresentaçáo pela Contratada as respective Nets Fiscal, desde quo devidamente aceito e 
aprovada peis Secretaria cu Solar Requerente. 

5.2 	Pars liberagAo dos pagarnentos deverá a CONTRATADA apresentar a respective Nets Fiscal 
eIevando-se apOs o recebirnento a aprovacäo da Secretaria Requerente. 

5 3 	Apresentar. caso já esleja tia'oifflada junta acs drgos competentes. Nola Fiscal EletrOnica: se-ride poe o 
ARQUIVO ELETRONICO - XML - (VAUDADO), parts componente da Nets Fiscal Eletronica, deverá 
sec enviado prCvia e obgatoriamente pars o Seter do Contabilidade da Preteitura, atrayds do e-ma. 
noIa1iscwjardinopolis.sp.cjov.br . 

5.3. 1 	A Nets Fisca) Eletrárnca/Arquivo deverá estar em condipoes do ser consultada polo Visua)izador do 
Documentos Fiscais Eietrónicos - SPED -, no Portal Nacionat do NFe, sern o qual não sera dada 
seqUëncia cia retina do Uquidaçc e Pagamento do despesa. 

5.4 	Em caso do devoIuço da riots liscal/tatura pars correçào o prazo pars pagarnerito passarà a fluir após 
a Sua reapresenta$O. 

5.5 	Os preços inciclentes na contra1aço, nSo sofrerSo quslquer espécie do reajuste. excetos àqueles per 
lorça cia legislaçäo vigente. 

5.6 	Salvo elipressa anuSnca cia PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, todo e quslquer 
pagamento sera eletuado dire-ta e exdusivarnente a CONTRATADA, exirnindo-se a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS do lode a qusiquec pagamento do obrigagôes.a terceiros per titulos 
colocados em cobranga, descontos, caugâo ou outrà modalidade do circulação Cu garantia. inclusive 
quanto a direitos emergentes desta, ficando estabelecido qua, em hipótese alguma, aceitará Isis titulos. 
as qusis seräo devolvidos, incontinentes, a passes juridica ou tisica que as houver apresentado. 

VI 	Cláusula Sexta - DAS PENAUDADES: 

6.1 	Pets cacaos rijusldicada em assinar o contrato ou em aceitar o Pedido do Compras e/ou instrumento 
equivalents, dentic do prazo estaueiecidc. a adjudicatãria as sujeitará a molter do 10% (des par ce-cite) 
sabre a valor total S proposEs. 

5.1.1 	A penaildade prevista neste item 6.1, nab so aplica as empresas rernanescentes em victude da näo 
ac&taçäo S primeira convocada. 

6.2. 	A CONTHAIADA estarS sujeita a muila do 13°/a tdez per canto) do valor do contralo, polo rise 
cumprimento do disposto em qSquer do sass cláusulas, em especial cia hipOtese prevista no itarr ,  7,2. 

6.3 	Nsa sançOes constantes dos itens 6.1 06.2,05 valores dos muitas sero em needs torrents national. 
No case do ncidência em mais do urn item, as multas serào cumulativas, 

6 4 	05 vatores apurados das sançOes serão descontados dos pagamentos devidos cu do garantia 
contratuai ou pages cm needs corrente nationals, quando lore taco. cobradoejudicialmente. 

6 5 	Palo inexecução total ou partial no corilcato a CONTRATADA sujeitar-se-á as seguirites sançSes: 
a) advertSncra: 
b) mutta. no forms prevista nos tens 6.1 e 6.2 anterioros: 

susperisào ternporãria do 'partioipaçáo em Ucitaçäo e irnpediniento do conhratar corn a 
CONTRATANTE par praw Mo superior 32 (dais) ones; 
d) declarsçào do inidoneidade pars licitar cu contratar cam a CONTRATANTE, enquanto perdurarern CS 

motvos da puniçdo oi ate quo seja promovida a reabililagâo perante a prOpria CONTRATANTE. 
6.6 

	

	As sançOes previstas no item 8.5. a)ineas "a'. "c's d' poderâo incidir juntamente tom a do item 6.5 
alinea 'b'. 

6.7 	As sançOes previstas no item 6.5 alineas 'c' e 'd" poderão lantern ser aplicadas quando: 
a tacos sofrido conderacäo definitive per praticar, per moles dolosos, frauds fiscal no recolhimento S 
quai5tquer trihutos: 
b) tenha praUcado alas Licitos visando a trustrar as objetivos da licitaçào; e 
cu aernonstre Mo passaic doneidade para coritratar corn a CONTRATANTE em viriude do atos licitos 
praticados. 

