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CONTR,\TO QI, F: ENTRE SI CI:I.ABRAM A PREFEITO,RA DO \IIJNICIPIo DI
JAGtjARlt,[NA ll A El\tPRESA ORTOPEI)IA MATHIAS LTI)A-EPP

PI'acesso Administrativo üo 5$62/21)1 7
Contrato n". 0-12/2(}1 7.

\ PREFEITIIR.4 1)0 1\lliNICIPIO l)E JAGU,A.RlIJN.A.. cam scdc a Rua All'rodo
Bucho. n" 1235 Bairro: Centro. inscrita no CNPJ,hIF n" 46.41o.86(],'00(}1-71 tacslc ai
icl)Tcscntiicla pela E\cclcntissima Secretária blunicipal dc Gabinete Senhclnt l\PARI.4
Eí\lll.IA PEÇ.\NHA l)E OLIVEIRA SILV.4. 1)rasilcira. casada. p(.)rtadora da ('édukt de
Identidade RG n" 22.552 439-9 - SSP/SP. c inscrita HCI CPF/Nlf' sob n" 12{).339 598-13
residente c domiciliadn na Rua ('ustódio. n" 127. Jardim Zcni. ncslc n unicipio dc
Jaguariúna. Estado dc São Paulo. dará\ante dcnomin:ida simplcsntcntc ( ONTRAT.4NTt
c dc outro lado i] Empicsa ORTOPEDI.'\ bl.\ llllAS LIDA-EPI'. inscrita no CNP.l,'N'IF
sob n" 03.593.512/oo[)1 -í)5. com sede ila A\ cltida Lui/ Snianlo- n'' 3oo. Jarc]im ('hapudão
('l:P. 13t}7(}-o58. no município dc Campinas, Estado dc Sào Paulo. neste ato representada
pelo Scnhor \lilton \liithias dc Olivcint, Brasilciro. Empresário. portador do RG n'
8.357.')57-6 SSP/SP c do ('PF n" 722 341.8(i8-72. residente c donliciliado na Rua Paquctã,
n" 262 - Bairro Caminhos dc San Contado. ('EP 1313o-641 no fx-lunicipio de C'iunpinas
Estado clc São l)atllo. doraxantc denominada (:ONTRATAI).4. têm cntlc si .nisto c
contratado o quc scguc

1 .(} 1)o o BJ ETO
1.1 Troca dc cncai\c dc Prótese Transtibial N'llE com stlspcnsào abra\és clc xál\ula dc
c\pulsào T%'S..joclhcira dc xcdação com llc\ão dc 2{1" c acabamento comi lcttco c })alminha
moldada sob medida para Nlll). conlhnuc rcllitóiio sociíil cnllticlo pela Sccrctuna dc
Assistência Social com Secretaria de Saudc

2.o DOCLJNqENTOS INTEGRANTES
2 1 Pari lo(tos os cf'cilcls legais. pala mclhoi ciuactcri/.açãc\ da c\caução. bcm como para
dcllnir ploccdinlcntc's c notnlas dccorrcittcs das obrigações TIFO contraídas. intcgnlm cstc
('ontiiittl. como sc nclc csti\csscm transcritos. CcIH todos os seus anc\os: os scgumtcs
doeu mento s
a) Processo Administrati\ o n' 5562/2(i1 7
b) Contrato Social
c) Cadastro Nacional (ta Pessoa Jurídica CNP.l
d) Rcgularicladc da Secretaria da Rccctta Federal. abrangendo as contribuições sociais
c) Regula'idade da Secretaria da Receita Estadual
[) ('crtic]ão Negatix a dc Débitcls Tratla]hista (. ND]
g) Certificado dc Regularidade do FGTS
h) Dcclaraçfio dc quc a c] lprcsa nào cl)lprcga mcnoi
CF'. ç/'c art. 27. inc. V. Lçi 8.(]6(i.'93

atendimento art. 7". inc. XXXll

2 2 0s documentos rcltridos no item alitcrior sào considcrados sullcicntcs paul. cm
cclmplcincnlo a este ('ontralo. definir a sua c'(tensão c. desta I'ornla, reger a c\ccuçào do
ob.Ócio contratado
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3.o PR.4ZO E FORA'IA DE EXECUÇÃO
3 1 A CONTR.ATAI)A dc\crá iniciar o ob.leio iiTlcdiatamcntc. tendo coillo pra/.o dc até
t) dias pala a completa c\caução, contados da assiníiturü deste. podcnclo scr a critério da

