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INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA E A EMPRESA LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA - EPP

Processo Administrativo Ro 7.249/2.017
Dispensa n' 018/2017.
Contrato no 127/2017

A Prefeitura do Município de Jaguariúna, com sede a Rua Alfredo Bueno. n' 1235 - Bairro:
Centro. inscrita no CNPJ/MF no. 46.410.866/0001-71 neste ato representada pela
Excelentíssima Secretária Municipal de Gabinete Sra. MARIA EMILIA PEÇANHA DE
OLIVEIRA SILVA, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-
9 SSP/SP. e inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-13. residente e domiciliado na Rua
Custódia, 127, Jardim Zeni, CEP.: 13820-000. no município de Jaguariúna. Estado de São
Paulo, de ora em diante denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a
Empresa LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA - EPP. inscrita no CNPJ/MF
96.416.771/0001-33, situada na Rua Alfredo da Costa Figo, 347 - Jardim Santa Cândida.
CEP: 13087-534, no município de Campinas, Estado de São Pauta, representado neste ato
por seu Diretor Comercial Sr. PAULO ROBERTO LOPES, brasileiro, casado. comerciante,
residente e domiciliado na Rua Severo Luiz Erbeta, 70, Parque Alto do Taquaral, CEP
13.087-783, no município de Campinas, estado de São Paulo, portador do documento de
identidade R.G. n' 7.318.543-7 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n' 721.567.598-04,
doravante denominado CONTRATADA. têm entre si justo e contratado o que segue:

l .O OBJETO DO CONTRATO:
1 .1 Aquisição de 400 unidades de equipo enteral e o fornecimento de bomba de infusão, em
COMODATO (empréstimo gratuito). a serem utilizados conforme Processo Administrativo
7249/201 7 .

1.1 .1 A descrição e marcas dos equipamentos tratados no item anterior constam do ANEXO
l deste instrumento.

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES:
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do fornecimento do objeto.
bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora
contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os
seus anexos, os seguintes documentos:
a-) Pedido de Dispensa de Licitação n' 01 8/2.0171
b-) Processo Administrativo n' 7.249/2.017

2.2 0s documentos referidos no item anterior, são considerados suficientes para. em
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e. desta forma. reger a execução do
objeto contratado.

3.0 PRAZO. FORMA DE ENTREGA E DE EXECUÇÃO:
3.1 A CONTRATADA deverá entregar as 400 unidades de equipo enteral em 2 (duas)
etapas. sendo 200 unidades imediatamente após a assinatura do Contrato, juntamente com
a bomba de infusão que será em comodato (empréstimo gratuito) e após 120 (cento e vinte)
dias da primeira entrega as outras 200 unidades de equipo enteral.

3.1.1 0 local para realizar as entregas é a Secretaria de Saúde - Controle Físico, na
Avenida Antõnio Pinto Catão. 996. bairro Jardim Planalto, município de Jaguariúna, estado
de São Paulo, CEP: 13820-000.
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3.2 0 prazo para o empréstimo gratuito da bomba de infusão será de 12 (doze) meses
contados da data da assinatura deste.

3.3 Deverá executar Assistência técnica e o adequado treinamento, tudo de acordo com a
necessidade da CONTRATANTE

3.4 Na hipótese de inadequação do disposto anteriormente a CONTRATADA deverá
providenciar a imediata regularização, sem quaisquer ónus para a CONTRATANTE.

4.0 PREÇO:
4.1 0 valor unitário do equipo enteral para bomba de infusão SAMTRONIC -- modelo
ST1000 é de R$ 16,00 (dezesseis reais). perfazendo - para a aquisição do objeto - o valor
global de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), valores estes apresentados pela
CONTRATADA devidamente aprovados pela CONTRATANTE.

4.2 0 preço acima referido é final e irreajustável, não se admitindo qualquer acréscimo,
estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, inclusive com a
assistência técnica e treinamento. como também os lucros da CONTRATADA.

4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato. correrão por conta da dotação
orçamentária n' 111.1 0.302.28.2028.339030.36 - Ficha 279.

5.0 CONDIÇOES E FORMA DE PAGAMENTO:
5.1. A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal eletrõnica (NF-e) correspondente após o
cumprimento de cada etapa descrita no item 3.0. encaminhando-a para a servidora Mana
Madalena Souza Bento -- designada fiscal desta avença -- Enfermeira Coordenadora do
programa "Melhor em casa", portadora do RG 37.164.815-4 e CPF 280.561.158-62, para
conhecimento, atesto, rubrica e devido encaminhamento.

5.2 Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Processo
Administrativo, bem como o número deste Contrato e o número do empenho.