6.8 	Apiicam-se, subsidiariarnente, so disposto nests cláusula, as condiç6es previstas no capitulo IV do Lei 
8666/93. 

VII 	CIáusuIp Setima - IDA F1ESCISAO 

/.1 	A inOecupSo total Cu parc;al deste contralo enseja a Sua rescisao corn as conseqOSncias contratuais e 
as previstas em iei. 

7.2 	Coristitui motivo paa a rescisio do contrato' 

2 
4 
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at o nao curnprtmento ou o cumprirnenlo irregular do cláusulas contratuals, especilicaçOes, projetos e 
prazos: 
bY a Ienlidâo do gao cuniprimento. levando a C0NTRArANTE a comprovar a irnpossibilidade cia 
ccnctusâc da obra, do servtço ou do lomecirnento, nos prazos estipulados; 
C) o atraso innistificado no lnkio da cars, do service ou fornecimento; 
a: a parailsacäo cia cars. do serviço ou do fornecirnento gain justa causa e prévia cornunicaçäo 
CONTAAIAN-1 E. 
e) it cornelirriento rorlerado do I alias na sue execuqào, anotando no lone do paragrafo ¶ do artigo 67 
no Lei 8666193: 
I) a dissolucâo do sociedace cu a decretaçäo do laléncia ou a instauraçäo de sue insolvéncia civil; 
g) a alteraçao social au a modificacäo cia linalidade ou do estrutura da CONTRATADA qua, a juzo cia 
CON TRATANTE, pre1udique a execução do contrato: 
hI a nâo liberaco, par parke do CONTRATANTE, do area, local ou objeto pars execuçào do obra, 
serviço 00 Iornearnentc, nos prazos contralusis: 
il a ocorrènca do case fortuio cu do torça motor, regularmente comprovada, impedutiva do execuçSo do 
contratc, 

7.3 	Em caso do roscisA,n, par qoslquer dos hipUteses previstas no item 7.2 alineas "a a 'p antfYlOres, a 
CONTRATADA perderá a garanhia conlratual a favor do CONTRATANTE. alem do so sujeitar a 
apilcação dos multas previstas e do restituiço imediata dos bens e equipamenlos quo a 
CONTRAIANTE he havia entrogue. scm prejuizo do sue resoansabitidade par perdas o danos. 

7.4  Quando a resctsäo ocorrer corn base no item 7.2 allneas 'it' e ° F', scm quo haja culpa cia 
CONTRATADA. caberá iessarcimentodos prejuizos regularmente comprovados quo 0513 haja sojado. 
rondo ainda dureito a: devoluçao do garantia contratual: Pagamentos devidos pela execuco do contrato 
ate a data do rescisão a pagamento do costa da desmobilizaçdo so hoover.  

7.5 	as casos ae rescisäo aqu{ previstos, serti efetuada urns avahagào para quo so posse calcular a 
remuneracac dos serviços realizados ate a data em quo Ocorreu 0 evento. 

7.6 	Apiicarnse subsidiariamente, a esta cláusula as disposiçOes pertinenles e. em especial, a socào V do 
CapItulo III do Lei 8666/93, licando assegurado a CONTRATANTE a suprernacia rejativa act poder 
moronic aos contratos administrativos. 

7.7 	kavendo rescisãc contratual provocada per vontade unilateral S urns des panes, a patio prejudicada 
lana juS a indenizagäo correspondents a 10% (dez par conic) do valor total do contrato, devidarnenle 
corrigido siC 0 dia do cornunicaçCo cia rescisCo. 

7.8 	A rescisäo poderC ser amigEvel, pot acordo entre as panes, mediante autorizagCo escnita C 

undamenlada cia auloridade compelenle, dosS quo haja convoniCncia cia PREFEITURA MUNICIPAL 
CE JARDINOPOLIS. 

VIII 	clausula Guava GAS OSlQACOES GA CONTRATADA: 

8:1 Entregar a objeto CONTRATADO do acorco corn a proposta apresentada, e qua faa parts integrants do 
presonte CONTRATO. 

8.2 Entrepar o objeto do presente conirato dentro dos brazes previstos no edital do Progão Presoricial n° 
04112012. e transoortar c(s) equipamento(s) atendendo as exigCncias legais ate a local indicada psia 
Secrolaria Requerente. 

