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CONTRATO P42  182020012 
(PP 05&2012) 

CONTRATO DE FORNECIMENTO LIE EQUIPAMENTO(S) QLJE ENTRE Si CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS E CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP 

Entro as partes. do urn lado o MUNICtPIO LIE JARD!NOPCLIS, pessoa juridica do dir&to pubUco 
nterno, macrita no Cadastro Geral do Contribumnte do Ministério da Fazenda sob n 2  44,229.821/0001-
70, corn Seth nestzi cndade do Jardinópolis, Estado do São Paulo, na Praça Dower Mario Lins, nO 150, 
nests ate por scu Profoito Municipal, Sr. José Antonio Jacomini, brasileiro. casado, enqenheiro 
eletncisla, portador da cédula do idenlidade AG. 5.376.948 SSP/SP a do CPF. n 262.679.006-06, 
resden1e e domicihado na Avenida Visconde do Rio Branco, & 366, Apto. 601, nesta cidade o 
comarca do Jardinónolis. Estado do Sao Paulo. do agora em diante denomiriada simptesmente 
CONTRATANTE e do outro lado a empresa, CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP, corn soda 
irstalada ra Rua General OsOrio, nP 1026€ Contra, CEP 14.010-000, na cidade do Ribeirão Preto, 
Estado do São Pauo. inscrita no Cadastro Naconal do Pessoa Juridica do Mmnistérlo da Fazenda sob 
o nY 44.689.867/0001-71, nests ato por sua soda. Sra. Maria Helena Say Martorano, brasiloira, 
casada, cornarcianto, portadora da CGdula do Identidade AG n 2103.900 - SSP/SF a do CPF n 
045.365.278-69, resiclente 0 dorniciliada a Rua Campos Salles, ri 9  825, Apto 06 Centre, na cidade 
do Ribeirao Preto. Estado de São Paulo, doravante denorninada simplesmente CONTRATADA, tern 
par justo e contratado a fornecirnento do equiparnento(s), corn integral observância a su}eiçOes as 
normas consubstanciadas no Lei Federal n 2  8.666/93, no quo for aplicáv&, bern coma as condiçOes 
estabelecidas rias cláusulas a seguir: 

Cláusula Primeira - DO OBJETO: 
1.1 	0 presente contrato tern por objotivo a fornecirnento, pela CONTRATADA, do 

equipamento(sj, contorme necessidades, caracteristicas a oondiçOes estabelecidas no 
Edital do Pregão Presencial n 9  05612012 e proposta comercial da CONTRATADA, datada 
do 13 do dezembro de 2012, quo são parts integrante deste: 

II 	Qláusula Segunda - DO PRECO: 
2.1 	0 Preço canto a contratado pare o tornecirnento do obieto  discrirninado no ClEusula Prirneira 

é do R$ 2.160,00 (dois mil canto e sossenta reals). 

Ill 	Clãusula Terceira - DOCUMENTOS APLICAVEIS: 
3.1 	A prosente contratação so vincula ac Edital do Pregäo Presencial n 2  058/2012 e seus 

Anexcs o a Proposta Comercial do CONTRATADA, datada do IS do dezembro do 2012. 

IV 	Clãusula Quarta - DA ENTREGA E PRAZO: 
4.1 	0(s) equiparnento(s) deverã(ao) ser entregue(s) corn lodes os tributes, fretes, encargos 

suciais o quasquer outras despesas quo componharn ou incidam no preqo proposto. no 
razo mãxirno do ate 15 (quinze) dias corridos a cantor do assinatura do contrato Cu oi'dem 

expeclida pela SecretariaRequeronto. a ser efetuado através do Nota do Empenho, ontregando-
05 no local indicado pela Secretaria Requeronte. 

4.2 	0 rocobirnento do(s) equiparnento(s) deverã ser formaUzado per trés (3) servidores do 
Secretana Requeronto, sob pona do retençäo do pagamento, nos termos do Decroto 
Municipal do n 2  3379/04. 

4.3 	So a dia do entrega do(s) equiparnento(s) coincidir corn dia em quo nAo haja expodiente no 
Orgäo licitante. osla serã prorrogada para o prirnoiro dia ütil subsequente. 

4.4 	0 presento contrato vigorarã a partir do sua assinatura tendo per limits a data do 31 do 
dezembro do 2.012, ou a ontrega total do objeto so ocorror antes dosta data. 
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V 	Cláusula Quinta - DO PAGAMENTO: 
5 1 	0 pagamento sorà efetuado em ate 30 (trinta) dies corridos contados da data da entrega 

do(s) equipamento(s), mediante apreseritaçao pela Contratada da respective Note Fiscal, 
desdeque devidamente ac&to e aprovado pete Secretariat ou Setor Raquerente. 
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	Para hberaão dos pagamentos devera a CONTRATADA apresentar a respective Nota 
F}scal, etetivandose apôs o recebirnento e aprovaçâo da Secretaria RequGrente, 

5.3 Apresenter, caso jã esteja habilitada jun10 aos Orgàos competentes, Nota Fiscal EletrSnica 
sendo qua a ARQUIVO ELETRONICO - XML - VAUDAD0). pane components do Note 
Fiscal EtetrOnica. deverã ser enviado prévia 9 obrigatoriamente pare a Setor de 
Contabilidade da Prefeitura, atravCs do e-mail: notafiscal©jardinopolis.sp.gov.br . 

5.3,1 A Nota Fiscal EletrOnica/Arquivo devera ester em condiçâes de ser consultada oeio 
Visualizador do Documentos Fiscais Eletrônicos - SPED -, no Portal Nacional do NFe, sam 
o qua näo acre dada seqQéncia na retina de Liquidaçao a Pagamento da despesa. 

5.4 

	

	Em caso Ce devoluçäo da nota fiscal/f atura pare correçäo. 0 prazo para pagamento passara 
a fluir apOs a sus reapresentaçäo. 

5.5 	Os pregos incidentes na contrataçào, nod sot rerâo quaiquer espécie de reajuste, excetos 
àcuetes por force do legislacáo vigente. 

5.5 	Salvo expressa anu(§ncia do PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, todo e 
qualquer pagamer.to sera efeluado direta a exolusivamente a CONTRATADA, eximindo-se 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS de todo e qualquer pagamento de 
cbrigaçôes a terceirc•s por titulos colccados em cobranga, descontos, cauçäo ou outra 
modalidade de circulaçào ou garantia, inclusive quanta a direitos emergentes desta, ficando 
estabelecido qua, em hipOtese alguma, aceitarâ tais titulos, as quais serào devolvidos. 
incontinentes, a pessoa juridica ou fisica qua as houver apresentado. 

VI 	Ctâusula Sexta - DAS PENALIDADES: 
6.1 

 

Palo recusa injustificada em assinar a contrato ou em ac&tar o Pedido de Compras a/eu 
instrurnenlo equivalente, dentro do prazo estabelecido, a adjudicatária se sujeitará a multa 
de 10% (dez par canto) sabre o valor total da proposta. 

6.1.1 	A penatidade prevista nests item 6.1, nâo se aplica as empresas remanescentes em virtude 
da nac aceitação da primeira convocada. 

6.2 	A CONIRATADA estará sujeita a multa do 10% (dez per canto) do valor do contrato, polo 
nao cumprirnento do disposto em qualquer de sues cláusulas, em especial no hipOtese 
prevista no item 7.2. 

63 	Nas sançães constanles dos itens 61 e 6.2, as valores das multas seräo em moeda 
corrente nacional. No caso de incidencia em mais de urn item, as multas sero cumulativas. 

6.4 Os valores apurados dos sançOes seráo descontados dos pagamentos devidos ou da 
garantia contratual cu pages em moods corrente nacional a. quando for o caso, cobrados 
judicalmente. 

6.5 	Pala inexecuçâo total ou parcial do contrato a CONTRATADA sujeitar-se-C as seguntes 
sançSes 
a) adverténcia: 
h) multa. na  forma prevista nos itens 6.1 e 6.2 anteriores; 
c) suspensño temporária de participago em Iicitação a impedimenta de contratar corn a 
CONTRATANTE per prazo näo superior 02 (dois) anos; 
C) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar corn a CONTRATANTE, enquanto 
perdurarem as motivos do punigão ou ate qua seja promovida a reabllitaçào perante a 
propna CONTRATANTE. 

6.6 	As sançOes previstas no item 6.5, alineas a" "c" a 'd" poderão incidir juntamente corn a do 
item 6.5 alinea b'. 

6.7 	As sangöes previstas no item 6.5 alineas "c" a "C" paderâo também ser aplicadas quando: 
a) tenha sofrido condenacao definitive par praticar, per meios dolosos, frauds fiscal no 
recoihimento de quaisquer tributos; 
h) tenha praticado alas ilfcitos visando a Irustrar as objetivos da licitagäo; e 
c) clemonstre nao possuir idoneidade pare contratar corn a CONTRATANTE em virtude de 
atos i!icitos praticados. 

2 
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Aphcarnse. subsidiariamente, ao disposto nesta clusuIa, as condiçOes previstas no 
captuio IV da Lei 8666/93. 

VII Ctáusula Setima. DA RESCISAO: 
7.1 A nexecu(;Ao total ou parcial desto coritrato enseja a sua rescisão corn as conseqQéncias 

contratuas a as previstas em lei, 
7.2 Constitui motivo pars a rescisão do contralo: 

a) 0 nao cumprirnento ou a cumprimento irregular do cláusulas contratucis, especilicaçöes, 
projetos e prazos; 
b) a 	lentidAo 	do 	seu 	cumprirnento, 	levando 	a 	CONTRATANTE 	a 	comprovar 	a 
upossbthdade do 	conclusão da obra, do serviço ou do fornecirnento, 	nos prazos 
estipulados; 
c) o atraso injustificado no inicio da obra, do service ou fornecirnento: 
d) a parahsaçäo do obra, do service ou do fornecimento sam justa causa C prévia 
comunicaçAo a CONTRATANTE, 

o parágrato l e) 0 comeitmento reiterado do faltas na sua execug o, anotando na forma do parágrato l 
do artigo 61 da Lel. 8666193: 
1) a dissoiuçäo da sociedade ou a decretaçao do faléncia ou a instauração do sua 
i.nsolvencia civil; 
g) a alteração social au a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA quo, 
a juizo ca CONTRATANTE, prejudique a execuçào do contrato; 
h) a nao Iiberaçãc, par porte as CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugão do 
cars, serviço ou tornecimento, nos prazos contratuais; 

a ocorréncia do caso fortuito Cu de força maior, regularmente comprovada, mpeditiva da 
execuço do contrato. 

