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CONTRATO auc ENTRE.si.!EIÇ5?Rliy..â.PREFEITURA DO MUNIcípIo. DE

EXPORTAÇÃO LTDA on uurAI KI nuõpi FALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E

Procedimento Licitatório no 133/2019
Dispensa n'012/2019
Contrato no 105/2019

A Prefeitura do Município de Jaguariúna, com sede na Rua Alfredo Bueno, n' 1235 -- Bairro
Centro, nscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste ato representada pela
Excelentíssima Secretária Municipal de Gabinete Sra. MARIA EMILIA PEÇANHA DE
OLIVEIRA SALVA, brasileira, casada, portadora da Cédula' de Identidade RG Ro 22.552.439-
9 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua
Custódia, 127, Jardim Zeni, CEP.: 13820-000. no município de Jaguariúna, Estado de São

1 1.075-330, no :Município de Santos. Estado de São Paulo. representada neste ato por seu
Procurador Adriano Oliveira de Souza, brasileiro, casado. Gerente de Licitações poNador
ao RG n' 45.491.437-4 e inscrito no CPF/MF sob n' 346.155.038-81 , residente e domicil ado
à Rua Castro Alves, n' 20, apto. 124. Bairro Embaré, no Município de Santos, Estado de
São Paulo, doravante denominada. CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o quesegue:

1.0.DO OBJETO:

1 .1 . Aquisição de medicamentos, conforme quantidades. descrições e marcas, abaixo

2.0.DOCUMENTOSINTEGRANTES

2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do fornecimento. bem como
para definir procedimentos e normas decorrentes das obriaacões ora' cnntraírlaq intnnr
este Contrato como se nele
seguintes documentos:
a-) Dispensa n' 012/201 9
b-) Procedimento Lícitatório n' 1 33/201 9.

estivessem transcritos,
ígações ora contraídas, integram

com todos os seus anexos, osos seus

2 2. Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em

objeto contratado. Iludiu. ueiinir a sua extensão e, desta forma. reger a entrega do

8.666/93resente dispensa tem por fundamento jurídico o disposto no artigo 24. IV, da Lei

3-0 PRAZO, DATA E CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO

l

ITEM QTDE UN

01 60 CP
TEMOZOLOMIDA20mg ZABRUX

D2 45 CP TEMOZOLOMIDA 100 mg ZABRUX
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Anvisa edicamentos a serem entregues deverão estar devidamente registrados na

3j. Na embalagem devem constar o fabricante, o número do lote e prazo de
validade de no mínimo 12 (doze) meses a contar da data de emissão da nota fiscal
de entrega.

3.4. A vigência deste contrato poderá ser prorrogada por iguais
períodos, a critério da CONTRATANTE, conforme determina a Lei.

e sucessivos

quaIA er cega e o transpoNe são de total responsabilidade da CONTRATADA, sem

4.0.DO VALOR:

4.1 . Os valores para o fornecimento do objeto constante em cláusula 1 .1 é de: Item
01, com o valor unitário de R$.25,18 (vinte e cinco reais e dezoito centavos),
totalizando o valor de R$ 1.510,80 (um mil, quinhentos e dez reais e oitenta
centavos);.e Item 02, com o valor unitário de R$ 55,32 (cinquenta e cinco reais e
trinta e dois centavos), totalizando o valor de R$ 2.489,40 (dois mil, quatrocentos e

:HBÜ=UHÜ=;lilH$F'Ér::.e51i h
4.2. Os valores acima referidos são finais e irreajustáveis, não se admitindo qualquer
acréscimo. estando incluído nos mesmos 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' 02.14.01.10.301.0041.2043.33.90.32.00 -- FICHA 287 -- Recurso
Próprio.

5.0. CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:
5.1 . Quando da entrega do objeto, a CONTRATADA deverá encaminhar a NF-e aos
seguintes endereços eletrõnicos: cópia para

, para conhecirT ente atesto e rubrica da
Secretária de Saúde e do Fiscal nomeado.

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

5.3. O pagamento será efetuado até o 30'
apresentação da Nota Fiscal Eletrõníca (NF-e)

(trigésimo) dia posterior à data de

r 2
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5.4 Deverão estar obrigatoriamente indicados na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o

serão efeüvados oia e Oa mero da conta bancária do Banco do Brasil S/A.. na qual

5.5. Não será aceita a indicação de Conta Poupança
5.6. Em nenhuma hipótese será efetuado pagamento antecipado ou sem anresentapão
de Nota Fiscal devidamente rubricada pelaSecretaria solicitante ' '' -' '-- ''-):'

5.7. A CONTRATADA 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 CONTRATANTE

5.8. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das
obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA incidirá
correção.monetária com base no IPCA-E, bem como juros aplicados de acordo com
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança. conforme previsto no artigo
I'-F da Lei 9.494/97. calculados "pró-rata temporis" em relação ao atraso verificado.

5.9. Junto da nota fiscal a CONTRATADA deverá
regularidade junto ao FGTS, INSS e de pagamento
envolvidos no fornecimento do objeto.

apresentar
do salário

comprovante de
dos funcionários

6.0.PENALIDADE

6.1 . A inexecução total do Contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito
de contratar com qualquer ente da Administração direta ou indireia, pelo prazo desde já
fixado em 24 (vinte e quatro) meses. contados da aplicação de tal medida punit va bem
como cláusula penal remuneratória de 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato.