.9.3 Aptesentar, caso ja estala habilitado junta acs Orgãos competentes. a Nota Fiscal Eletrárvca, do(s) 
equparnen1os) entregue(s), devendo aster contida no ARQUIVO ELETRONICO - XML.. (VAUDADO), 
parts componente do Note Fiscal EletrOnica, 0 enviado prOvia e obrigatoriamente pare a Setor dl? 
Contabibdade da Preleitura. atravCs co email: notaliscal@jardinopolis.sp.gov.br  

93.1 A 	Note 	Fiscal 	EleirOnica devoré ester em condiqôes do ser consultada polo 	Visualizador do 
Documentos Fiscais EletrOncos 	SPED -. no Portal Nacional cia NFe, scm a qual no sore dada 
seaüCncia as retina do Liquidacdc e Pagamento do despesa. 

3.4 Preston garantla do(s) equipamcntc(s) do no minima 12 (doze) moses a pantr do efetiva entrega do(s) 
equparnento(s). 

8.5 A asslstCrca tdonica deverC 5cr em urn raid do ate 100Km, e deverC sot atendda aunt prazo maxima 
Cc 24 (vinte e qualm) horas. 

8.6 Capacitaçao Para as funcionCnios, medicos e enlermeiros pare operaçào dos equipamentos. 
8.7 A empress vencedora deverC apresentar registro doe produtos junta a 	AN VISA e Centificado do does 

praticas do labricaqCo e controle, ambos em vigor no assinatura do contrato. 

IX Cláusula Nona' DAS DISPOSICOES GERMS: 

I. 
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V/ 	
s. i 	As oanes CONTRATANTES deciaram sueitar-se expressarnente a fades as ciáusulas inseridas no 

presente Contrato 
9 2 	A properiene vencedora näo poderã ceder ou transfedr, dat em garantia ou vincthar Ce qualquer tonic, 

totW ou oarcialmente, a objeto contratado a qualcuer pessoa fisica cu luddica. 
93 	0 presente Contrata d regido pales suas cl&usuFas a pela Lei Federal n 8.666/93. corn nova redapAo 

dada pela Lei Federal & 8,883 94 Subsidiariarnerfie, aphcar-se-ão Os preceitos Ce direito pOblico. as 
prtncipios da leone gerai dos Contratos e as disposiçOes Ce thretto pilvado. 

9.4 	A CONTRATADA obriga-se a manter durante a vigéncia do Contrata as condiçOes de habilitação C 
quaUticacáo egidas na licitaçäo. 

9.5 	As despesas decorrenles do presente processo Ucitaloria correrão par dotaçäo orçarnentãnia vgenIe C 
corn a seguinte codiflcaçâo 

9r âo?Uffldade 	Funcianal 	 Eletnento  
- EMS - 	 Eouiparnentos e 

02.10 	ervosde 	10.301.0017.2.029 	4.4.90.52.00.00.00.0000.91.0310 	Material 
ia Assstenc a 	 I 	 Permanente 

Saude  
FMS '-' 	 Equiparnentos e 

02,10 	
Servcosde A 
	

10.30)00172.029 	4.4.90.5200.00.00.00.00.01.0310 N-.. Material 
Assslenua 	 . 

X 	CiSsula Dcirna - DO FORO 

10 I 	Fica aicito ci bra ca Cornarca de Jardrnópolis pare dirirnir qualquer controversia oriunda do pçesente 
Cci'tralo. 

Xl 	Clâusula Décima Primeira - DA GERENCIA: 

11 	Faa a Oenéncja deste Contrato. 5cc designadea pela CONTRATANTE a Senhora Maria Lihan Fenro 
E3onacim Ditadi, Telefone (16) 3690-2966, e pela CONTRATADA a Sr. Alexandre Zechetto, Telefone 
(16) 3632-0538; a troca de correspcndêrlcias entre as panes deverã set feita utilizanido-se Os 

endereços constantes rleste Contrato. 
11.2 	E par estarern de pleno acordo. assinam a presents eantrato em 03 (trés) vies de igual tsar. na  

presenqa de 02 (Coast testeniunhas. 
JardinOpclis. 06 de setenibro de 2012. 