7.3 Em caso do rescisào, par qualquer dos hipóteses previstas no Item 7.2 aUnoas 'a" a 'g" 
anterioi'es, a CONTRATADA perderá a garantia contratual a favor do CONTRATANTE, atem 
do so sujeitar a aplicagäo das multas previstas e da restituição irnediata dos bans e 
equ ipamentos 	quo 	a 	CONTRATANTE 	Ihe 	hav}a 	entregue, 	oem 	prejuizo 	de 	sua 
responsabUidade par perdas e danos. 

7.4 Cuando a rescisão ocorrer corn base no item 7.2 alinoas "h" e "I'. sam quo baja culpa da 
CONTRATADA, caberá ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados quo esta 
baja solrido, tendo ainda direito a: devoluçao do garantia contratuat; pagarnentos devdos 
pela execução do contrato ate a data da rescisào e pagamento do costa do desmobilização, 
so hoover. 

7.5 co cases de rescisâo aqu! previstos. sera efetuada uma avaliaçào para quo so possa 
catcular a remuneraçäo dos serviços realizados ate a data em quo ocorreu 0 evento. 

7 6 Api;cam-se, subsidiariarnente, a esta cláusula as disposigOes pertinentes e, em espec!aL a 
seçäo V do Capitulo III da Lei 8666/93, ficando assegurado a CONTRATANTE a 
supremacia relatva ao poder inerente aos contratos adniinistrativos. 

7.7 Havendo roscisao contratual provocada par vontado unilateral do uma dos panes, a parts 
prejudicada bra jus a indenizaçäo correspondents a 10% (dez par coma) do valor total do 
contrato, devidamerte corrigido ate a dia do cornunicaçáo do rescisäo. 

7.8 A rescisào poderé ser arnigávei, par acordo entre as partes, mediante autorizagao escnita S 

lundarnentada da autonidade cornpetente, desde quo haja conveniéncia da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS. 

VIII 	Cláusula Oitava - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA: 
8.1 	Entreqar 0 objeto CONTRATADO do acordo corn a proposta apresentada, a qua fez porte 

integrante do presents CONTRATO. 
8.2 	Entregar 0 objeto do presents contrato dentro dos prazos previstos no edital do Pregao 

Presencial n 1  058/2012, a transportar a(s) equiparnento( ) atendendo as exigOnc!as legais 
ate o local indicado pela Secretaria Requerente. 

8.3 	Apresentar, case já esteja habilitado junta aos Orgãos compelentes. a Nota Fiscal 
EletrOr.ica, do(s) equipamonto(s) entregue(s), devendo estar contida no ARGUIVO 
ELETRONICO —XML (VALIDADO), parte components da Nota Fiscal EletrOnica. e enviado 
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préva e obrigatodamente pars o Setor de Contabiildade da Preleitura, através do e-mail: 
notascal@jardinopoRs.sp.gov.br.  

831 	A Nota Fiscal EtotrOrica devera estar em condiçOes de ser consultada palo Vsuailzador de 
Docurnentos Fiscais EletrOnicos - SPED -. no Portal Nacional da NFe sam o qual não sera 
dads seqüência na rotina de Uquidagào a Pagamento da despesa. 

8.4 	Prestar garantia do(s) aquipamento(s) de no niinimo 12 (doze) mesas a partir da efetiva 
entrega do(s) eqwpamenlo(s), 

8.5 	A assistência técnica devara ser am urn raio de ate 100 (cern) Km S sede S contratante. 
devendo as charradas serem atendidas nurn prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

86 

	

	A lictante vencedora devera capacitar os luncionários, medicos a enfermeiros, pars 
operaçâo dos equipamentos, 

8.7 	Os equiparnentos deverão ser proelados e construidos de acordo corn as normas 
brasileiras NBR vigentes e Resoluçäo ANvISA-21 0/2003, devendo a Ucitante vencedora, 
apresentar na assinatura do contrato, quando assim for exigido: o certificado S boss 
pr/iflcas de fabricacão, 0 certificado the normas NBA vgentes Cu certificados internacionais 
equivatentes, e o certificado da ANVISA ou apresentar atestado S isenpáo do mesmo 
órgäo, conforme requisitos dos Itens 5. Exigências Normativas especificadas no rol das 
descrgOes dos equipamentos contidos no Manual Descritivo - Anew X. - 

IX 	Cláusula Nona - DAS DISPOSICOES GERAIS: 
9,1 	As par-tea CONTRATANTES declararn sujeitar-se expressarnente a todas as clàusulas 

inseridas no presente Contrato, 
9.2 	A proponente vencedora nao poderà ceder ou transferir, dar em garantia ou vincular de 

quaiquer forms, total ou parcalmente, o objeto contratado a qualquer pessoa fisica ou 
juridica. 

9.3 	0 presente Contrato é regido pales suas clEusulas a pela Lam Federal n 2  8.666/93, corn nova 
redação dada pe1a Lei Federal flQ  8.883/94. Subsidiariamente apilcar-se-áo Os preceitos de 
direito pObilco, os principios S teoria geral dos Contratos e as disposiçOes S direito 
privado. 

9.4 	A CONTRATADA obriga-se a manter durante a vigCncia do Contrato as condiçOes de 
hahililacão a qualificaçâo exigidas us licitaçao. 

9.5 	As despesas decorrentes do presenre processo UcitatOrio correrào por dotaço orçamentária 
vigente a corn a seguinte codificaçáo: 

Or ao/Unidade 	.. .-FUflcIhaj-: .;,.,.H.:EICento.Y:.t1Tu1.t./D0SCr14aO. 
SE5AU-- quipamentos a 
Servi 'Os de 

02 	0 10.301,0017.2.029 4,4.9o,52,00,00.oO,00.oO.0I.0310 Material 
AssistCnoia a ' Permanente 
Saüde 
SESAU -, -_______  . Equiparnentos a 

02 10 Vigil5ricia 10-304,001.8.2 030 4.4,90.52.00,00,00,00.0G.05 0310 
Material 

ormar 

SESAU -. Equipamentos e  

02,10 	ca 10.301.0017 2.029 52-00,00.00.00.00.91 ,031 
Material 

ente 

SESAU - Equiparnentos 

02.10 10.304.0016 2.030 4.4.90,52.0O.00.00,00,00.95.0310 titente 
Saritária  

X 	Clausula Décima - DO FORO: 
101 	F/ca eleito a foro da Comarca S Jardmnopolis para dirimir qualquer 000trovérsa oriunda do 

preserfle Contrato. 

Xl 	Cláusüla Decline Primeira - DA GERENCIA: 

11 	4 
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11.1 	Para a Garénc.a deste Coritrato, tics designada pets CONTRATANTE a Senhora Maria 
Lilian Ferro Bonacim Ditadi. Telefone (016) 3690-2956, e pela CONTRATADA a Sra. Maria 
Helena Say Martorano, Telefone (16) 3434-3551; a trace de corresporidéncias ertre as 
panes deverá ser lefts utflizando-se as enderegos constantes neste Contrato. 

11.2 	E par estarem de piano acordo, assinam a presente conirato em 03 (trés) visa de igual tear, 
na pres(,nca de 02 (duas) testernunhas, 

Jardr,000fls, 28 de dez,embro de 2012. 

CONTRATANTE; 	 - 

José An nio acomini 

CONTRATADA; 	
Prefeitp Municipal 

.... 

jj 
Maria Helena Say Martorano 

TESTEMUNHAS: 

Paulo césar Alves Silveira 	 Viylaa Varnaguchi 
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TERMO DE CENCIA E DE NOTIFICACAO 

Prefoitura Municipal do JardinOpohs/SP. 
Contrato/Ata n°: 162020012 (Pp 058/2012) 
Objeto ............ ,.: Aquisição do Equfoarnentos Mdicos Hospitalares para a Hospital Leni Bolan 
Jacotiinr 
Coritratante... .... .Muriicipio do JardinOpoUs 
Contra:ada ........CRLJRGICA MARTOMED LTDA - EPP 

Advogado(s): (*) 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente. do Termo acima 
dentificado, a, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, pare flns 
do nstrução C juigamento, darno-nos par CIENTES a NOTIRCADOS pare acompanhar todos Os atos 
ca trarnitação procossual, ate julgamento final & sua publioaçäo a, safer o case e de nosso interesse. 
oars, nos prazos & nas formas legais & regimentais, exercer a direito da defesa, interpor recursos a a 
mais ciue caliber. 

Outrossim. declararnos estar cientes, doravante, de due todos as despachos & 
docsOes qua vierern a sac tornados, relativamente ao aludido processo, serào publicados no Diana 
Oficiai do Estado. Caderno do Poder Legislative, pafle do Tribunal de Comas do Estado do SAO 
Paulo. do contormidade corn a artiga 90 da Lei Cornplernentar no 709, de 14 de janeiro de 1993, 
niciando-so, a pantir de &nttáo, a contagern dos prazos pracessuais. 

JadinOpolis, 28 do dezembro de 2012 

Pals Contratante: 
1w. F 

José Antcnio comlnl 
Prefefllb MurIclpaI 

Pals Contratada: 	 CRUr;tCATtARTOMED LrDA,-EPP 

I 	 - - 
Maria Helena Say Martorano 

r) Facultativo. lndcar c4uando ja constituido 
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO(S) QUE ENTRE SI caEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS E HOSPEQ COMERCIO E MANIJTENçA0 DE 
EQUIPAMENTOS LTDA. 

