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doravante

entre

1.0.DO OBJETO

"'-- .......J

2.0.DOCUMENTOSINTEGRANTES

IÜ$HH# :!unã: jmÉ:u"'
b-) Procedimento Licitatório n' 1 52/2019
c-) Proposta da CONTRATADA.
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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 aquisição do objeto
contratado.

3.0. FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
3.1. CONTRATADA deverá entregar o objeto em, no máximo. 30 (trinta) dias. contados da
assinatura deste contrato, no Almoxarifado Central de Suprimentos. localizado na Rua
Maranhão, n' 2.203 - Bairro: Capotuna, Jaguariúna-SP, CEP 13.912-704. das 08:00 às 12:00
horas e das 13:00 às 16:00 horas, mediante prévio contato pelo telefone (19) 3867-3556 com o
br. /\ncl re

3.2. Este prazo poderá ser prorrogado a critério da CONTRATANTE, observados os requisitos
da Lei8.660/93

3.3. O objeto deverá ser entregue de acordo com as especificações mínimas constantes do
ANEXO l (parte integrante do Edital), com garantia de 12 meses, contra qualquer defeito de
fabricação e/ou falha, contados da data do recebimento definitivo dos mesmos

3.4. A entrega e o transporte do objeto serão de total responsabilidade da CONTRATADA, sem
qualquer ónus para a CONTRATANTE.

4.0.DOS VALORES:
4.1. Os valores para a aquisições do objeto constantes em cláusula 1 .1 são de: Item 01 com o
valor unitário de R$ 820,00 (Oitocentos e vinte reais), totalizando R$ 5.740,00 (Cinco mil,
setecentos e quarenta reais)l Item 02 com o valor unitário de R$ 720,00 (Setecentos e vinte
reais), totalizando R$ 5.040.00(Cinco mil e quarenta reais)l e Item 03 com o valor unitário de R$
2.310,00 (Dois mil, trezentos e dez reais). totalizando R$ 16.170,00 (Dezesseis mil. cento e
setenta reais). apresentados como lance final pela CONTRATADA e devidamente aprovados
pela CONTRATANTE, o qual perfaz o valor global de R$ 26.950,00 (Vinte e seis mil,
novecentos e cinquenta reais)

4.2. Os valores retro referidos são finais e irreajustáveis. não se admitindo qualquer acréscimo,
estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos. como também os
lucrosdaCONTRATADA.

4.3. As despesas decorrentes do presente Contrato. correrão por conta da dotação orçamentária
02.14.01.10.301.0042.1 063.449052.00 -- Ficha 297 - TESOURO PROPRIO
02.14.01.10.301.0041 .1148.449052.00 -- Ficha 384 -- RECURSO FEDERAL
02.14.01.10.301 .0041 .1149.449052.00 -- Ficha 385 -- RECURSO FEDERAL

5.0.CONDIÇÕES DEPAGAMENTO
5.1 . Após efetuada a entrega, a CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), ao
seguinte endereço eletrõnico: saude.admlic(â)iaauariuna.sp.qov.br.
sms.adm©)iaquariuDg:$p:gQV.br e oatrimonio(âliaquariuna.sp::qov:U., a qual será conferida e
vistada pelo fiscal responsável e encaminhada a Secretária de Saúde para atesta e rubrica.

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

5.3. TAMBÉM DEVERÁ ESTAR INDICADO NA NF-E QUE OS RECURSOS FINANCEIROS
DESTINADOS À AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS É FEDERAL, REPASSADO PELO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME
PROPOSTAS N'S 11297.035000/1160-05 E 11297.035000/1160-06 PELA PORTARIA DE

HABILITAÇÃO N' 965 DE ll DE MAIO DE 2016 DO MINISTERIO DASAUDE. ./l
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5.4. O pagamento será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da
Nota Fiscal Eletrõnica(NF-e).

5,4.1 . Havendo atraso no pagamento 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 calculados na forma do artigo lo-F da Lei 9.494/97,
incidentes "pró-rata temporis" sobre o atraso.

5.5. 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., na qual serão efetivados
os pagamentos.