C ONTA AT ANTE 

Jose Arnonto biacommi 
Prefe4to Muhicipal 

CONTRATADA: 	 . 
\.: 

Alexandre Zethetto 

TESTEMUNHAS:f 

jj 
Antotlo Emanuel Viebra Untie 

-- 
Vivian amaqpchl 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

I  ~, m'~01 	JARDINOPOLIS 
sÃo PAULO 

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO 

Processo 098/2012 

Prefeilura Muriicipa do Jarthnópois/SP 
Contrato/Ata n. 117040012 (pp 04112012) 
Ohiera.. ... ..... .... .AquIsqAo cia Equpamentos pars o Hospital toni Balan Jacorninr 
Contratante . .: Municipio do Jardinôpolis 	 - 

Contratada; 	HOSPEG COMERCIO E MANUTENAO DE EOUIPAMENTOS LTDA 

Advogado(s);(') 

Na qualidaS cia Contratante a Corrtratado. respectivaniente, do Termo acirna identificado, a, 
denies do sea encaminharnento so TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, pare fins do instrução a ulgarnento. 
damonas par CIENTES a NOTIFICADOS pars acornpanhar todos as atos da lramitaçäo processual, ate 
juiqarnento final a sus pubhcaçao a. so for o case a cia nosso Interesse, pars, nos prazos a nsa forrnas legais a 
regimentas, exercer a direito cia defesa, interpor recursos a a rTlais qua couber. 

M 

Outros&m declaranios ester cierites, doravante, de qua lodos as despachos a decisOes quo 
verern a ser tornados, retalivarnente 30 atudido processo, serão publlcados no Dirio Oficial do Estado, Caderno 
do PSer Legistativo, parte do Tribunal do Contas do Estado do São Paulo, do conformidade corn a artlgo 90 cia 
Let Cornplernentar n° 70.9, do 14 de Janeiro do 1993, tniciandose, a perth do entEo, a conlagem dos prazos 
processusis. 

JardinOpohs, 06 do seternbro cia 2012. 

Pela Conlratante 
r• 1' 

José AnnioacomIn1 
PrefelI Municipal 

Pela Contratada: 

Alexandre Zechetto 

('i Facuttativo. Indcar quando jã constituido, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 
P4 	 JARDINOPOLIS 

SÃO PAULO 

Processo 09g?2012 

CONTRATO N° 117060012 
(PP 04112012) 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO(S) CUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JARDINÔPOUS E INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 

Entroas panes. de urn lado ci MUNICIPIO 06 JARDINOF'OLIS. pessoa jurldica de dkeito pUbco inter no, nscnta 
no Cadestro Gera do Contribuinle do Ministèiio da Fazenda sob a° 44.229.82110001-70, corn se.cle iiesta cidade 
de Jardinopolis. Estado tie São Paulo. cia Praca Doctor Mâno Lh'ss. ci' 150. rica am par sen Pie-feitu MuncpaL 
Sr, _Jose Antonio Jacomini. brasilenro. oasath:, enpennienro eletnoista, portador da cEdula de ideritidade RG. 
5.375.948 SSP/SP ado CPF. 262.679.D06 05 nesidente dorniliado no Avenida Vnsconde do Rio Bronco, n" 
366. A,-to. 601 nesta cidade e curnatca do JardinOponns. Estado tie São Paulo. do agoca em dianne denornin ada 
siniplesinente COr'JTRATANTE e de outro ado a empresa. INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR 
LTDA, corn secie aistalaota ca BC Jose Pans, n° 339. Sarannli, CEP 91.140-310, no cidabe tie Pot -lu Alegre. 
Estado do Rio Grande do Sul. inscrita no Cadastro Nacional do Pessoa Juridica do Minist9rio da Fazenda 
sal, cn 0 90 909.531/3001-10. neste ala par son epresentante legal, Sr. Caries Eduardo Mazieiro, 
tilOsileiro, casado, engenhenro chnico a engeoheiro eleincista, portador da Cédula de Identidade RG n °  
19.374.725 a do CPP 00  168,332,118-92: resiciente a dom'ciiiado a Av. Presidente Kennedy, n° 707, us 
ondado do Ribeirão Preto, Estado do Sâo Paulo, doravante denorninada simpiesroente CONTRATADA. tern pot 
Liszt) e contratado a fornecirnento do equiparnento(s), corn integral observancia ii sujeioOes as normas 
consubstanciaclas na Lei Federal; n 8.666/93. no quo for aplicávef. bern corno as condiçöes estab&ecidos ills 
ccc inscilas a seg cm 

CiâusulaPjinieira - DO OBJETO: 

.1 0 presente contrato tern par objetivc' 0 iomecunentc, polo CONTRATADA. do equnparnento(s) 
conforme necessidades. caracteristrcas a condcOes estaheiecidas no Edital do Pnegào Presencial 	C 

