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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA ARKLOK EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA EIRELI - EPP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARlúNA, PARA A
LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES-

Dispensa 40/2017
Processo Administrativo n' 14533/2017
Contrato n' 242/2017.

denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o que segue:
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estivessem transcritos os seguintes documentos:
a)CadastroNacionaldaPessoaJurídica--CNPJI . . . .. . - ... .... .....
b) Regularidade Fiscal RFB/PGFN expedida pela Secretana aa Kecena r'eaeral, çuíri píó':'
validade em vigor.
cj Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal.
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
e) Declaração de que não emprega menor de idade
f) Contrato Social
g) Falência, Concordata, Recuperação Judiciais e Extrajudiciais
h) Certificado de Regularidade do FGTS

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, DATA E CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO: . .
3.1 A CONTRATADA deverá fornecer o objeto a partir da Ordem de t"ornecimento
como prazo até 15 dias, ficando responsável pelo transporte e entrega.

tendo

3.2 Na hipótese de prestação de serviço de forma inadequada a CONTRATADA deverá
providenciar a imediata regularização, sem quaisquer ónus para a CONTRATANTE. t\\
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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. como também
os lucros da CONTRATADA.

4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da dotação
orçamentária n' 71.1 3.392.33.2031.339039.1 7
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servidor que acompanhou a execução

5.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica
Administrativo, bem como o número deste Contrato.

(NF-e) o número do Processo

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

5.4. Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), número da
Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil S/A., a qual serão efetivados os
pagamentos.

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

5.5. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

5.6 Em nenhuma hipótese será efetuado pagamento antecipado ou sem apresentação de
Nota Fiscal devidamente rubricada pela Secretaria solicitante.
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a CONTRATANTE ou para terceiros.
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das obrigações por este previsto

por cento), sobre o valor do contrato.
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8.3 Se a CONTRATADA inadimplir. 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
LeiFederaln' 8.883/94.

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

às multas aplicadas, serão descontados dos créditos que a
ou cobrados judicialmente.
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9.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da
Lei n. 8.666/93.

10.0 Dii:jl8S ÇOES GERA S:rá executar o objeto rigorosamente conforme estipulado na
Cláusula 3.0, deste instrumento.
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reclamação que possa surgirá
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tolerância houvesse ocorrido.
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daCONTRATANTE.

13.1 As pares dão ao presente contrato o valor total de R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos
e vinte reais).

14.0 FORO: as "artes 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.

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, 31 de outubro de 2017

Mana Emitia Peçanha de Oliveira Silva

CPF n' 335.746.688-05
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ANEXOI

TERMO DEREFERÊNCIA

LOCAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 MESES DE 10 MICROCOMPUTADORES

Configurações mínimas dos microcomputadores

Serviços incluídos para esta locação

l
2
3
4

mo 15 minutos até o atendimento;

site. IUáximo 8hs para solução.
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ANEXOll

TERMO DECIÊNCIAE NOTIFICAÇÃO

DISPENSA N' 040/2017
Processo Administrativo N' 14533/2017
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ê
exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Jaguariúna, 31 de outubro de 2017

CPF n'335.746.688-05