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

5.5.2. A Nota Fiscal deverá vir acompanhada da relação dos funcionários da
CONTRATADA envolvidos no fornecimento do objeto, bem como dos respectivos
comprovantes de pagamento do salário e recolhimento do F.G.T.S. e l.N.S.S

6.0.PENALIDADES:
6.1 . Por descumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial do Contrato.
a Contratada poderá. garantida a defesa prévia da interessada no respectivo processo, sofrer as
seguintes penalidades. de acordo com a gravidade da falta, nos termos dos ans. 86 e 87 da Lei
Federal n' 8.666/93 e art. 7' da Lei Federal n' l0.520/02

6.1 .1 . advertência. sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade. para as
quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamentel

6.1.2. multa, na seguinte situação

6.1.2.1 . Moratória de 1%(um por cento), por dia de atraso, até o limite de lO(dez) dias, hipótese
em que será considerada totalmente inadimplida a obrigação, autorizando-se a aplicação da
cláusula penal remuneratória prevista na cláusula seguinte. em conjunto com esta, bem como a
aquisição do objeto com terceiros às expensas da CONTRATADA

6.1 .2.2. Remuneratória de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, em caso de inexecução
total do fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que
será efetivada a rescisão unilateral do contrato

6.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Jaguariúna. pelo prazo de até 05 (cinco) anosl

6.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na hipótese
de praticar atou fraudulentos na execução do Contrato, comportar-se de modo inidõneo ou
cometer fraude fiscal ou apresentar documento falso.

6.4. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, decorrido o prazo
de 05 (cinco) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própri.a autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir o Município pelos prejuízos
resultantes e desde que cessados os motivos determinantes da punição.

6.5. As multas serão, após o regular procedimento licitatório
judicialmente, ou descontadas dos créditos da CONTRATADA.

cobradas administrativa ou
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9.0.TOLERÂNCIA:

IO.O.DAANTICORRUPÇÃ0:

ll.O.VALOR DO CONTRATO;

reais). pll l Dá.se ao presente Contlratoio.valor de R$ 26.950,00(Vinte e seis mil, novecentos e cinquenta

12.0.VIGÊNCIA:

12.1 . Este contrato vigorará por um período de 30 (trinta) dias. contados de sua assinatura

13.0. DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

::üZl:E=;B.E:=ms.'ã'=u :: narro Termo de Ciência e Notificação.
rocesso perante o Tribunal de Contas

14.0.FORO

llÊi lg ESÍ31 Hlil#='z;ã*l:ã:?'=::
E= por assim estarem justas e contratadas. as partes. por seus representantes legais
presente Contrato. em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e juríd co efeito
testemunhas abaixo assinadas. a tudo presentes. '

assinam o
perante as

Jaguariúna, 10 dejulho de 2019

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Pnfeitura do Município de jaguariha
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Pregão n'086/2019

1:líBIa%lE Tpà v:'tu'u""--"
OBJETO: Aquisição de Equipamentos Odontológicos. Itens: 01, 02 e 03

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1 . Estamos CIENTES de que;

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

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acom.panhamento dos ates do processo até seu julgamento final e consequente

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, 10 dejulho de 2019

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Nome: Mana do Carmo de Oliveira Pensão
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 Lauro de Carvalho, n' 1215. Centro
E-mail institucional: gHg;gdlD«Digquariuna.se.aov.br
E-mail pessoal: gBg:êgD@!jQquariuna.se.aov.br
Telefone(s):(19) 3837-2424

13.910-025

Assinatura
'n
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PeloCONTRATANTE
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-g SSP/SP
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1 966
Endereço: Rua Custódia. n' 127, Jardim Zeni. CEP
E-mail institucional: ggg11glêllgHg!.iêemjlianene
E-mail pessoal:
Telefone(s)

13.912-464,Jaguariúna
&

SP

Assinatura

PelaCONTRATADA:
Nome: Ricardo Unello Giometti
Cargo: Empresário
CPF: 024.962.438-98 e RG: 7.650.044
Data de Nascimento: 1 5/06/1 960
Endereço residencial
Bloco E - apto. 71 -
Campinas, estado
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s): (19) -

SSP/SP

Ferreira de Arruda Camargo, n' 1200
, CEP: 13092-621, no Município de

br

Assinatura
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