CONTRATANTE

3.2 Na hipótese cla troca estar dc longa inaclcquada. a (,ONTR.4T/\l).\ dcxcra
prn\ idcnclar a inlcdiata rcgulari/anão- scin quaisquer ânus pala a ('ONTR.\T.4 NTt

.l.l) 1)0 V.ALOli:
+. 1 (1) \ alar total para a c'ücuçào do ob.leio é dc R$ 7 3'){}.oo (sete l lil trc.cotos c no\ cnla
reais) aprcscnlildo pela CONTRATA DA. dc\ idamcntc apto\ ado pela('ONTRAT.\NTE

+.2 0 \dor retro rcítrido é ílnal c irrcajusla\cl. nào sc adnlilindo qualqttt:r acréscimo
estando mcluido no mcsnlo todas as despesas c custos. du-elos c indirctos. colmo também os
lucros da CONTRATA DA

+.3 As despesas decorrentes do presente Contrato- correrão por conta dít dotaçíio orçamcnlaria
11". 111.1 {).3t)2.28.2{)28.339032.t}

s.o ( ovni(j:OES E FORiçlA l)E p.'\(;AiçIENTO:
5. 1 A (ONIRAT.41)A cncilminhaia Nota Fiscal Elctrânica (NF'-c)- aos scguiiücs cndcícçcls
clclrõnicos: sande.saudc la iaquanuna.si) . QQV.br ./ $q!!Ílç:Qdlltljç:ÉHgguarluna. sp.go\ .br para
conhecimento. alcslo c rubricíl do Senhor Secretário c do scrx:odor quc acompanhar a e\ccução

5.2. Dcxcrá estar indicado na Nota Fiscíll Eletrânica (NF-c) o ntimcro do Processo
\dministrativo. bcm como o número deste Contrato

5.3. O piiganlcilto será cfcttmdo alc o 25" (\igésinlo quliilo) dia poslciior á data dc
apresentação da Nota Fiscal Elclrõnica (NF-c)

5.+ Dc\crá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Elctrõnica (NF'-c). nllmcro da
Agência e o n(micro da conta bancária do Bancodo [3rasil S.'A.. a qua] scríio c]tti\idos os
pagatllcntos

Não seta aceita í\ indicação dc Coç\la ['oupança

5.6) Em nenhuma hipótese será cl'ctuado pagamento antecipado ou scm apresentação dc Nota
Fiscal dcx iclamcntc rubricada pela Secretaria solicitantc

s 7 A (ONTlt/\TANTA' I'ica xcdado negociar. ou cl'ctuai a cobrança ou o desconto da
duplicadil cniitida atiaxés dc rede bí)ncária ou com terceiros. pcnnitindo-sc. tão-somente
cobranças cm carteira simples. ou saia. dirctamcntc na ( OXTR.AT.A.D.\

6.o PENALI DANES
r). l A incxccução total dn (. ontralo. importará à ( ONTR.l.T/\DA a suspensão clo direito dc
contríitar com (ltial(luar ente cla Administração Diicta Oll Inctircta. pelo pra/o desde .iá ll'-ado
cm 2+ (xintc c quatro) meses. cclnutdns (ka ap]icaçâo dc ta] medida puniu\a. l)cm colho multa
dc 1o'%- (dc/ poi cento)- sol)rc o calor clo(.'ontralo

l
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r).2 Sc a CONTR.\T.41)A inadlmplir. no todo ou cnl parte este insliumcnto. f'lcarã solicita

sanções prcx estas nos artigos 86. 87 c 88 da Lci Federal n" 8.666'(93. com as alterações da [.c
Federal n" 8 883/(94

6.3 As cxcntuais multas aplicadas por força do disposto no sub-item precedente. não terão
citrátcr contpcnsatório. mas simplesmente moratória c- portanto. não c-.imcm a
CONTRATAD.4 da reparação dc possixcis danos. perdas ou prclui/os club os seus fitos
\ cnham a acarretar. ncm impedem a dcclaraçfio dc rescisão do })acto cm apreço.