04112012 a proposta cornercial do CONTRATADA. datada tie 03 do setembro do 2012 qua são parts 
nntegrarite destec 

Item Qtde. 	Unid.7 	 Descriçäo 	 , 	 Macca 	V. Unitário 	v. Total 

21 fiSTRAMED 	RS 	 r 

Total 	 R$ 19000.00 

Ii Ck'usuiaSun4a- DOPREQO: 

2.1 0 Preco certo a contratado pare ci forniecirneito do objeto c9scdrninado no Cláus&nia Pnrneira è do PS 
19.000,00 (dezenove 11111 reans 

Ill Ciàusula Terceira -. DOCUMENTOSAPLICAVEIS: 

A oresente controtagão so vincula an Edital do Pregào Presencial n° 04112012 a sans Anexos a a 
Proposta Comercnal do CONTRATADA, dentS do 03 do setembro do 2012. 

IV CIäusujuada - DA.ENTREGA E PRAZO: 

4 1 0(s) equiparnento(s) deverá(ão) ocr enixegue(s) corn todos as tributos. fretes, encargos soonans e 
quansquer outras despesas quo v.01110,1111' m on incidam no preco proposto, no prow máxirno do ate ao 
(trinta) 	dias 	corridos a 	contar 	tie 	assinalura 	do 	contrato on 	ondem 	expedite palo 	Secietanla 
Requerente, a sect efeluado atrav(as do Nato do Enipenho. entregando-es no local indloaclo pOid 

Secietana Requorente. 7 
4.2 0 recebirnento do(s) equiparnento(s) devena set formalizado por trOs (3) senvidores do Sec;retarna 

Requerente. sob pena do retencao do pagameuto, ntis terrnos do Decreto Municipal tie 0c  3379134. 
4 3 Se o dna do entrega do(s) equipannento(s) coinicidur corn duo em quo não baja expediente no- 

uctiants. estã serd prorrogada para a pc'rneiro duo nih subsequenite. 
4.4 0 	presente 	conlr'ato 	vngorarã 	a 	parbi 	do 	sue 	assinaturo 	tendo 	nor 	lirnito 	a 	data 	do 	31 	tie 

dezembro tie 2.012, on a entiga total do objeto Sc oconor antes desta data. 
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V 

51 

5.2 

5.3 

5.2 

5.4 

.5 5 

56 

çiusula Quinta DO PAGAMENTO: 

o paqatnento sera efetuado em are 30 (trinla) da; contados cia data da entrea do(s) equipamento(s). 
'iediante apresentacSa palo Cantratada do respectiva Nato Fscai, desde quo rJevidarriente aceito a 
apravado ada Secretana nu Sajar Requererde. 
Pata hberacao dos pagarnentrs dovera a CONTRATADA apresentar a respective Nato  
efetivando-se opus a recebimento e aarovaçao do Secretaria Requerente. 
Apresentar. caso já esteja hahflitada junta aos argäos cornpetentes, Nato Fiscal EletrOnico: sendo que o 
ARDUIVO ELE1RNICO - XML VALIDADC)). pane componente do Nato Fiscal Eletronico, devera 
sac enviado prévia e obriqatoriarnente parr a Setar do Contahiiidadr, da Pretertura, etrovés do enl: 
natafiscaljardinopoWs.sp.qav.br . 
A Nato Fiscal EletronicaiArquivo devera Csiar em condicôr:,s do set cansultaca polo VlsuaiI2ador do 
Dacurnentos Fiscais EletrOnicris . SPED no Portal Nacianal do NEc, scm a quat não sera dada 
sequencrn na rotna de Liqurdac'ao e Paoorrento do despesa. 
Em casa de devoiucao do nato fiscalfatura par  correcEio, a prow pan paqamento passara a fruit apOs 
a sua reapresentacAo. 
Os preços incidentes no contrataçao, nio satrerão (408iULIet espécie cia reajuste, excetos áquetes par 
farce da leqislocäo vigente. 
SaVvo expresso anuencia do PREFEITURA MUNICIPAL QE JARDINOPOLIS, todo e quaiquer 
pagamentc sera efetuado direta a exclusivornente a CONTRATADA, exirnindo-se a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS de coda a qualquer pagamento cia obnigaçaes a terceiros par titulcs 
culacados em cobrançe. descoilos. caueao ocr outra modalidade de circulaçEto au qararitra, inclusive 
quanta a direitos emergentes riesta. Boando esteb&ecrdo qua, em hrpOtese alguma, aceitara tars trtulos, 
as quas serac devalvidas, inconunentes. a pessoa juridical (Al fisica qua as houver apresentadc. 