Foils as canes. do urn iaco o MUNICIPIO DE JARD1NÔPOLIS, pessoa juridica do dfteiio pUhlico 
interno. MOCtitS no Cadastro Coral do Contribuirte do Miriistério da Fazonda sob r. 44,229.821/0001-
70. nom seth nesia ciidade do JardinOpolis, Estado do São Paulo, no Praça Doubt Mario L.ins. & 150. 
00515 ao pot seu Prefeito Municipa, Sr. José Antonio Jacomini, brasfleiro, casado, enoenhoiro 
colricisfa, porador do cédula do identidade PC. 5.376.948 SSP/SP e do CPF. n' 262.679.005'06, 
residente e dorniciliaclo no Avenida Visconde do Rio Bronco. & 366. Apto. 601, nesta cidade a 
coniarca do JardinOpoiis. Estaclo do Sao Paulo, do agora em diante denorninada simplesmente 
CONTRATANTE e do outro ado a ernpresa. HOSPEG COMERCIO £ MANUTENcAO DE 
EQUIPAMENTOS LTDA, corn soda instaladna Rio Mexico. n 1141, Vila Mariana. CEP 14.075-
230. no cidade do Ribeirao Preto, Estado do Sao Paulo, inscrita no Cadastro Nacionat do Passoa 
Jundica do Ministdrlo cia Fazenda sob o n 03.777 597/000173, neste ato pot son represeruante 
legal. Sr. Anderson Dies do Egito, brasileiro. casado, vendedor técnico, portador da Cédula do 
benflda'Je PC rl Q  22.364.214-9 SSP/SP edo OFF & 271837.608-20, residents e dornidiliado a Rua 
Dr. Paulo do Pino Monteiro, n  200, no cidade do Ribeiräo Preto. Estado do São Paulo, doravante 
donorninada simplesmente CONTRATADA, tern pot justo e contratado o fornedimenlo do 
eqtAlparnento(si. corn integral observAnda a sujeigOes as normas consubstanciadas no Lei Federal n 
8,666 93. no one for aphcàvel, bern como as condiçbes estabelecidas nas clãusulas a acquit: 

I 	Clãusula Pdrneira —00 OBJETO: 
I 	0 presente contrato tern pot objetivo 0 fornecirnento, pals CONTRATADA, do 

equlpamento(s). contorme necessidades, caracteristicas e condigOes estahetecicias no 
Ectifal do Pregãc Presencial & 05a"2012 e proposta cornercial do CONTRATADA, darada 
do t2 do clezembro do 2012, quo sad porte integrante deste: 

II 	Cláu;uia Segundo - DO PRECO: 
21 	0 Preno certo e contratado para o lomecirnento do objeto discriminado no Cláusula Prirneira 

Ode R$ 4.200,00 (qualro mile duzerflos reais). 

Ill 	Ctáusuta Terceira - 000UMENTOS APUCAVEIS: 
3.1 	A presente contratagão so vincula co Edital do Pregào Presendbai r 0581'2012 CQ,  5005 

Anexos a a Propcsta Cornercial do CONTRATADA. datada do 12 de dezernhro do 2012. 

IV 	CIusuIa Odarta - DA ENTREGA E PRAZO: 
4.. 1 	O(s) equipamento(s) devertSo) set entregue(s) corn todos os tributos. (roles, oncargos 

scc;arn a qraisquer outras dospesas quo cornponharn ou incidarn no preço pronosto, no 
prazo rnaximo do etC 15 (quinze) dies corridos a contar do assrnatura do contrato on ordern 
oxpedida do  Secretaria Requerente, a ser sietuado atravCs do Note do Ernpenho, entregando-
us no t000i indicado polo Seci-etaria Requerente. 

4.2 	0 recebirnento doist equiparnento(s) deverá set forrnaRzado por trés (3) servidores cia 
Sacretaria Requerente. sob pena do retenção do pagamento. nos tetmos do Decreto 
Municipal do n 3379/04. 

4.3 	Se o dia tie anti -eQs do(s) equiparnento(st coincidir corn die em quo nao haja expediente no 
Ocq?c (diane. estC sore prorrogada data o prirneiro dia Util subseqUente. 

4.4 	0 presente cor.trato vtgorarã a partir do sue assinatura tendo pot 110100 a data oc 31 be 

ctezembco 

 

do 2.012 ou a entrega total do objeto so ocorrer arites deals data. 

¼ 
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V 	Clausula Ouinta DO PAGAMENTO: 
5.1 	0 pagamento sera eletuado em ate so rinta) dias corridos coptados da data da entrega 

do(s equipamenlo(sI. medianto apresentaçao pale Contratada da respectiva.Nota Fisca, 
cIcada qua devidamenta aceito a aprovado pela Secretaria ou Setor Requerai'te 

5.2 

	

	Para hberaqao dos pagamentos deverá a CONTRATADA apresentar a respectiva Nota 
RiscaL eteUvando-se apOs o recehim.entc a aprovaçao da Secretaria Requererte. 

5.3 Apresemar, caso là esteia habilitada junto ass drgAos competentes, Note Fiscal Eietrônica; 
sendo qua a AROUND ELETRONICO XML (VAUE ADO). pane cornponente da Nota 
Ftscai EletrOnica, devarà ser enviado prévia a obriqatoriarnente pare U Setor de 
Ccjntahilidade cIa Prefeitura, através do e'mait: notafiscal@jardinopolls.sp.qov.br . 

5. 3. I A Nota Fiscal EletrSiOca/Arquivo deverâ ester em condiçOes de set consuitada pain 
Visualizador cIa Documentos Fiscais Eie:rOnicos SPED .', no Portal Nacional cIa NFe. scm 
o ouni nan sera dada seqUência no rotira de Uquidaçao e Pagamento da despE.aa 

54 

	

	Em caso cIa devoiuQäo da iota tiscaUfatura pare correçSo. a prazo pars pagarnento passara 
a 1km apOs a Sua reapresentaQac. 

5.5 	Os prepos incidentes ma con1ratap&c. nan sotrerao quaiquer espécie cIa rea)uste, excetos 
aquetes pci force cIa ieqislaçäo viclente. 

5.6 	Salvo expressa anuêr,cta cIa PREFEITUP.A MUNICIPAL DC JARDINOPOLIS, todo a 
quaiquer pagamento sera etetuado direta a exclusivarnente a CONTRATADA. exin,indc-se 
a PREFErIURA MUNICIPAL CE ,JARDINOPOLIS de todo a qualquer paqamento de 
obngaçOes a terceiros par litutos cotacados em cobranca, descontos. cauçäo Cu outra 
modalidade cIa circulapan ou garantia, inclusive quanta a direitos emergentes dasta, Ocendo 
estabelecido qua. em hipdtese alguma, aceitarE tais titulos. as quals serâo devolvidos, 
incondnentes. a pessoa uridica ou fisica qua as houver apresentado. 

) 

VI 	Cláusula Seda - OAS PENAIJDADE$: 
5,1 	Pete recusa inlustiticada em assinar o connate ou em aceitar 0 Pedido cIa Compras a/cu 

instruniento equivalente, dentro do prazo estabelecido, a adludicataria se suleitara a multa 
de 10% fdez  por canto) sabre a valor total da proposta. 

i. 	A penai!dade prevista neste item 81, nan se apbca as ernpresas remanescentes em virtude 
cIa ndo aceitaQo cIa primeira convocada. 

6.2 	A CONTRATADA estard sujeita a mulla de 10% tdez per cento) do valor do contrato, polo 
ran cumprimento do thsposto em qualquer de sues cláusulas, em especat na htpOtese 
prevista no item 7.2 

6, 3 	Nsa sançOes constantas dos itens 6.1 a 6.2, os valores des multas saran em moeda 
corrente nacional, No ca cIa incidéncia em mais cIa urn acm, as multas Saran cumutattvas 

6.1 Os vatores apurados des sanpOes saran descontados dos paganientos devidos ou cIa 
pwaritta contratuat cu pagos em moeda corrente nacional a, quando for a case. cobrados 
judiciainiente. 

6.5 	Pela inexecuqäo total ou parcial do cantata a CONTRATADA sujeitarse'á as segutntes 
sanqOes 
ci adverténcia: 
ut mulls, na lorma prevista nos itens 6.1 e 6.2 anteriores; 
c) suspensào temporária de partioipaQào em licitagäo a impedimenta cIa contratar corn a 
CONTRATANTE pot prazo no superior 02 (dais) anna; 
cIt declaraçào de inidoneidade Para licitar ou contratar corn a COPITRATANTE, enquanto 
perdurarem as motivcs cIa punieäo art ate qua seja prornovida a reabihtaqào perante a 
prOpria CONTRATANTE. 

6.6 	As sarcöes previslas no tern 6,5, alineas a", -c" ed poderâo ircidirjuntamente corn a do 

item 6,5 cUriae V. 
6.7 	As sançOes previsias 1  item 6.5 alirteas 'c" e "d" poderào também ser aphoadas quando: 

W. tenna sotrido condenagão detinitiva par praticar, par meios dolosos, fraude fiscal no 
recothtrnento de quaisquer tributos: 
b tenha praticado atos ilicitos visando a I rustrar as objetivos da Iicitaçào: a 
cI demonstre nan possuir idoneidade pare contratar corn a CONTRATANTE er, virtude de 
atos licitos praitcados. 