5.3. O pagamento será efetuado até o 25' (vigésimo quinto) dia
apresentação da Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e).

posterior à data de

5.4. Deverão estar obrigatoriamente indicados na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), número
da Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil S/A na qual será efetivado o
pagamento.

5.5. Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasil S/A não será
efetivado o pagamento.

5.6 Não será aceita a indicação de Conta Poupança

5.7 Em nenhuma hipótese será efetuado pagamento antecipado ou sem apresentação de
Nota Fiscal devidamente rubricada pela Secretaria solicitante.

5.8 A CONTRATADA poderá descontar do pagamento, importâncias que, a qualquer título
lhes sejam devidas pela licitante, por força deste Instrumento.

5.9 À CONTRATANTE fica vedado negociar, ou efetuar a cobrança ou o desconto da
duplicata emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão-somente.
cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente na CONTRATADA.

2/



.\ b !!.UI

refeitura do Município de Jaauariúna
Departamento de Licitações, Compras, Contratos e Suprimentos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13820-000
cone:(19)3867 9780/9760/980 1

P
'$

6.0 TRANSFERENCIA DO CONTRATO:
6.1 A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte. nem
poderá subcontratar os serviços relativos ao seu objeto, sob pena de rescisão do ajuste

7.0 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
7.1 A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente. pelo fornecimento do objeto
deste Contrato e, consequentemente responde. civil e criminalmente, por todos os danos e
prejuízos que, na execução dele venha. direta ou indiretamente, provocar ou causar para a
CONTRATANTE ou para terceiros.

8.0 PENALIDADES:
8.1 No caso de inadimplemento de quaisquer das obrigações por este previsto, fica
estipulada uma multa correspondente a 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato.

8.2 As multas aplicadas por força do disposto no item precedente não terão caráter
compensatório. mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA da
reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que seus atos venham acarretar, nem
impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

8.3 Se a CONTRATADA inadímplir, no todo ou em parte este instrumento. ficará sujeita a
sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n' 8.666/93, com as alterações da
Lei Federal n' 8.883/94.

8.4 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades
elencadas nos itens precedentes.

8.5 0s valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

9.0 RESCISÃO:
9.1 A inexecução deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades
anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer
motivos enumerados nos art. 78, da Lei n. 8.666/93.

9.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no art. 79
da Lei n. 8.666/93.

10.0 DISPOSIÇÕES GERAIS:
10.1 A CONTRATADA deverá executar o objeto rigorosamente conforme estipulado na
Cláusula 3.0, deste instrumento.

l0.2 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na
execução do objeto deste contrato, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer
reclamação que possa surgir;

l0.3 A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares,
no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguros de
acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que
diz respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal. sendo
que seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da
CONTRATANTE ou rescisão com a aplicação das sanções cabíveis;

l0.4 Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n. 8.666/93, que regulamenta as
licitações e contratações promovidas pela administração pública.
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1 1 .0 TOLERÂNCIA:
11.1 Se qualquer das partes contratantes. em benefício da outra, permitir, mesmo por
omissões, a inobservância no todo. ou em parte. de qualquer dos itens e condições deste
Contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar
esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados como se nenhuma
tolerância houvesse ocorrido.

1 2.0 TERMO DE CIENCIA
12.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de Ciência e
Notificação para, se for o caso, transmitir este Processo ao Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, conforme ANEXO ll.

13.0 VIGENCIA:
13.1 Este contrato vigorará por um período de 12 (doze) meses, contados da data da
assinatura deste Contrato.

14.0 VALOR DO CONTRATO:
14.1 As partes dão ao presente contrato o valor total de R$ 6.400,00 (seis mil e
quatrocentos reais).

1 5.0 FORO:
15.1 Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São
Paulo, onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato,
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais. privilegiado que seja.

15.2 E por assim estarem justas e contratadas, as partes. por seus representantes legais.
assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico
efeito. perante as testemunhas abaixo assinadas.

Jaguariúna, 29 de junho de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARlúNA
MARCA EMiLIA PEÇANHA DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

LCR COMERCIAL CAMPINA
PAULO ROBERTO LOPES
RG no 7.318.543-7 SSP/SP
CPF Ro 721 .567.598-04

Testemunhas
Ótvlnha
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ANEXOI
DESCRITIVO