VI 	ClãusulaSexta - DAS PENALIDADES: 

6.1 	Peia recusa mnjustihicada em assinar c coninaco on em ocedar a Pedido cia Compras duo instrumento 
equivalente, dentra do prow estabelecido. a adudtcatária se sujeitará a moRe do 10% fdez par centoi 
sabre a valor total do proposta. 

E5.1 .1 	A penalidade prevista neste item 6.1 no so aplica as empresas rernanescentes em vim ude do nac 

aceitacão cia primeira convocada. 
6.2 	A CONTRATADA estarä sujeita a multa do 10% (dez par cento) do valor do contnto, p'eli3 näo 

cumprimento do disposto em cicralquen de sues cláusulas, em especial no hipStese prevista no tern 7.2. 
6 3 

	

	Nec sancOes corstantes dos tens 6.1 e 62'. as valares dos multas serSo em macdo corrente nacro:ral. 
Na caso do nurdéncia em nais do urn scll. as multas seräa cumuietivas. 

64 	Os valores apurados dos sanqOes serOc descorrtados dos p'agarnentos devidos oil daucirantra 
contratual all pages em moeda cart ante nacexia l  e. quando for a caso. cobradosjudicialrnente. 

6.5 	Pea nexeouçäo total cm panciat do cantrato a CONTRATADA sujeitarse-d asseguintes sançOes: 
a advertèncio: 
hi molts, no farina prevista nos Ilelis 6.1 a 6.2 anteriores: 
C.) suspensào temporaria de participaçao em iditacäo a impedimenta de contratar corn a 
CONTRATANTE par prazo nao superior 02 (dais) anos: 
d) cneciaracao de irudoneidade pare licitar all contratar corn a CONTRATANTE. enquanto pendrirarein Os 

mativos do punioSo cu ate qua seja pramovida a reabilrtaco perante a prcipria CONTRATANIE. 
5 6 

	

	As sariqOes previstas no Item 6.5, ounces "a'. 'c e "ci" podeiäa incidir juntanede corn it do item 6.5 

ailnea 1. 
6.7 	As sançOes previstas no item 6.5 alineas "c' e d" puderào tambCrn sec aplicadas quando: 

a) tenha safrido candenaqSc definitrva par pradcar, par moos dolosas. fraude fiscal no iecolhimenta cia 
qucisquer tributos: 
b) tenha praticado ems ilicilois visando a frustrar as objetivos do icitação; a 	 £ 
c) dernonstre nSa possuir idoneidade nara coritratar cam a CONTRAT ANTE em virtude cia atos ibritos 
praticados. 

6.6 	Aplicam-se, subsidioriamente. ao disposto nestri cläusula . as candicoes previstas no capitulrn IV cia Lt,/ N 

8666/93. 

VII 	Clàusula Sdtima - DA RESCISAO: 	 H. 

7.1 	A inexecucão total au narciai deste corrtrato enseja H cu-a rescisSa cam as conseqUOncias contratuais a 
as prevtstas em let. 

7 2 	Conitrfui nnotivo'p'ara a resoisan do contrato: 

I , 	 - 



PREFEITURA MUNICIPAL CE 
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Pro 	sso 098 20 12 

a) o não cumpr]ntento Cu a cumprtmento irregdar do cláusulos contratcais, especificacoes, projetos C 

orazos; 
D) a lentidào do sell cumprirnorito, 	evon(jo a CONTRATANTE a cotnprovar a 	itpossihliidade do 
conclusâo do obra. do servço ou do fornecimento. nos prazos estipulados; 
o) o alt aso injustificado no iuicio do ohio, do service ou tomecirnento; 
ci) a parallsaçào do obra, do secvic;o ou do tornecimento oem justa causa e previa comunieaçào 3 

CONTRATANTE, 
P) o cometimonto reiterado do folIos no site execuçáo, anotancic no forma do parácjrafo 1° do 'a1igo 57 
do Gel 8656(93; 
U a dissoluç4o do sociedade cu a docretaçi.o do falênoio ou a instauracao de sua iflSO]voua clvi!, 

) a aiteraeão social cu a modificeodo cia finandade ou do estrutura do CONTTADA quo. 0 jul20 do 
CONTRATANTE, preiudique a execuçaO  tic cot cr010: 
n 	a não liheracão, per porte do CONTRATANTE. do area, local art 0*10 Pala execucho do c-bra. 
servico 00 fornecimento. nos prozcs contrcituais: 
I) a ocorrèrtcia do caso fortuito ott do iorca major. .retharmente comprovada, impeditiva do execuçao do 
coritratcI. 