/1 

e 
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68 	Aplicamse, subsidiariamente, so disposto nests clánsnla. as condiçães previstas no 
capitnlo IV d'a t.ei 8666,'91 

VII 	Cláusuta Setima - DA R€SCISAO: 
A inexecnçào total on parcial cieste contrato coseja a sna reSOISAO corn as 000seq66ncias 
coniratnais a as previstas em lei, 

72 	Cor3stflui rnovc pars a eiM do corinato; 
a) 0 060 cumprimento on o cnmprimentv uegnlar de cláusnlas contratnais, especiiicaçdes. 
orojetos a prazos; 
b) a tentidäo do sen cnmprimento. levando a CONTRATANTE a comprovar a 
impossihihdade do conclnsão do obra, do servipo on do fomecimento, nos prazos 
estipulados; 
ci o atraso injnsUf.cado no nicio cia obra. do serviço on tornecimento; 
di a paralisação da obra, do serviço on do fornecirnento sem jnsta cause a prêvia 
comnwcaçdo a CONTRATANTE. 
e o cometimento reileraco do laltas'na sna iaxecnçdo, ariotando na torma do pardgr&o 1 
Co ariqo 67 da t.2i 8666?93; 
It a CissoluQAo da sociedade on a decretaçao S faléncia on a instanrac6o de sna 
nsolvdnca civ, 
gi a alterac6o social on a rnoditicaçâo cia lirialidade on da estrutura cia CONTRATADA qne, 
a juizo da CONTRATANTE, prejndique a execucão do contrato; 
h) a n3o UberaçAc, pot pale da CONTRATANTE, do area, local on objeto para execnçâo S 
abcs, servçci on tornecirnento. nos prazos contratnais. 
it a ocorrncia do caso fortuito on do torça maior, regnlarmente comprovada. impeditiva S 
execnQâo do contrato, 	 r 

7.3 	Em caso S rescisào, pot qnalqner das hipdteses previstas no item 7.2 alineas 'a a 
anteriores, a CONTRATADA perderd a garantia contratual a favor da CONTRATANTE, alem 
de so snjeilar 6 apticaçâo das rnnitas previslas a cia restituiQ6o hv.ediata dos bans a 
ecinipamentos quo a CONTRATANTE Ina havia enlregne, sam prejnizo cia sna 
responsabilidade por perdas e danos. 

c.4 	Onanrici a rescisáo ocorrer corn base no item 7.2 allrleas 'h' e Y. sem qne baja snips S 
GONTRATADA. caberA ressarcimento dos prejnlzos regularmente comprovados quo esta 
baja sotrido, tendo ainda direito a; devolnçAo S garantia contratnal: pagamentos devidos 
pela exeoucào do contrato S a data S rescisao a pagamento do cnsto cia desniobilizacão. 
so  honvar. 

7.5 	Os casos de rescis6o aqni previstos. sera eletuada nma avaliapào pars qne so poses 
calcular a remnneraQào dos servipos realizados ate a data em qua ocorreu 0 evento. 

75 	Apflcarm so, subsidiariamente, a esta cidusnIa as disposigães pertinentes e, em especial, a 
- 	 sec6o V do Capitnlo UI cia Lei 8666/93, ticando assegurado a CONTRATANTE a 

snprerraca relative so poder inerente aos contratos administrahvos. 
7.7 	Havendo rescisäo contratnal provocada por vonlade unilateral do nma das pales, a parts 

prejndicada fard jns a indenizaçäo correspondents a 10%  (dez por canto) do valor total do 
contrato. devidarnenle corrigido ate o cia do comunicação da rescisão. 

7,8 	A resasAo poderd sac amigàvei, pot acordo entre as pales, mediante aulorização escrita a 
lnndamentada da antoridade competente, dosS qua haja conveniència cia PREFEITURP 
MUNICIPAL DE JARDiNOPOIJS. 

yin 	CláusuIa Oitava - DAS OBRLGACOEs PAGONThSThPA 
Entregaro objeto CONTRATADO cia acordo corn a proposta apresentada, a quo fez pale 
flagrante do presente CONTHATO. 

8.2 	Enireqar a objeto do presente contrato dentro dos prazos previstos no edital do PregCo 
Presencial n 058/2012, e transporter o(s) eqnipamento( ) atendando as exigCncias legais 
aid o local indicado polo Secretaria Reqnerenie, 

8.3 	Apresentar, caso jd esteja habilitado junto aos Orgäos cornpetentes, a Nota Fiscal 
Eietrbnica. dots) eqnipamento(s) entregne(s), devendo ester contida no AROUIVO 
ELE;TRC3NIC0 ...XML. (VAL.IDADC)), pane components da Note Fiscal Eletronica, a enviado 
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preva e cbrgatoriamcntc pare o Setor de Contabilidade da Prefeiwra. através do e-rn-aii 
notafiscalcardinopolls.sp.cjov.br . 

831 	A Nota Fiscal EletrOnica devera ester em oondiçOes de ser consultada pelo VisuaUzador de 
Docurnenios Fiscais EletrOnicos -SPED'. no Portal Nacional da NEc. cern oqual não serã 
dada seqUènoa na rotina a Liquidaqao a Pagamerio da despesa. 

8.1 	Preset garanhia do(i equiparnenho(s) de no minirno 12 (doze) mesas a parUr cia efetiva 
entrega do(s' equjoarnento(s). 

8.5 	A assisténcia récnica deverã ser err. urn raid S ate 100 (oern) Km da sede cia 000tratartle, 
devendc as charnadas serern atencildas nurn prazo rnáxirno de 24 (vine a quatro) horas. 

3.6 

	

	A icitante vencedore devera capacihar os funclonários, medicos a enfermeiros, pare 
operaçäc Cos equipamentos. 

8.! 	Os equrparnentos deverco ser projetados e constrwdos de acordo corn as norm as 
hrasiftras NBR vigentes a ResoluçCo ANVISk21012003, devendo a hctante vencedora. 
apresentar tIC assinatLJra do coritrato. quando assim for exigido: o certiUcado cia hoes 
prances de tabricaq'áo. a cerhificado das normas NBR vigentes on certilicaidos iflterflao4OnaiS 
equivahentes, a a certificado da AVISA on apresentar atestado de isengao do mesmo 
drgão conforme requisiros dos lten 5. Exigencies Norrnativas aspect icadas no rot des 
descripOes dos equiparnenlos contidos no Manual Descritivo ....Anexo X. 

CiCusula None - DAB DISPOSICOES GERM$: 
9,1 	As partes CONTRATANTES declararn sujeitar-se expressarnente a toSs as clausutas 

usendas no preserne Contrato. 
9.2 	A propon.ente vencedora nào poderá ceder cu transferir, Sr em garanue on vncular cia 

quaiquer torrpa, total on parcialmente, 0 objeto contralado a qualquer pessos liSca on 
uridlca. 

9.2 	0 presente Contrato C recindo peas sues dáusutas a pale Lot Federal n  3.666/93. corn nova 
redaçäo dada peni Lei Federal rY 8.883/94. Subsidiariarnente, aplioar-se-ao Os preocitos S 
direitopUb'ic.o, os principios da teoria qeral dos Contratos a as disposiçCes cia direito 
priceS. 

9.4 	A CONTRATADA obriga-se a marter durante a vigCnola do Coctrato as oondigdes cia 
hahilftaçäo a quallicaçAo exiqidas tie iicitaçào. 

ao 	As despesas decorrerites do presente processo licitatOno correrão pot dolaçào orgarneniCria 
vigeme e corn a seguirte coditicacCo: 

Descriçäo 
bE'AU - 
9< nço tie 	

- 	 Equipamc r >s c. 
jt.lO 	. 	10.39100 c2.029 	4,4,90,52.00.00.00,00,00,0Ixu1a 	Macnat 

4 	 .. 
Equipamentos e 
Matenal 

 1j30400t82u32 	49'2C000000O00C5O31Opermanonlo 

SESAU '- 	 Equipamentos a 

02.10 o?S i0.301,001?2,029 	4.4,90.52.O0,00.00.00.00.91.03'tO 	
Macdel 

ASS:SLCnuIC a I 	 I Permarienle 

SESAU 	 Lquiparnentos 0 

c_ c 	Lçod< 	10,304 0018 2 030 I 44q3520O0P000000950IO 	 I 

X 	CiCusuta DCcima - DO FORD: 
13.1 	Pica eleito 0 (ova cia Comaroa cia Jardindpolis pare dirimir qualquer controvCrsia oriunda 00 

oresente Contrato. 

CICusula DCcima Prirneira - DA QERENCIA: 

4 	
41' 
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11.1 	Para a Gerénca deste Cc;niraio, flca designada pela CONTRATANTE a Senhora Marta 
L/flan Ferro Gonacim Dftacii. Tetefone 016t 3690-2966. a pela CONTRATADA o Sr. Anderson 
Dias do Egito. Telefone (I C) 3632-0538; a troca do correspondèncias entre as partes 
devera sor loita utUizando Sc as endereços ccnslar1es neste Contrato. 

	

.2 	2 por cstarerrt do oleno acordo, assinarn 0 prosente contrato cm 03 (três) vias de iguat rent. 
no oreserça cia 02 (duasi testemunhas. 

JarOUioolS. 2B ne dezembro de 2012. 

COt4TRATANTE 	 fl - 
- 

Jose Arto Jaio+ini - 
Preteito Municipal 

CONTRATADA: 

AnnDsdoito 

TESTEMUNHAS: 

Paulo cesar Alves S;lveira 	 Viviab Yamaguchi 
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TERMO OF CIENCIA E DE NOTIFICAQAO 

Pretenura MuncpaI do JaroWibpohsSP. 
Contrato 'Alan :162030012 PP 059'2012 
C)hoto ..... Aquscio do Equipamenlos Medicos Hospiralares para 0 Hosptat Leni Balan 
Jacomu1 
Corflratante......Municipio be JardinOpoUs 
Cotraada ..: HOSPEO COMERCIO E MANIJTENcAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

Advoqadots): 

Na qualidane do Contratante a Coiwatado respeclivamonte do Termo acima 
identicado. a. dance do sen encaninharnento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, pars fins 
be nstwçdo a uciarnemo. darronos pot C1ENTES a NOTtEICADOS para acompanhar todos os atos 
da tramitacão processuaL. ate julgarnento finaL a sua publicacão a, so tot 0 0050 e cia nosso interesse. 
pata. nos prows a nas tormas te9ais a regimentaLs, exercer a direfto do defesa, iriterpor recursos a a 
mais qua couber. -. 

Outrossim, deciaramos estar ciantes, doravanre, be qua todos as despachos a 
decisOes qua vierarn .a sac tornados. relativarnente aa aludido processo, serào publicados no Diana 
Oficial do Estado. Caderno do Poder Legislaltvo, parte do Tribunal de Comas do Estado de Sào 
Pat.do, tie contarmidade cam a artigo 90 do Lei Corr.piemenlar n° 709, de 14 be janeire cia 1993, 
ir:iciandose. a partir be entäo. a contagem dos prows processuais. 