6 + Será propiciada dcfcsa â CONTRATADA. anlcs dn imposição das penalidades clcncados
nos itens })rcccdcntcs

6.5 0s xalorcs pcrtiilcntcs âs multas aplicadas. serão descontados dos créditos {i (luc a
CONA RATADA tí\:cr direito ou cobrados lu(ticialmcntc

7.(} RES(l:lSAO:
7 1 A inc\ccitção lqlal ou parcial deste Contrato. além dc ocasionar a aplicação das
penalidades anlcrionllcntc enunciadas. cnsclaiá também a sua rescisão. desde quc ocorram
quais(luar dos nlotix os cnutticrados no art. 77 c 78. da Lci n" 8.6(io/93

7 2 .'\ icscisào do Contríilo podcrá sc dar sob qualquer das longas delineadas no arl. 7(9. da Lc
n" 8 666/93

73 Sc a rescisão da a\onça sc clcí por qualqucrdas causas prc\latas nas ires. l a XI. do
art. 78. da Lci n" 8 r)66/93: a ('ONTRATADA su.jcitar-sc-á. ainda. ao pagamento dc m]]l]i]
aqui\alento a 1o%,(dc/. porccnto) do \ alar do contento

8.11 DISPOSIÇÕES (;ORAIS

S l A (O"qTR.ATADA será a lÍRica i-esparsa\cl para com os seus empregados c
au\iliürcs. no quc concerne ao cumpilmcnto da legislação trabalhista. prc\idência social
seguro dc acidcntcs do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos cm Lci. cn]
cs])ccial no tluc diz lcspcito às Rondas do tnibalho. })rcxistas na Legislação Federal
tPorlaria n' 3214. dc {)8-{)7-1978. do Nlinistério do Trabíllho). saldo quc o scu
dcscumprimcnlo poderá motivar {i aplicação dc multas })or parte da CONTRAT.ANTE ou
rescisão con[nilual com i] aplicação dias sanções cabixcis.

8 2 A ('ONTR.ATAI)A assume integral responsabilidade pelos danos quc causar à
('ONTR.\T.ANTE ou a terceiros. por si ou por seus sucessores c representantes na
c\caução do ob.leio contratado. isentando a CONTRATAM'L dc toda c qualquer
reclamação quc possa surgir cn} dccorrência dos mcsmcls

8.3. A ('ONTRATADA ot)riba-sc a manter cn] compatit)ilidadc com as clbrigaçõcs
lssumtdas. toda s as condições dc habilitação c(lualinicaçãc) c\igidas tlcslc conuato

8.+ .\ CONTRATADA ficará obrigada a garantir (luc os integrantes dc scu corpo técnico
rcali.{cm pessoal c dirctamcntc a boca dc encaixe ora contratado

8.5. Aplica-sc a cslc ('ontralo as disposições da Lci n" 8 r)óó/')3. quc rcgntlamcnta as licitações
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c contratações primo\ Idas pela Administração Publica

9.0 TOLERAN(lIA:
') l Sc qualquci das partes contratantes. cm t)cncllclo da outra. permitir. mesmo por omissões
a inobscr\anciã no todo ou cn] partc. dc qualqucí dos itcns c condições deste Contrato c./ou dc
seus Ancxos, tal loto não poderá liberar. dcsoncrar ou dc qualquer fornta afctar ou prc.ludicar
esses nlcsmos tlcits c condições. os (leais })crmanccerào inalterados. como sc nenhuma
tolerância houvesse oconido

í O.O 'Ç'ALAR l)O ('ONTRAI'O:
1o. 1 Dá-sc ao presente Contrato o valor total dc R\ 7.3')11.o1) (sete mil trezentos c' n{)xcnla
t'cais). para todos os eleitos legais