7.3 Em caso do rescisáo. pot qua!quer dos bipoteses previstas no item 7.2 alineas 	o 	a "ci 	antedores. a 
CONTRATADA perdera a qarantia contrabual a favor do CONTRATANTE. atom do so steitar it 
apltcapao 	das 	multas 	previslas 	e 	do 	i&sltluicão 	imediato 	dos 	boos 	e 	equipamentos 	quo 	a 

CONTRATANTE he havia etitregue, sent prejuizo do sua iesponsabilidade por perdas e danos. 
74 Quandoarescisão 	ocorrer corn 	base 	no 	tern 	7,2 	ali0005 'h 	e 	sam quo 	haja 	cuipa 	do 

CONTRATADA, cabera ressarccmento dos prejuizos regularrnente comprovados quo oslo tiara sofrido, 
teudo ainda dh'eito a; devolucãa do qarantia contratual;pagarnentos clevidos polo execucão do coturoto 
ate a data do resciso e pagamento do, custo do desm.obillzaçito. so  houver. 

75 os casos do rescisäo aqul pt'evistos, sara efetuada urna avafiaçito Para quo so possa calcukir ci 
;ernuneraçäa dos servi005 realizados ata a data em quo ocorreit 0 evento. 

7 6 Aphcam•-se, subsidrarianente a esta clausula as disposices pertinentes e, em especial a seci'io V do 

Copitulo III do Lei 8666193, hoando assequrado a CONTRATANTE a supremacla 	iaiva ao podec 

moronIc OOS contratos admhiistrativos. 

71 Haver'ido rescisäo contratual provocada par vontade unilateral do utna dos partes, a porte preudicacIa 

far-a jus a inderiizaçao corresporidente a 10 0  (dez por toothy do valor total do cotitrato, de'vtdamente 

cwd,qido ate o dia do comuntcapo do escisito. 

7 8 A 	rescisäo 	poderã 	set 	am;rjavel, 	pora outdo 	entre 	as 	patios, 	mediortle 	outonzaQao 	escrrta 	e 

lundarnentada do autoridade competente. desde quo baja convertiência do PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JARDINOPOUS. 

VIII Clausuta Oltava DAS OBRIGACOES DA CONTRATADk 

8 I Entregar o objeto CONTRATADO do acordo corn a proposto aprasentaca, e quo (az patio inteyranie do 

presrrn& CONTRATO. 
2 2 Entreqar o obpato do presenta contrato denflT, dos prazos previstos no edna! do Pt'eqào Presonoiffi IT' 

041;201 2, a transportar o(s) ectuipatnento(s) atendendo as extqenctas legais ate o local indicado polo 

Secetatia Recjuerente. 
& Apresentar, moo jit esteja hobditado junto ins orgacs competentes. a Notar Fiscal EletrOnica, do(s) 

oqutparnentos) ent;ecjueis), devendo color contida no ARQUIVO ELETRONICO .. XML (VALIDADO). 
patio cornponetite do Nola Fiscal EletrOnica. a enviado prCvia e obrigatoriamente Pala o Setor de 
CormabUidade do Preteituro. 'atravCkz. do e-mail: rotaliscaIjardinopoUs.sp.gov.br . . 

3 3A A 	Nato 	Fiscal 	Eletronica 	deverli 	estar 	em 	condiçOes 	do 	ocr 	consultado 	polo 	Vtsctaiizadorde 

Documentos Ftscats EletrOnicos 	SPED -. no Portal National do NFe, cern a qua! Mo sera dada 

se o w ncia na rotina r1 t Li 	p Pant mr'ntn no ciesneco 	 4_ 
'' , y 	'-'-' a ......................... 

34 	Freslar garantia do(6) equiparnento(s) do no minirno 12 (doze) moses a partir do efeliva enti'ega dots' 

equIp at a onto (so 
8.5 	A assisténcia teonica deverã set en; urn raic do alL> 100Km, e decent son atendida IjUrn prazo rnxmo 

do 24 (vinte e quatro) horas, 

8.6 	Capac'itacto Para Os t'unciontrios, rrdiccs e enfei'rneincs pout opetaco dos equtparnentos. 

8.? 	A etnpresa vencedora devert apre-sentar regislro dos produtos junto a 	ANVlSA e Certificado cc boos 

prticas cc tabricaçto e co1 itrole. ambcs em vigor no assinatura do contrato. 