Jardirtôpoiis, 28 cia dezembro be 2012 

Pela Corflratante: 

 

onioJacwThni 
Preteilo Municipal 

Palo Contratada: 

Ande on Dias Øo gito 

r:ac!iativr) Indicw quarido :á consfituido. 
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CONTRATO N2 162040012 
(PP 058/2012) 

CONTRATO DE FORNECIMENTO CE EQUIPAMENTO(S) QUE ENTRE SI CELESRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL CE JARDINOPOLIS E INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO 
LONDRINENSE LTDA 

Entre as partes. do urn lado o MUNICIPIO CE JARDINOPOLIS. pessoa juridica do direito pOblico 
interne. inscrita no Cadastro Gerai do Corrtribuinte do Ministêrio do Fazenda sob nQ 44.229.82110001-
70, corn sods nosta cidade do JardinOpolis, Estado S São Paulo, no Praça Doutor Mario Lins, n 150, 
neste ato par sea Preteito Municipal, Sr. José Antonio Jacomini, brasueiro, casado, engenfleiro 
eletricisra, portador da cédula do identidade AG. 5.37e.948 SSP/SP e do CPF. no 262.679.006-06. 
residente e dornicihado na Avenida Visconde do Rio Branco, n 2  366, Apia. 601 nesta cidade e 
comarca do JardinOpofis, Eslado do São Paulo, do agora em diante deriominada simplesmente 
CONTRATANTE a do outro ado a emprosa, INDREL INDUSTRIA CE REFRIGERACAO 
LONDRINENSE LTDA, corn soda instalada n&Av. Tiradentes, n 9  4455, Setor Industrial, CEP 66,072-
360, na cidade de Londrh,a. Estado do Paraná needle no Cadastro Nactonal do Pessoa Jurdica do 
Ministério do Fazenda sob o n 78,589,504/0001-66. neste eta par seu sapid, Sr. Joäo Fernando 
Rall brasileiro. casado, bacharel em administraQão do empresas, portador do Céduta do 
Identidade RG n 6.415.936-4 - SSP/PA € do CPF n 033374.979-00, residente e domiciliado a Av. 
Madre LeOnia Milito, n 1,170. Apto 1002, no cidade S Londrina, Estado do Paranã, doravante 
denorñtnada siroplesmente CONTRATADA, tam par justo a contratado a tornecirnento do 
eouipamento(s). corn integral observãncia a sujeiçães as normas consubstanciadas no Lei Federal r. 
6.666/93, no quo for aplicãvel, berm come as condtOes estabelecidas nas clãusulas a sequir: 

Clàusula Prin,eirp - DO OBJETO: 
0 presente contrato tern par objetivo o fornecimento, pole CONTRATADA, do 
equipamento(s), conforme necessidades, caracteristioas e condiçOes estabelecidas no 
Edital cm PregAo Presenctal rig 058/2012 e proposta coniercial do CONTRATADA, dada 
do 13 do dezembro do 2012, qua silo porte integrante deste: 

Li....J.. 	.... 	 j INDREL j 	R$4,700,00  R$4.700,00 
Total A! 4.700,00 

II 	Ctáusula Seounda DO PRECO 
2.1 	0 Prego carte e contratado pare a fornecirnento do objeto discrirninado na Ciãusula Prirneira 

e do R$ 4.70000 (quatro mil a seIeceraos reels) .  

Ill 	Cléusula Terceira - DOCUMENTOS APLICAVEIS: 
3.1 	A prosente contrataqão so vincula ao EditaJ do Pregào Presencial & 05612012 a seus 

Anexos a a Proposta Comercial do CONTRATADA, datada 5 13 de dezembro do 2012. 

IV 	Cláusula Quarta - CA ENTREGA E PRflO: 
4.1 	0(s) equiparnento(s) davarã(ão) ocr entrogue(s) corn fades as tributos. Iretes, encargcs 

socials e quaisquer ourras despesas quo componham ou incident no prego proposto, no 
prazo maxima s ate is (quinze) Was corridos a carrier do assinatura do contralo ou ordem 
expedkia polo Secretar1a Raquerente, a set efetuado através do Nato do Enipenho, entregando-
os no local indicado polo Secretaria Aequerente. 

4.2 	0 recebimento do(s) equipamento(s) deverá ser lorrnalizado por trés (3) servidore& do 
Secretaria Requerente, sob pena do retenção do pagamento, nos termos do Deoreto 
Municipal do rig 3379/04. 

4,2 	Se o die do entrega do(s) equiparnento( ) coincidir corn die em qua não heja expediente no 
Ornão ticftanle, asia sera prorrogada porn a prinleiro die Al subsecOente. 

4.4 	0 prosonto cantrato vigorard a partir de sua assinatura tondo par lirnite a data do 31 do 
dezembro do 2.012, ou a entrega Iotal do objeto so ocorrer antes desta data. 

.4, 
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V 	Clausula Quinta DO PAGAMENTO: 

	

5.1 	0 paqamento sera oMuado em ate 30 (tunIc) dias corridos contados do data do entroga 
do(s) equipamento(s), mediante apreseniaçào pela Contratada do respectiva Nola FiscaL 
desde qua devidamente aceito a aprovado polo Secretaria ou Solar Requerente. 

	

5.2 	Paraiberação doe pagamentos deverC a CONTRATADA apresentar a respectiva Nola 
Fiscal. efetivando-se apOs 0 recebimento e aprovacao da Secretaria Requerente. 

5.3 Apresentar, caso ja estea hathhtada junta aos Crgãos competentes, Nota Fiscal ElotrOnica; 
sendo que o ARQUIVO ELETRONICO - XML (VAUDADO), parts componente da Nota 
Fiscal Eletranica, deverá ser enviado prévia e obriqatonamente Para o Solar do 
Contabilkiada do Preteitura, através do e-maiL notatiscaI@iardinopolis.sp.gov.br . 

53.1 A Nota Fiscal Eletrônica'Arquivo devera estar em condicOes de ser consultada polo 
Visuahzador do Documentos Fiscais Eletrônicos - SPED -, no Portal Nacional da NFe, earn 
o qual nào Sara dada seqUência na rotina do Liquidação a Paqarnento do despesa. 

	

5,4 	Em caso do devolugão do nota fiscal, atura para correço. a prazo para pagamento passará 
a fluir epOs a s.ua feapresentaqAo. 

	

5.5 	Os prepos incidontes no 000trataçäo, nào sofrerão qualquer espécie do reajuste, excetos 
áqueies par  torça da legislaço vigent. 

	

5.5 	Salvo expressa anuéncia da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARD1NOPOUS, todo a 
qualguer pagamento sera efetuado direta a exclusivamente a CONTRATADA, exirnindo-se 

PREFEFFURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS do todo e qualquer pagamento do 
obngaçoes a torceiros par titulos colocados em cobrança. descontos, cauçào cu autra 
modalidade do circulação Cu garantia, inclusive quanta a diroitos emergentes desta, ticando 
estabeecido quo, em hipotese aiguma, aceitarA isis tflulos, Os quals serào devolvidos. 
ncontinentes, a pessea juridica Cu fIsica quo os Pouver apresentado. 

Vi 	Clàusula Sexta - DAS PENALIDADES: 

	

6.1 	Pela recusa injustificada em assinar a contrato Cu em aceUar a Podido do Compras e/ou 
nstrumento equivalents, dentro do prazo estabelecido, a adjudicatária so sujeitara a mutta 
cia 10% (dez par canto) sabre o valor total cia proposta. 

611 	A penalidade prevista neste item 6.1, nào so sputa as empresas remanescentes em virtude 
do na aceitaçäo cia primeira convocada. 

	

6.2 	A CONTRATADA estará sujeita a multa do 10% (dez por canto) do valor do contrato, polo 
'iáo cumprimento do disposto em quaiquer do suas cláusulas, em especial no hipotesa 
prevista no uem 7.2. 

	

6.3 	Nas sançOes constantes dos itens 6.1 a 6.2, as valores des multas secão em moods 
currents naconaI. No caso do incidéncia em male do urn item, as multas serào cumulativas. 

6.4 Os valores apuradas the sançóes serao descantaclos dos pagamentos devidos cu cia 
garantia contratual au pagos em rroeda corrente nacional e, quando for a caso, cobrados 
)udicialmente. 

	

6.5 	Pela inexecuq&o total ou parcial do contrato a CONTRATADA sujaitar-se-a as seguintes 
sançOes: 
a) advertéricia; 
b) malta, is forma prevista nos itens 6.1 a 6,2 anteriores; 
c) suspensüo temporária do participação em hcitaço a impedimento do contratar corn a 
CONTRATANTE par prazo nAo superior 02 (dais) arias; 
d) deciaracao de inidoneidade para ilcitar ou contratar corn a CONTRATANTE, enquanto 
perdurarorn as motivos de puniçâo ou ate quo seja promovida a reabilitação perante a 
propria CONTRATANTE. 

	

6.6 	As sançOes previstas no item 6.5, alineas "a", "Cod" poderão incidir juntamerite corn a do 
item 6.5 alinea 'b". 

	

5.7 	As sançOes previstas no item 6.5 alineas 't" a "d" poderào tarubem ser aplicadas quando: 
a) ianha sotrido condenagäo definitive por praticar, par meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimer,to do quaisquer tributos; 
b) tenha praticado aloe ilicitos visando a frustrar as objetivos da Iicitaçâo; e 
c) damonstre Mo possuir idoneidade pars contratar corn a CONTRATANTE em virtude do 
atos Licitos praticados. 

C;..........

2  
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Apflcamse. subsidariamente, co disposto nesta clusula, as condigOes previstas no 
capItulo IV da Lei 8665/93. 