1 1 .(} VIGÊNCIA
l F.slc contrato \ igorará }){lr até l l) (tlc/) (lias. contados clip ussinaturít deste

1 2.o FORO
12. 1 Elegem as partes cnntmlanlcs o Falo da ('omarca dc Jaguariuna. Estado dc Sào Paulo.
onclc serão prolloslas as açõcs oriundas de direitos c obrigações deste ('onlrato. rcntlnciando
cxprcssamcntc a (lualclucr outro. poimais previ lcgiado quc sc.la

E por assim cstarcm .justas c contratadas. as partes. por seus lcprcscnlantcs legais. assolam o
l)rcscnlc Contrato. cm o2(dtKas) \ ias de igual teor c lbnna para um só c.jurídico eleito. perante
as testemunhas abas'io-assinad;ts. a tudo prcsciltcs

Jaguariúna. IU dc abril dc 20 1 7

PREFEITURA 1)0 J(11iNI(.ÓPIO l)E .J.4GU/\RlIJNA
[\']aria ]..mi]ia ]'cçai/ha dc (]$xcira Si]vit
S«'íct:Iria dc Gal)iÓctc

OR'l'OPE D ITtiiAS/LTI)A-KPP
itthias dc Olivcida

'/SPR(;'il
(: Pl;'/N} F' n" 722.3+ 1 .81)8:71

TESTENlt

Ricardo lvioreira Barbosa
Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Município de Jaguariúna

+



-bPrefeitura do Município de Jaauariúnq
Departamento de Licitações, Compras, Contratos e Suprimentos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -- Jaguariúna - SP - CEP 13820-000
Fone:(19) 3867 9801/ 9780/ 9825/ 9792/ 9707 / 9757

ww \\:. li ('it it(-oc\..l ag tiii i'l ti ttii.SP.gov. l) I'

TERNIO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Disl)cn\a {lc Lit'it:lçãu n'' 013/2017.
Processo Administrtttixo n" 5562/21}17
Contrato Ro O.12/201 7

OI).isto: Troca dc encaixe dc Prótese Tratstibial MIE com suspensão através dc \ál\ ula dc
c\pulmão TWS.Joclhcira dc vedação com llc}.âo dc 2o" c acabamento cosmético c palnlilha
tnoldada sob mcdicla para N'lID. conlbintc relatório social emitido pela Sccr-ctíu'ta dc
Assistência Social com Secretaria dc Saúde
Contrtttantc: PREFEITIIRA 1)0 M.IJNICIPIO
Contratada: ORTOPl:l)IA MATHIAS LTI)A-EPP

JAGUARIUNA

Na qualidade de(:ONTRATAhTE c CONTRATAM)A rcspecll\ amcntc. do Termo acima
tdcntil'ictldo. c. cientes do scu encaminhamento ao I'RiBUN.4L DE CONTAS DO
EST.\DO, para fins dc inslruç:io e ju]gamcn]o. dama-tios por CIENTES c NOTIF]('A[)OS
para acompanhar todos os alas da Iríunitaçâo processual. até .julgíuncnto I'mal c sua
publicação c. sc i'or o caso c dc nosso interesse. para. nos puros c nas I'andas legais L'
rcgimct[tais: c\crcci o d ircito da dcl'csa, mlcrpor rccursos c c] n]ais tluc couber

outrossim. dcc]aranlos estar ciente. dará\ ante. (]c' (luc todos os dcspilcllos c decisões (ltic
vicrcn[ a scr longada. rclatixamcnlc ac] aludido processo. serão publicados no Diário Oficial
dn Estado. (l:adcmo do Poder Lcgislatixo. pm-tc do Tribunal dc ('orlas do Estado dc São
Paulo. dc conlbrmidadc com o artigo ')o da Lci ('onlplcmcntar n' 709. dc 1+ dc.janeiro de
19{)3. iniciando-sc. a partir dc então. a contagcnl dos pra/os processuais

Jaguariúna. 19 dc abril dc 2(i17

oRToPE DIA MA
'Üc Oli{ ci i':NTilton Nlat

.95 7-6 SSP/SPRG n" .}
CPI'/í\l l n }8-7

.'l' DA-EP P