6.1.1. Observado o prazo previsto na cláusula 3.2. o atraso na entrega do objeto
ensejará aplicação de multa moratória no importe de 1% (um por cento) do valor do
contrato por .di.a de atraso, até o limite de dez por cento, oportunidade em que será
considerada totalmente inadimplida a obrigação e cobrada a multa prevista na cláusula
6.1 , sem prejuízo de a CONTRATANTE adquirir diretamente de outro fornecedor o bem.
ãs expensas da CONTRATADA.

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

6.3. As eventuais multas aplicadas por força do disposto na cláusula 6.1 servirão como
nício de indenização, nos termos do parágrafo único do artigo 416 do Código Civil de
2002, não eximindo a CONTRATADA da obrigação de reparar indenização suplementar
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 nos itens precedentes

6.5. Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

3
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7.0. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

l$i18?ÊH=.$B
8.0. RESCISÃO:

IÜâiH$R ÊHSHã l g:-zz':
8.2. A rescisãoi do Contra3. poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no

llE511:1U l::$1ã: :Hg lll:B::J
9.0.DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. A CONTRATADA deverá confeccionar o objeto
estipulado na Cláusula 1.1 deste instrumento. '

rigorosamente conforme

- ,;i; . ONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e
auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação tuba hista, previdência
social, seguros de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em

11@$ # H#mMHÜ@l
9.3. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n. 8.666/93, que regulamenta
as licitações e contratações promovidas pela administração públ ca. ' -'

9.4. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução do contrato
condições de habilitação e qualificação apresentadas nesta contratação.

todas as

IO.O.DA ANTICORRUPÇÃ0
10.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem.
qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benef caos de
qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,
ou de forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos gestores
e fiscais, sob as penas da Lei Federal n' 12.846/2013, regulamentada no Município
de Jaguariúna pelo Decreto no 3655/2017. ' ' ' ' '' '''
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ll.O.TOLERÂNCIA:

12.0.VIGÊNCIA:

da sua ass natura. vigorará por um período de 45 (quarenta e cinco) dias, contados

13.0.VALOR DO CONTRATO:

13.1. As ipartes dão ao).presente contrato o valor total de R$ 4.000,20 (quatro mil

14.0. TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO:

:ikÊ Hl&3$E319:áã:lZ Tais .:smas
1 5.0. FORO:

lil:i;U$.11XBg:ll.!gãm=llGXM TI
B EÊ::lEUI U E8HHvã=g'm';s;

Jaguaríúna, 24 de Maio de 2019

Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Secreta ria de Gabinete

M
DUPATRI HOSPITAL.AR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOIRTAÇÃO L TDA
Adriano Oliveira de Souza '
RG NO 45.491.437-4
CPF/MF N' 346.155.038-81

/?rcf ituía ü H.nicíplo de Jaêuariúna
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DISPENSA NO 012/2019

Procedimento Licitatório NO 133/20lg
Contrato n' 105/2019.

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA

Contratada: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Objeto: Aquisição do medicamento Temozolomida -- 20 mg e 1 00 mg.

Pelo presente TERMO. nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrõnico:

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo

Eetrân co conforme dadosEabaixo indicados. em consonância com o estabelecido na

c) além de disponíveis no processo eletrõníco, todos os Despachos e Decisões que vierem a
ser tomados, 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.
em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Ro 709, de 14 de janeiro de 1993

Iniciando-se.r a essor dellentão, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrõnico - ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Dama-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequentepublicaçãol ' ' '''
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariúna. 24 de Maio de 2019

GESTOR DQóRaÃo/ENTIDADE:
Nome: Mana do Carmo de Oliveira Pelísão
Cargo: Secretária de Saúde
CPF: 1 84.265.868-99
RG: 22.552.440-5 SSP/SP
Data de Nascimento: 09/07/1 971

Endereço comercial: Rua Lauto de Carvalho. n' 121 5
E-mail institucional: gDg:êdH@igqu3[jyna.SD.qov.br
E-mail pessoal: g©g:.gdD@13914êrjuna.sp.qov.br
Telefone(s):(19) 3837-2424

Centro 13.910-025

Assinatura
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P

Pelo CONTRATANTES

Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 ssp/SP
CPF no 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1 966

Endereço: Rua Custódio, Ro 127, Jardim Zeni, CEP. 13.912-464, Jaguariúna
E-mail institucional: . ' '

yarluna.se.aov.br
E-mail pessoal: Olg11iêg!!!!!ig11g11Q@>qmail.com

Telefone(s): (19) 3867-9724

SP

P9laCONTRATADA:
Nome: Adriano Oliveira de Souza

Cargo: Gerente de Licitações
CPF: 346.155.038-81 RG: 45.491 .437-4
Data de Nascimento: lO/12/1986

Endereço residencial completo: Rua Castro Alves. no 20
no Município de Santos, Estado de São Paulo.
E-mail institucional: çgngalgg@dliEa!!!:çQm; dupatri(®du
E-mail pessoal:adriano6Ddupatri.com

M
Telefone(s):(1 3) -- 3228.8700

Assinatu ra :

apto.124

atri.com

Bairro Embaré