VII 	Cláusula Sétima- DA RESCISAQ: 
7.1 	A inexacuçäo total cu parcial dste coritrato enseja a sua rescisâo corn as conseqQèncias 

contratuais e as previstas em lei. 
7.2 	Constitul molivo para a rescisão do contrato: 

a) a não cumprimento ou a cumprimento irregular de cláusulas coritratuals, especificacOes, 
pxe1os 6 prazos: 
b) a tentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a 
impossibilidade cia concIuso da obra, do servi(;o ou do tornecimento, nos prazos 
estipulados: 
0) 0 atraso injustiticado no inide da obra, do serviço ou tornecimento: 
d) a paraUsação cia obra, do serviQo ou do lornecimento Sam justa causa a prévia 
cbmunicação a CONTRATANTE. 
e) 0 cometirnento reiterado de taltas'na sue execucão, anotando no forma do parágrato I 
do artigo 67 cia Lei 8666193; 
f) a dissoiuçào cia sociedade ou a decretaçAo cia taléncia ou a instauração do sue 
insolvéncia civil; 
g) a alteraçâo social ou a rnoditicacão cia tinalidade ou cia estrulura cia CONTRATADA quo, 
a juzo cia CONTRATANTE. prejudique a execução do contrato; 
h) a nao liberação, por pane cia CONTRATANTE. do area, local ou objeto pars execuçäo de 
obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais; 
i) a ocorréncia de caso fortuito ou de torça major. roguarnente cornprovada, impedutiva cia 
execuçào do contrato. 

7.3 	Em caso da rescisao, par qualquer das hipciteses previstas no item 7.2 atlneas "a" a "g' 
anteniores, a CONTRATADA perderC a garantia coritratual a favor cia CONTRATANTE, alem 
de se SUJeitar a aplicaçào das multas previstas e cia restituiçâo imediata dos boos & 
equipamentos qua a CONTRATANTE the havia entregue, scm prejuizo do sua 
responsabitidade par pandas a danos. 

7,4 	Cuando a rescisao ocorrer corn base no item 7.2 alineas h' e "I", sam quo baja culpa cia 
CONTRATADA, cabera ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que eats 
baja sofrido, tendo ainda direito a: devoluçao cia garantia contratual; pagamentos devidos 
pela execuqao do 000trato ate a data do rescisao e pagamento do costa cia desmobilizaqào. 
Se nouver, 

7.5 	as casc.s cia rescisão aqul previstos, sera efetuada unTa avatiação Para quo se possa 
catcutar a remuneraqâo dos seMços realizados ate a data em qua 000rreu a evento. 

7.6 Aplicani-se, subsidiariamente, a eats clausula as disposiçOes pertinentes a, em especial, a 
seção V do Capituto III da Lei 8666/93, licando assegurado a CONTRATANTE a 
supremacia relative ao poder inerente aos contratos administrativos. 

7.7 	Havendo rescisão contratual provocada par vontade unilateral do urna des partes, a perle 
prejudicada lard jus a indenizagao correspondente a 10% (dez par canto) do valor total do 
contrato, devidamente cornigido ate a cia da comunicação cia rescisão. 

7.8 	A rescsão poderá ser amigável, par acondo entre as panics, mediante autonszacao escnita e 
tundamentada cia autonidade competente, desde qua baja conveniénoia cia PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JARDINOPOUS, 

VIN 	Cláusula Oltava - DAS OBRIGACOES IDA CONTRATADA: 
81 	Entregar o objeto CONTRATADO do acordo corn a proposta apresentada, 6 quo faz pane 

inregrante do presente CONTRATO. 
5.2 	Enlregar o obem do presente contrato dentro dos prazos previstos no edital do Pregào 

Presencial n 05812012, e transportar o() equipamento(s) atendendo as exigéncias legais 
ate a teal indicado pela Secretania Requerento. 

8.3 	Apresentar caso já esteja habilitado junto aos Orgãos competentes, a Nota Fiscal 
EletrOnica, do(s) equipamento(s) entregue(s), davendo estar contida no ARQUIVD 
EL.ETRONICO - XML (VALIDADO), pane componente do Note Fiscal Eletrônica, a enviado 

/FJ 
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prOva e obrgatoriamente para o Setor do Contabilidade da Pr&&tura, através do emaiL 
notafiscaJ@iardinopolls.spgov.br . 

8.31 	A Nota Fiscal EletrOnica devera estar em condçOes de sec consultada polo VsuaHzador S 
Documentos Fiscais Eletrónicos SPED no Portal Nacional cia NFe, scm a qual no sorE 
dads seqGência na rotina do Liquidaçao c Pagarnento da despesa. 

8,4 	Prestar garantia dots) equiparnento(s) do no minirno 12 (doze) meses a partir be oteliva 
entrega do(s) equiparnento(s), 

8.5 	A assislencia técnica devera sec em urn raio do ate 100 (cern) Km da sede ca contratante. 
dovendo as charnadas serern atendidas nurn prazo mEximo do 24 (vinte e quatro) horas. 

8.8 

	

	A licitanle vencadora deverE capacitar as tuncionarlos, mGdicos a enterrnefros, para 
operação dos equiparnantos. 

BY 	Os equipamentos deverao ser projetados e construidos do acordo corn as normas 
brasliSras NBA vigentes e ResoluqAo ANVISA'21012003, devendo a ilcitante vencedora, 
apresentar na assinatura do contrato, quando assim for exigido: o certificado do boas 
priUcas do fabricacào,  a certiticado des normas NBR vigentes ou certificados intemacionais 
equivalentes, e o certiticado cia ANVISA ou apresentar atestado do isenç5o do mesmo 
ôrgão, contorme requisitos dos ltens S. Exigéncias Normativas especificadas no rot doe 
descrtcOes dos equipamentos contidos no Manual Descritivo Anexo X. 

IX 	CIéusula None - DAS DISPOSICOES eERAIS: 
9.1 	As pactes CONTRATANTES declararn sujeitar-se expressarnente a toSs as clEusulas 

inseridas no presents Contrato, 
9.2 	A proponents vencedora nAc poderE ceder ou transferir, dar em garar%tia ou vincular de 

qualquer forma, total ou parcialmente, 0 objeto contratado a qualquer pessoa tisica Ou 
juridica. 

9.3 	0 presente Contrato é reqido poise sues cláusulas e pole Lei Federal n 9  8.686/93, corn nova 
redação dada pela Lei Federal n 2  8.883194. Subsidiariamente, aplicar-seão as preceltos do 
direito pUblico, as principios cia leoria geral dos Contratos e as disposiçOes S direito 
privado. 

9.4 	A CONTRATADA obriga-se a manter durante a vigéncia do Contrato as condiçôas do 
habilitaçao $ quaiiticagao exigidas na licitacào. 

9.5 	As despesas decorrentes do presents processo licitatOrio correräo par dotaçao orçamentária 
vigente e corn a seguinte cothficaçao: 

02.10 	 1O.301.0017.2.029 4.4.90.52.0O.00.O0.O0,00,O1.0310 I 	Material 
Asestencia - I 	Permanente 
Savue 

-. 	 ",J ff Equipamentos e 

02.10 	 10.304-0018 2 03O 
Vigiaricia I 	4.4,90.52,00.O0.0o,00.O0,05.0310 

Material 

Santana 
SESALI - Equipamentos e 

02,10 	Assisfdnc 	
10,301.0017 2k29 4,4.go.52,oaoo.oaoo.00sl.0310 rtente 

SESAU - Equipamentos e 

02.10 	 10.304.0018 2,030 4,4.90.52,00,00.00.0O,0095,03lO ente 
SanitEria 

X 	GlEusula Decimp - DO FORD: 	 IT" 
10.1 

	

	Rca eleito o torn da Comarca do JardinOpoUs para thirnir qualguer controvCrsia oriunda do 
presents Contrato. 

Xl 	Ciáusula Qécimp Primeira - DA GERENCIA: 

.............., 

/ 
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11.1 	Para a Geréncia aets Contralo, flea designada pole CONTRATANTE a Senhora Maria 
Lflian Ferro Gonacim OhS, Telefone (018) aS90-2966, e pela CONTRATAbA a Sr. Joäo 
Fernando Rapcham, Telelane (4313378-5500; a Iroca de correspondéncias entre as pafles 
deverá sat ieia utiUzandose as endereças constantes node Contrato. 

11.2 	E par estarern de plena acordo, assinam a presente contrato em 03 (trés) vies de iguat tear, 
na presença do 02 (duas) testemunhas. 

Jardinopaks. 28 do dezembro de 2012. 
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TERMO DE GlENdA E DE NOTIflCACAO 

Prefoitura Municipal do JardinOpohs/SP. 
Conrrato/Ata G; 162040012(PP 058/2012) 
Objeto .... ............Aquisição do Equiparnentos Medicos Hospitalaros pars o Hospital toni Balan 
Jacornint" 
Contratanie. ...... .Municipio do Jardindpolis 
Contratada ........INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 

Advogado(s) 

Na qualidade do Contratarno e Contratado, respectivarnente, do Termo acirna 
identificado, a ciontes do seu encarninharnento so TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, pars tins 
do instrução a julgamento, damo-nos por CIENTES a NOTIFICADOS pars acompanhar todos os arns 
da trarnitação processual, etC julgamento final a sua publicaçâo e, so for a caso o do nosso interesse, 
pare, ccc prazos a nas tormas logais e regimentals, oxorcer o diroito do detesa, interpor recursos a a 
rnas qua couber. 

Outrossirn. declararnos estar ciontes, doravante, do quo todos as despachos a 
decisOos qua viorem a oar tornados, relativarnente so aludido processo, serao pubucados no Diana 
Otictal do Estado. Caderno do Pader Legislativo, parts do Tribunal do Contas do Estado do São 
Paulo, do contormidade corn a artigo 90 da Lei Cemplementar e 79, do 14 do janeiro do 1993, 
miciandose, a partir do entOo, a contagern dos prazos processuals. 

JardinOpolis, 28 do dozembro do 2012 

Pale Contr'atante 

oseiiJmiiiI 

Pole Contratada 

ii Facuttativo. Indicar quando is constituido, 
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CONTRATO N" 162050012 
(PP 05812012) 

CONTRATO DE FORNECiENTO GE EQUIPAMENTOS QIJE ENTRE St CELEaRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAROINOPOLIS E PHOENIX INQUSTRIA E COMERCIC GE 
EQUIPAMENTOS CIENTiFICOS LTOA. 

