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Departamento dc Licitações e Contratos
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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO
JAGUARIÚNA E A EMPRESA EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO
CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA.

MUNICÍPIO DE
DE PRODUTOS

Procedimento Licitatório n' 041/2019
Dispensa n' 008/2019
Contrato n' 046/2019
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n" /3 1 -- udPóu -' G '' "rnnrnserüada neste ato por sua procuradora Marcilie Jardim

denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue:

1.1 . Aquisição de dieta e suplemento, conforme quantidades e marcas, descritas abaixo:

2.0.DOCUMENTOSINTEGRANTES: . . . , -:--.-..
2. 1 . Para todos os efeitos legais, para melhor caractenzaçao ao TorrlBçlííicl llu
definir proced mentor e normas decorrentes das obrigações ora contraídas
Contrato,'como se nele estivessem transcritos. com todos os

bem como para
integram este

seus anexos: seguintes

documentos:
a-) Dispensa n' 008/20191
b-) Procedimento Licitatório n' 041/2019.

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

2.3. A presente dispensa tem por fundamento jurídico o disposto no artigo 24. IV. da Lei
8.666/93.

DESCRIÇÃO

l NUTRINI MAX M.F - DIETA ENTERAL PARA
CRIANÇAS A PARTIR DE07ANOS-

l NUTRIRENAL200ML-DIETAORAL
l HIPERPROTEICA/HIPERCALORICA.

MARCA/FABRICANTE
ITEM QTDE UN

DANONE/DANONE
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Goivinho

3.2. Na embalagem dos produtos devem constar o prazo de validade que deverá ser
de no mínimo 06 (seis) meses, a contar da data da emissão da Nota Fiscal.
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rorrogada por iguais e sucessivos períodos,
etermina a Lei.

quaIA entrega e o transNTRpe de total responsabilidade da CONTRATADA, sem

global de R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais).
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4.3. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da dotação
orçamentária n' 02.14.01.10.301 .0041.2043.33.90.32.00 - FICHA 287 -- Recurso
Próprio.

5.2. Deverão estar indicados na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Processo
Licitatório e o número deste Contrato.

apresentação da Nota Fiscal Eletrõnica (NF-0). (trigésimo) dia posterior à data de

5.4. Deverão estar obrigatoriamente indicados na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o
número da Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil S/A., na qual
serão efetivados os pagamentos.
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5.6. Em nenhuma hipótese será efetuado pagamento antecipado ou sem apresentação
de Nota Fiscal devidamente rubricada pela Secretaria solicitante.
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5.9. Junto da nota fiscal a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de
regularidade junto ao FGTS, INSS e de pagamento do salário dos funcionários envolvidos
no fornecimento do objeto.
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expensas da CONTRATADA.

6 2 Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita
as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n' 8.666/93.

que vier a ser apurada. nem impedem a rescisão do pacto em apreço

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

6.5. Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a
CONTRATADAtiver direito ou cobrados judicialmente
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para a CONTRATANTE ou para terceiros
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á se dar sob quaisquer das formas delineadas no
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sanções cabíveisl
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12.1. Este contrato vigorará por um período de 30 (trinta) dias, contados da sua
assinatura.

13.1 . As partes dão ao presente contrato o valor total de R$ 16.000,00 (Dezesseis
mil reais).
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Jaguariúna, 28 de fevereiro de 2019

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

Marcilie Jardim Carttávâ.lli. clF Aragão
RG N': 13.214.304-5
CPF/MF N': 058.370.838-20

PíeleRua do Mntçlpio de Jaguanúna
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Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

deverá ser comu

Jaguariúna, 28 de fevereiro de 2019
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Assinatura

Centro, 13.910-025
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PeloCONl:B81AbllE
Nome Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG Ro 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n' 120.339.598-13

Data de Nascimentoó14/05/1966 Jardim Zeni, CEP. 13.g12-4 ariúna

E-mail pessoal:

Telefone(s): \9) 3867-972) (:,1) ~ .E
Assinatu ra :

SP
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PelaCONIB8]:ADA:
l\fome Marcilie Jardim Carnavalli de Aragão
Cargo: Coordenadora de Licitações
CPF: 058.370.838-20
RG: 1 3.214.304-5

f="RI B:t :71mn:i: :;i='B=11 ::
institucional: marcilie(@grupoemporio.com.br

marcilie «Êgrupoemporio .com .br