IX 	Clusula Nona-DAS DISPOSICOES GERAIS: 

.. .. . .... 

1 i 
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9 1 	As par , 	CON: 	1E declararn sujeitarse expressarnente a todas as c!áusulas nseridas no 
presente Contrato. 

9.2 	A proponents vencedora no poderá Ceder Ott transtedr, dat em garantia ou vtncular de qua!quer forma. 

VI 	 rota! ou parcialmente. o objeto coutratado a csualquer pessoa fisica cu juridica. 

( 	 9.3 	0 p<esente Contrato e regido pales sues c!ãusuLs a pale Lei Federal n° 8.666/93. corn nova rerJacão 
dada pole Lei Federal n° 8.883194. Subsidiariarnente. ap!icar-se-ão as preceilos dee roredo pOblico, os 
priiicipoa ca teona gerai dos Contratos a as disposiçöes do dirc-to privado. 

9.4 	A CONTRATADA obriga-se a mante' du:anEc- a vigénc;ia do Contiato as condicdes de hahPitaç/io 
quautKaçaO exigidas na Ucitaçào. 

9.5 	As despesas deconentes do presenre processo hvitatOrio correro par rlotaçäo orcurnentaria vigerite a 
corn a seguinte codificacAo 

X 	Clausuia DCcima - DOFORO: 

0 	flea deco o toro cIa Couojrca rje Je dniOpolis para dirinur quaiquer controversla C: tinda do prescore 

Cootratc,. 

Xl 	Cláusula Décirna Prinieira - DA GERENCIA: 

11.1 	Para a Gerencia aeste Contrato, lice designada pela CONTRATANTE a Senho:a Maca Lilian Ferro 
Bonacim Dttadi, Telotone 06) 3690-2.956, a pete CONTRATADA o Sr. Carlos Eduardo Maziciro. 

Icietone (61) 3073-3200: a trace do correspondencias antic as partes deverà ser feita ccihzancto-se Cs 

ndereqos constantes caste Coritiato. 

11.2 	E par esarern ne Hero  acordo. assrnanl o presente Contrato cm 03 (três vias dee iguai teor. cc 

presence de 02 (duas) testernunlias. 
JandiriOpous, 06 de setembro do 202. 

CONTRATANTE:  

C 	 4. 	ITL 
José Antorh Jaornini 

CONIRATADA: 
 

TETE MU N HAS: 

AnrnàVa Lima 	 Vivn 	guohi 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JARDINOPOLIS 

sÃo PAULO 

TERMO CE CIENCIA E CE NOTIFICAQAO 

Processo 09812012 

prcltelrura MUrtCiplil do JardinOpolisfSP. 
Contrato;AFa ni 17060012 (PP 041;2012) 
Objoto .........  ... .Aquisiço do Equipamentoa palo o Hosçntai toni Balan Jacornini 
Contratanto ...Municipio do Jar dinópoUs 
Contratada: 	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 

Advogados): () 

Na qualidade do Contratante s Contlatado. respectivarnente. do Termo acinia ideritiftcado. e, 
conies do scu encarninhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, Para fins de instruco e uIgamento, 
datnonos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos aa tramaação processual. ate 
uiarnento hoal e sua puhucação e, so for 0 caso e do interesse. Para, nos prazos e nas formas iC9ls C 

reqirnentais. exercer o direito da 'Jefesa, interpor cecursos cc mais quo rlouber. 

lid 

Outrossim, decrararnos estar crentes, doravanto, do quo todos os despachos C decsdos quo 

vanen a ser tornados. relativamenle ao aiuthdo processo, serào publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 
Jo Poder Lonistativo, pane do Tribunal do Cantos do Estado do São Paulo. do conformidade oom a artgo 90 do 

Lel Complementar n 709, do 14 do ancdro do 1993, inidando so, a paitr do enUo. a contageni dos prazos 

Pr ocessuaS. 

JardinOpohs. 06 do selenibro do 2012. 

Pela Contratante: 

'4 C 	. ... 

José Ar$onio Pacamini 
Prefeik Muhicipat 

Pela Contratada: 

t 

(' Facultativo.kid-car quando ta consittuido. 