Entru as partes. do urn ado a MUNICiPIO GE JAROINÔPOLIS, pessoa juddica do direto pUbUco 
uilorno, inscrita no Cadastro Gera! do Contribuinte do Mtrdsterio do Fazonda sob nr  44.229.821/0001-
70. cam sede nesta cicado do JardinOpcls, Estado do São Paulo, no Praça Doubt Mario Lins, n 150, 
riesteatc, pot seu Prefeiro Municipal, Sr. José Antonio Jacomini, brasileiro, casado. engenheiro 
etndsta port000r OR cécula do identidace AG. 5.376,968 SSPISP e do OFF. n 9  262.679.006-06. 
os!dcr',te e doniicilado rio Avenida Visconde co Rio Branco, ? 366. Apto. 601, nesta cidade o 

cornarca do JardinOpolis. Es -moo do São Paulo, do agora cm diarite denorninada simplesmente 
CONTRATANTE e do I  outro lado a empresa, PHOENIX INOUSTRIA E COMERCIO GE 
EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, corn sods instalada no Rua Jacob Jorge Abi Bashed. & 171. 
Dismto ndusriai, CEP 14.630-010, no cidade do Araraquara. Estado de Sào Pauto, inscrita rio 
Cacastro Naconai ca Pessoa Juridica do Ministérlo do Fazenda sob on 9  44.239.382/0001-86, nesto 
-to por sec sócio. Sr. Alexandre Buainain. brasileiro, casado, adminierrador, portador da Cédula do 
ldenttdade PG a 9  20.865.925-2 - SSP/SP edo CPF n 167.069.57860. residente e domiciliado a Rua 
Dr. Aldo Lupo. n 43. no ddade do Araraquara. Estado do Sao Paulo, doravante denominada 
simptosmonte CONTRATADA, tern per justo e contratado 0 fornocirnento do equiparnento(s), corn 
integral observãricia e suieicOos as normas consubstanciadas na Lei Federal n 9  8,666/93, no quo for 
aplicdvel. hem coma as condipães estabelecidas nas cláusulas a soglift: 

Cláusula Primeira - DO OBJETO: 
piesonte contrato tern por objchvo o fornecirnento, polo CONTRATADA. do 

ccuiparnentos), cantorme necessidades. caractoristicas e condiçOes estabelecidas no 
Edita do Pregão Prosencial a 9  058/2012 e proposta cornorcial do CONTRATADA, datada 
do 1  1 do dezenbro do 2012. quo são porte integrante deste: 

U1116 I Autoclave Hospitalar minima 96 litres 

Autociave Hospdalai minima 126 
troS 

A$ 36.400,00 1  AS 36.400,00 

R$41.900.00 j P.541,900,00 

If 	Cláusula Segunda -, DO PRECO: 
2.1 	0 Proço coca to con1ratado para o fornecirnronto do objeto discrirninado no Clausula Prirneira 

é do PS 73303.00 4satenta e oito mite trozentos reais). 

III 	Clãusula Terceira - DOCUMENTOS APLICAVEIS: 
3.1 	A preserite contrataçäo so vincula ac Edital do Pregão Presenciat n 058/2012 e seus 

Anoxos o a Proposta Cornercial do CONTRATADA, datada do II do dezombro do 2012. 
1' 

IV 	Cláusula Quarta - GA ENTRECA E PRAZO: 
4.1 	C(s) equiparnonto(sf devera(Ao) ser entregue(s) corn todos Os tributes. tretes, 0000rgos 

socisis e quaisquer outras dospesas cue cornponharn ou incidarn no preço proposto, no 
pram maxima de ate 15 (qulnze) din corridos a cantor do assinatura do contrato cc ordern 
exoedida peia Secrotaria Roqueronto, a ser etetuado através do Now do Empenho, ontregando 
Os O local inoicodo polo Secretaria Asqueronto. 

4.2 	 rn 0 rcco'otrllento co(s) equipaento(s) deveré ocr formahzado por trés (3) servidoros do 
Socretaria Renuerente, sob Pena do retenqão do pagamento, nos tormos do Decreto 
Mur:icipaldo a 9  3379/04. 

4 3Se a din do ontroga do(s) equipamento( coincidir corn dta em quo näo hale oxpedtente no 
6m00 licitante. osté serã prorroqada para a prirnoiro dia dIll subseqdente. 
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4 4 	0 presente contralo vigorará a partir do sue assinatura tendo par limite a data do 31 do 
dozembro do 2.012, on a entrega total do objeto so 000rrer antes desta data. 

V 	Ciáusula Quinta DO PAGAMENTO: 
51 	0 pagamonto sera etetuado em ate 30 (trinta) dias corridos contados da data da entrega 

do(s) equiparnento(s), mediante apresentaQão pela Contratada do respoctiva Nota Fiscal, 
dosde quo devidamonte aceito e aprovado pela Secretaria on Solar Requerente. 

5.2 

	

	Para Iibcração dos pagamentos deverâ a CONTRATADA apresentar a respectiva Note 
Fiscal. eletivando-so apds 0 recebimento e aprovaço do Secretaria Requorente. 

5 3 Apresontar. case 16 esteja habUitada junta sos Crgãos competentes. Nota Fiscal EIetrOnica; 
sc-ida quo c AROUIVO ELETRONICO -' XML - (VALIDADO), porte componente do Nets 
Fiscal EletrOnica, deverá ser enviado prdvia e obrigatoriamente pars o Setor do 
Contablidade do Preteitura. atravOs do e-mail: notafiscal©jardinopolie.sp.gov.br . 

5.3.1 A Nota Fiscal Eiotrônica'Arquivo dc-vera ester cm condiçdes do ser consult-ada peio 
Visualizador do Docurneitos Fiscais EletrOnicos SPED -. no Portal Nacional as NFe, sam 
o qual nSa scrá riada seqi.iSncia no rotina do LiquidaçSo e Pagamerito do despesa. 

54 

	

	Em caso do dovoluçSo as rota tiscaldatura pare correçao, e prow pare pagamenlo passará 
a fur apOs a suareapresentacaa. 

5.5 	Os orecos incidenes no cantrataçao, nao sotrerào qualpuer espCcie do reatuste, excetos 
aquelos por forgo do IegislaçSo vigente. 

5.6 	Salvo expressa anuOncia cia PREFEI1'URA MUNICIPAL CE JARDINOPOLIS, todo o 
qualquer pagamento sera efetuado direta e exclusivamente a CONTRATADA. eximindo-se 
a PREFEITURA MUNICIPAL CE JARDINOPOLIS do todo e qualquer pagamento do 
obrigaçaes a terceiros par titulos colocados em cobranga, descontos, caupSo cu outra 
modalidade do circulagãa on garantia, inclusive quanta a direitos emergentes desta, ficando 
as:abelecido quo. em .hipOtese aiguma, aceitará lais titulos, as quals seräo devolviclos, 
incontinertes, a pessoa juridica on fisica due as heaver apresentado. 

VI 	Cláusula Sexta - DAS PENALIDADES: 
6.1 	Pale recusa injustiticada em assinar p contrato on ore aceitar p Pedido do Compras e/ou 

nstrurriento equlvaiente, dentro do prazo estabelecido. a adjudicatária so sujeitará a multa 
do 1 0% (dez par coma) sabre o valor total do proposta. 

6.1.1 	A penalidace prevista neste item 6.1 näo so aplica as empresas remartescentes erit virtues 
do nSo acthtaQào do primeira convocada. 

6.2 	A CON —,  RATADA estarã sujeita a multa as 10% (dez par cento) do valor do contra -,o. polo 
nâo curnprirncnto do disposlo em qualquer do sues cláusulas, em especial na hipCtese 
provista no item 7.2. 

63 	Nos sançOes constantes dos itens 6.1 e 6.2, as valores dos multas serâo em moeda 
corrc'nte nacional. No case do incidSncia em ma's do urn item, as multas serào curnulativas. 

6.4 Os valcres apucados dos .sançOes serSo descantados dos pagarnentos devidos on do 
garan:ia contratual ou pagos em moeda corrente naclonal e, puando for a case, cobrados 
udicia rn onto 

6.5 	Polo inexecuç5o total on parcial do conVato a CONTRATADA sujeitar-so-á as seguintes 
sançOes: 
Ci advertenc:a 
b) muita. naforma prevista nos itens 6.1 06.2 anteriores; 
c) suspelisSo temporària do participaçSo em licitaçâo e impedimenta do contratar corn a 
CONTRATANTE por prazo näo superior 02 (dos) anos; 
d) deciaiagäo do iniconedlade pars iicitar on contratar corn a CONTRATANTE, enquanto 
pordur'arern as motivos do punigSo on ate quo seja promovida a reabilitacäo perante a 
prOpria CON TRATANTE. 

6.6 	As sançOes previstas no item 6.5. allneas "a". c" e d" poderào incidir juntamente corn a do 
tern 6.5 alinea "b'. 

6.7 	As sangdes previstas no item 6.5 alineas c" e "d" poderao tarnbOm ser aplicadas quando: 
a) tcnha sot rido condonaçâo definitiva par praticar. par rneios dolosos, fraude fiscal no 
mccl himentc do quaisquer tributes: 
b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar as objetivos da IicitaçSo; e 

2 	f' 
I I 
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a) demoristre nao possuir donekiado pare contratar corn a CONTRATANTE em virtude de 
atos ilicitos praticados. 

6 6 	Aplicam-se. subsidiariamerto, cc chsposto nests cláusula, as condiqôes previstas no 
capituic IV da Lei 8666/93. 

VII 	Clâusula Setirna DA RESCISAO: 
7.1 	A inexecucao total cu parcial deste contrato enseja a suc rcscisäo corn as conscqQéncias 

contratuais e as previstas cmi Is. 
7.2 	Consttui motivo pars a rosci&ic do contrato: 

a) a näo cuniorimonto ou o cumpdrncnta irregular de clausuias contratuals. especiticacôes, 
projetos a prazos: 
C) a io.ntidao dc scu cumprimonto, lavando a CONTRATANTE a comprovar a 
mpc)ssibiidaCta da conclusäo da obra. do serviço cu do tomecimento, nos prazos 

a sI pu lao as: 
a)a atrasc Utustilicado no inicia da obra, do serviQo ou torriecimanto: 

a paralisacâo da obra, do servipo cu do fornocimentc scm justa cause ci prévia 
comuncaçào a CONIRATANTE, 
ai o cornetirnento reiterado de faRes na sua execuçäo, anotando ia forma do parégrafo i 
do artigo €7 do Lei 8668193: 
I) a dssoluçao da socisdade ou a decretacáo do falencia ou a instauração de sua 
irlaolvên&a civil; 
g) a aitoraçao social ou a modificaçAo da finalidade au da estrutura da CONTRATADA quo, 
a juizo da CONTRATANTE, projudique a exeouQao do contrato; 
Ill a nao libcragão. por parts da CONTRATANTE. do érea, local cu objeto pare execuçâo do 
chra, serviçc ou lornecimento, nos prazos contratuais: 
ij a ocorréncia do caso fortuito ou do força major, regularmente comprovada, impeditiva as 
OXCCuQaO do contrato. 