EQUIPAMENTO - REGIME DE COMODATO
BOMBA DE INFUSÃO - MARCA SAMTRONIC - MODELO ST1000

Bomba de infusão volumétrica linear. marca SAMTRONIC, modelo ST1000. de fabricação
nacional. projetada para uso em infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle
eletrõnico programável. Utiliza descartável micro e macrogotas destinados a serem utilizados em
bombas de infusão e descartáveis gravitacionais desde que estes estejam de acordo com as
seguintes características: tubo de PVC de 3,1 - 4.2 mm e dureza entre 65 a 70 shore A. Sistema
de propulsão peristáltico linear. Desvio da vazão com equipo padrão +- 5% da vazão
programada (típico). Possui três tipos de programação de infusão: ml/h x volume limite. tempo x
volume limite e peso x concentração x dose. Vazão de 0.1 a 999,9 ml/h e controle de volume a
infundir de 0.1 a 9999,9 ml. Peso Corpóreo máximo 500.0 kg. Limite de concentração de droga:
0.01 a 99.99 mg/ml ou 0,01 a 99,99 pg/ml. Limite de dose de manutenção: 0.01 a 999.99
mg/kg/mín ou 0.01 a 999,99 pg/kg/min. Limite de dose inicial: 0,01 a 999.99 pg/kg/min ou 0.01 a
999,99 mg/kg/min. Taxa de KVO ajustável de 0,1 a 3.0 ml/h. Bolus ajustável de 0.1 a 999.9 ml/h
Possui as seguintes funções durante a infusão: titulação, balanço hídrico, zerar volume, ajuste
de KVO. ajuste de bolus. ajuste de oclusão, ajuste do volume do alarme e memória da última
infusão. Display com apresentação constante da vazão, volume programado. volume infundido,
tempo total e tempo restante da infusão ou apresenta a vazão, dose, volume infundido e tempo
de infusão quando programado em peso x concentração x dose. Possui detector de ar ultra-
sõnico e sensor de pressão regulável de 20 a 120 kPa. Pré-alarmes: fim da bateria e fim da
infusão. Alarmes visuais e sonoros: alarme de espera. vazão livre, funcionamento em KVO.
infusão interrompida. oclusão. ar-na-linha. porta aberta. frasco vazio, infusão completa. bateria
baixa, bateria crítica e erro de programação. A bomba vem com bateria recarregável de níquel-
metal hidreto de longa vida com autonomia de 6 horas, cabo de alimentação e manual do
usuário no idioma português. Opcionalmente poderá ser fornecida uma haste para soro.
Equipamento de pequeno porte. leve e de fácil manuseio. Opera em 1 10 a 230 V e freqüência de
alimentação de 50/60 Hz. Proteção contra choques elétricos: Equipamento de classe l e parte
aplicada de tipo CF. Peso do equipamento 2,3 kg. Dimensões 205 x 160 x 230 mm (H/L/P). Uso
hospitalar, ambulatorial e laboratorial. Utilizada com equipas registrados para serem utilizados
em bombas de infusão (registro ANVISA). Registro M.S. 10188530029.

EQUIPO ENTERAL - AQUISIÇÃO

Equipo desenvolvido para uso em bombas de infusão com sistema de propulsão linear/equipa
convencional - marca SAMTRONIC. comprimento total de 200 cm, prime de aproximadamente
12.5 ml. com câmara gotejadora flexível com entrada de ar lateral com filtro bacteriológico de 0.2
microns e tampa. Tubo conector na cor azul com formulação exclusiva (permitindo aumentar
sensivelmente a sua memória mecânica e reduz a pressão necessária no fechamento do tubo),
pinça rolete e conector escalonado para alimentação enteral. Fabricado com material atóxico,
embalagem individual em papel GC. estéril, invólucro resistente ao manuseio. lacre capaz de
manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação,
instruções de uso, procedência, no do lote. n' do registro M.S.. data e tipo de esterilização e
prazo de validade. Equipo Universal. para utilização em bomba, em terapia enteral. Registro
M.S. 1 01 88530041
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ANEXO 11

TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO

DISPENSA NO 01 8/201 7.
Processo Administrativo NO 7249/2017.
Contrato n' 127/201 7.
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
Objeto: Aquisição de 400 unidades de equipa enteral para bomba de infusão
Samtronic - modelo ST 1000 e fornecimento de bomba de infusão em comodato para
utilização no período de 12 (doze) meses.
Contratada: LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA - EPP

Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA respectivamente. do Termo acima
identificado. e. cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.
para fins de instrução e julgamento, dama-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para
acompanhar todos os atos da tramitação processual. até julgamento final e sua publicação
e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que
vierem a ser tomada, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial
do Estado. Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n' 709. de 14 de janeiro de
1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Jaguariúna, 29 de maio de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
MARCA EMILIA PEÇANHA DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

LêRWOWCKCIAL CAblPiNAS LTDA
PAULO ROBERTO LÓPÊS
RG no 7.318.543-7 SSP/SP
CPF no 721 .567.598-04
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