7.3 	Em caso do rescisào, por qualquer das hipOteses previstas no item 7,2 alincas "a" a g" 
anteriores, a CONTRATADA perderé a garantia contratual a favor da CONTRATANTE, alem 
do so suteitar a aplicaçâo des multas pravistas e da restituicào imediata dos bans a 
equlpamentos quo a CONTP.ATANTE the havia antregue, scm projuizo do sua 
responsahilidade For perdas ci danos. 

7.4 	Quardo a rascisáo ocorrar corn base no itern, 7.2 aiineas h" a 1'. sam quo haja oulpa da 
CONTRATADA, cabera ressarcirnento dos prejuIzos regularnionte comprovados cue esta 
ha  sot rido tendo ainda direito a: devoluçào da garantia contratual: pagarnentos devices 
Pala aocucâo do contrato ate a data da rescisäo e pagamento do custo de desrnobilizaçào, 
so nouvar. 

7.5os casos do rescisáo aqui previstos, sera aletuada urns avaliação para qua so possa 
calcular a ramunciragào dos serviços reajizados ate a data em que ocorreu 0 evento. 

75 Aphcam'se, subsidiariamente, a esta cléusula as disposiqöes pertinentes e. em especial, a 
saçao V do Capitulo Il] cia Let 8665193, ticando assegurado a CONTRATANTE a 
supremacia relative ao poder inerenta aos contratos administrativos, 

7 7 	l-iavondo rescisAc contratual provocada por vontade unilateral do uma das partes. a pale 
preudicada fará jus a indenização correspondents a 10% (dez par canto) do valor total do 
contrato. devidarnante corrigido ate a dia da comunicagào da rescSéO. 

76 	A rescisão poderä ser amigével, par acordo entre as pafle& mediante autorizacCa escrita 0 

tundamentada cia autoridade competente, desde quo baja conveniCflcla da PREE'EITURA 
MUNICtPAL CE JARDINOPOLIS. 

VIII 	Clãusula Oltava - 045 OBRIGACOES 04 CONTRATADA: 
8.1 	Entregar a objeto CONTRATADO do acordo corn a proposta apresantaoa, e quo fez pane 

niogrante do presents CONTRATO. 
82 	Entregar o objeto do presente contrato dentro dos prazos previstos no editsi do Pregäo 

Presercial tic  058/2012, a transporter 0(51 equipamento(s) atendendo as oxigCncias legais 
ate o brat indicado pela Secretaria Raquarente. 

8.3 	Aprciscntar. caso jé estoja habilitado junto ace árgâos compefentes. a Note Fiscal 

EtotrCnica. dots) equinamentos entregue(s), devendo ester contida no ARQUIVO 

A 

I 

1 	

9;' 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

V ,ia' 	 JARDINOPOLIS 
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ELETRONiCO - XML (VALIDADO), pane componente Ca Nota Fiscal Eletrónica. e enviado 
prévfti u obdgatoriarnente par5 o Setor do Contabilidado da Pref&tura, através do e-mad: 
1 oiatiscaft?1)jardinopoUs.spgov.hr . 

a3.1 	A Nixa Fiscal Etet6nica dcverá estar em candiçbes do set consultaca pelo Visualizador do 
Documentos Fiscas E:leir(5.nicos - SPED no Portal Nacional cia NFe, sem a qual não Sara 
cads socuéncja na rotina do Uqudaçao a Paqarnerito da despesa. 

8.4 	Prestar paranhla do(s) equipamerto(s) do no minima 12 (doze) moses a partir do ofetiva 
entreqa Ca(s) equipamento(s). 

8.5 	A assistdncia tecnica deveré ser cm urn raic do ate 100 (cern) Km cia so do cia coniratanto, 
cievendo as chamadas rom atendidas nurn praza méxirno do 24 (vinte e quatro) horas. 

8.6 

	

	A licitarite vencedora devoré capacitar as funcionários, médicos e enfermeiros, para 
operacão dos equipamentos. 

8.7 	Os equiparnentos deveráo 5cr orojetados a construidos do acordo corn as normas 
brasileiras NER vigontes a Reso(uçäo ANVISA•-21012003, devendo a licitanto vencedora, 
apresantar na acsir.atura do contrato. quando assirn tar exigido a certificado de boss 
prâticas do fabrlcacão,  a certificado das normas NBA vigentes ou certificados internacionais 
equivaherites, a a cortificado da AN'VISA ou apresentar atestado do isenç&o do mosmo 
orgAo, coriforme roquisitos dos Itens 5. Exigencias Normativas especificadas no rot das 
descncbes dos equipanientos contidos no Manual Descritivo - Anexo K 

IX 	Clausula Nona DAS DISPOSIQOES GEAAS: 
9.1 	As panes CON1'RATANTES declaram suieitarse expressarnente a todas as ciáusulas 

insoddas no prescore Contrato. 
9.2 	A proponente voncedora näo poderá coder ou transterir, dar em garantia cu vincular do 

quaiquer forma, total ou parcialmente, a objeto ccntratado a qualquer pessoa fisica oc 
juridica. 

9.3 	0 presents Contrato C regido pelas suas cläusulas a pela Let Federal nP 8,6661'93, corn nova 
rodaçào dada pela Let Federal n 8.883/34, Subsidiariamente. aplicar-so-äo Os preceitos do 
ctroito pbtico, as principios cia tootle geral dos Contratos a as disposicOes do dureito 
privaoo. 

9.4 	A CONTRATADA obrigaso a manter durante a vigéncta do Contrato as condiqocs do 
hab4teqãc C cuaflfucaçao exigidas na licitaçào. 

9.5 	As dospesas decorrentes do prosonte procosso ictatorio correrão par dotaço orçarnontéria 
vrqente a corn a seguinte codificaçâo: 

Equipamentos e 
O 	10 ervo'dc 1030 cc 72029 449052000000000001 0310 Malarial 

 . 

SESAU 
_.. . . . 

1 Equ:panleniose 

0210 )1314(045903o 4490520000000000030310 
material 

SanitOca  ......-,..,.-,-.,--------.......,,,,.... . 	
if. 

SEa/u) 
............

Equiparnontos 

, 10 1(30100 72020 4.4.90.52.00,0C.00.00.00.91 ,0310 

SaOde 	
L 

SESAU - I Equiparnentos a 

02.10 Servçioe 10.304.0018 2.030 4.4.90.52.00.00.O0.O0.00.96.O21O Permanente  

X 	Cláusula DOcima - DO PORO: 
1111 	Rca delta a foro cia Cornarca do JardinOpolis pare dirirnir qualquer controvCrsia oriunda do 

presctnta Contrato. 

1,... 

4 	1/. 
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XI 	Clausula Déctrna Prlmeira - DA GERENCIA: 
1 .i 	Para a Goréncia deste Cantrato, tics desigriada pale CONTRATANTE a Senhora Maria 

LUlan Farm Bcnacm Ditadi, TeI&one (016) 36902966, a polo CONTRATADA a Sr. 
Alexandre Bualnain, Telefone (16) 3324660O; a troca de correspondéncias entre as pafles 
deverA ser teia uUIizandose as endereçcs constantes neste Contrato 

11.2 	E par estarem de pleno acorda, assinam a presente contrato em 03 (trés) visa de igual tear, 
na presença de 02 (dues) testemunhas. 

Jardnbpohs, 28 cc dezembro de 2012. 

CONTRATANTE; 	 . . r 

José AntnioJacomini 
Prefeitb Municipal 

CONTRATADA 

:.:AtXa/pdFiBualnaifl 

TESTEMUNHA& 

tVds.* J  
Paulo tSar Alves Silveira 

	
Vivian amagtichi 
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TERMO CE CIENCIA E CE NOTIFICACAC 

Pioteftura V.uriicpai do JarthnOpolisiSP. 
Contrata/Ata nH 162050012 (PP 0561201 2 
Obeto....: Aquisçào do Equtpamentos Medicos Hospitalares para o Hospital Leni Balan 
JacominV 
Contratate.......Municipio do Jardinôpohs 
Contratada .......PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO CE EQUIPAMENTOS CIENTIFIGOS LTDA 

Acvcgado(s: çj 

Na cinaildace do Contratante e Contratado. respectivamente, do Terryio acirna 
denflticado. e, conies do son encarninuiamento ao TRIBUNAL DE CON TAS 00 ESTAOO, para tins 
do ilstruçäo a rolgarnento. darnonos par dENIES a NOTIFICADOS para acomparthar toGas Os atos 
ca tram itaço processual ate julgamonto finale sua publicacào e, so for o case ode nosso interesse. 
para. nos prazos a nas tormas legais a regimentals, exercer o direito da defesa, interpor recursos C 0 

nais cue couber 

Outrossirn, dectaramos estar ciantes. doravante, do qua fades as despachos a 
docisacs,  quo viorem a ser tornados, relativamente az aludido processo sero publicadas no OiCrio 
Cf;ciai do Estado. Cadorno do Poder Legislativo, parte do Tribunal do Contas do Estado do Säo 
Paulo. do conformidade corn o artiqa 90 do Lei Complementar n° 709. do 14 do janeiro do 1993, 
inictando-se, a parur do entäo, a contagern dos prazos processuas. 

JardinduoUs. 28 do dezembro do 2012 

Polo Contratante: 

Jost Antonio Jacomini 
PefeiTo Municipal 

Pete Contratada; 

C, Eacutatvo. Indicar quancto jà caristituido. 


