
uariúna
l)epntanBento dc Lidbçõn e Contratos

Ras Alfledo Bueab 1235 - Centro -Jaguariúna..SP - CEP 13910.027
Fon: (19)3867 9780f97aW

CON'l'RATO QUE
JAGUARlúNAEA

EN'IRE S CELEBRAM A PI
HPRESA DIEGO CEGAR COLA

:FB'LURA DO
lla-HE.

IUNICÍplO DE

Procedimento Licitatório Bo 033/2019.
Dispensa n'006/2019
Contrato no03912019

A Prefeitura do Município.de Jaguariúna, com sede na Rua Albedo Bueno, Ro 1235 - Bairro:
entro, insaíta no CNPJ/h#: Ro 46.410.866/000't-71 neste ato representada pela

Excelentíssima Seaetária Municipal de Gabinete Sra. VARIA EUh..iA PEÇANHA DE
OLIVEIRA SILVIA, bmsileka, casada, portadora da Cédula de identidade RG Ro 22.552.439-

Alves Guedes n Centro, CEP: 13.92&971, rn município de Jaguariúna,'no

.,",CEEI..E:"!:J=.1.? n- Ba no.Fap'b d' s''M A"t"b, CEp: 13:i;à:ii;l'= ';1=i:l;l:';;
e contrluna estado de São Pátio, doravante denominada CONmTmA, têm entre si justo

1.0. DO OBJETO:

1.1 Aquis ção de OI cadeira de rodas motorizada marca/modelo/fabricante: Freedom

e

e
Baterias:
26 Ah: Autonania

de 20 Km -- Largura de assento de 37/41/45/50 cm;

Descrição:
Chassis em aço carbono tubular=
Estrutura de fechamento em X=
Pintura Eletrostática;
Regulagem de caster, centro de gravidade e tir;
Rodas traseiras 13', inlláveis, aro raiado:
Rodas dianteiras 8'. ínfláveis, aro em nylon;
Rodas de apoio 2 x 50 x 25 mm:
Eixos com rolamentos blindados nas quatro rodas=

Apoio de pé em polipropiaio, rebatíveis, deslacáveis e com regulagem de altura;

nS.:;.:l:':':=n=':=ã.=lEn E «-. .« m, 'i=ü;.;.;::=."
+Connect Microprocessado composto pa drive e painel remoto, que pode ser

instalado no lado direito ou esquerdo da cadeira:
Carregador de baterias U..volt oom saída: 24Vx4A:

Apoio de braço regulável nas alüiías: 1 7,5an, 19,2cm, 21an, 22,7an e 24,5cm.

e

e

e

2.0.DOCUMENTOSIN'TEGRANTES:

l
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2.2. Os documentos referidos no item antena são considerados
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e. desta fbm)a,
objeto contratado.

suficientes para, em
regeu confecção do

2.3. A presente dispensa tem por fundamento jurídico o disposto no algo 24
8.666/93.

IV, da Lei

3.0. PRAZO, DATA E CONUÇÓES DA EXECUÇÃO:
3.1. A CONTRA:FADA deverá enbegar o atleta em, no má)ámo, 45(quarenta e cinco) dias,
contados da Ordem de Serviço (ANEXO, parte integrante deste conbato), no Almoxarifado
de Materiais da Secretaria da Saúde, localizado na Rua Albedo Engler, n' 219 - Bairro:
Centro, Jaguariúna-SP, CEP 13.91G-035, das 07:30 às 12:00 bons e das 13:00 às 15:30
horas, mediante prévio conbto pelo telefone (19) 3847-1006.

3. 1 . 1 . O objeto deverá ter garantia de 12 (doze) meses, contado do eléüvo recebimento

3.2. A CONTRATADA deverá tirar as medidas para confeccionar o produto de fomla que
atenda às necessidades do paciente, corlfomie Ordem de Serviço, ANEXO, parte integrante
deste contrato.

3.3. Na hipótese da
providenciar a imediata

ser de fomla inadequada, a CON'TRATADA deverá
ão, sem quaisqua ónus paga a CONSTANTE.

3.4. A entrega e o &ansporte é de total responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer
ónus para a CONTRATANTE

4.0. DO VALOR

4. 1. O preço para a aquisição do objeb constante em Cláustda 1.1. é R$ 7.500,00 (Sete mil
e quinhentos reais), ofertado como lance final pela COMI'RATEADA, devidamente aprovado
peloCONTRATANTE.

4.2. O valor acima reféíido é anal e iríleduslável, não se admitindo qualquer acréscimo,
estando intuído no mesmo todas as despesas e cu«os, diretos e indint(s, como também os
lucros da CONOTADA

4.3. As despesas decorrentes do presente CorTtiato çoríerão por conta da dotação
orçamentária n' 02.14.01-10.301.00412043.33.90.32.00 -- FICHA 287 -- Recurso Próprio.

5.0. CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:
5.1. Quando da entrega do ot8eto. a CONOTADA deverá encaminha a NF-e ao seguinte
endereço eletrõnico: conHsm@iaguariuna.sp.aoy::b!.. para conhedmento, atesta e mbrica da
Secretária e da Fiscal nomeada.

5.2- Deverão estar indicados na Nota Fiscal Ele&õnica(NF-e) o número do Processo
Licitatório e o número deste Contento.
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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 Brasa S/A, na qual serão efetivados os
pagamentos.

5.5. Não será amei aindicaçãodeContaPoupança

5.6. Em nenhuma hipótese será efetuado pagamento antedpado ou sem apresentação de
Nota Fiscal devidamente rubricada pela Seaetaria solicitante.

5.7. A CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da duplicata
emitida através de rede bancária ou com letreiros, pemliürtdo-se, tão somente, cobranças em
carteira simples, ou sda, direlamente na COlmTm'TE

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

5.9. Junto da nota fiscal a COHmTADA deverá apresentar comprovante de regularidade
junto ao FGTS, INSS e de pagamento do salário dos funcionários envolvidos no fomecimento
do obueto.

6.0.PENALIDADE:

6.1. A inexecução total do Con&ato importará à CONOTADA a sxispensão do direito de
contratar com qualquer ente da Admhistrlação direta ou Indinta, pelo prazo desde já fixado
em 24(vinte e quaüo) meses, conbdos da aplicação de tal medida punitiva, bem como
cláusula penal nmuneíatória de 30% (trela por cento) sobre o valor do Contento.

6.1.1. Observado o prazo previsto na dáusula 3.1, o atraso na entrega do objeto ensejará
aplicação de multa moratória no importe de 1% {um pa ceíÉo) do valor do conbato por dia de
atraso, até o limite de dez por cento, oportunidade em que será considerada totalmente
inadimplida a obrigação e cobrada a multa preüsta na dáusula 6.1, sem prejuízo de a
CONTRATANTE adquirir d#etamente de ouço fomecedor o bem, às expensas da
CONTRATADA.

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

l,ficará sujeita às

6.3. As eventuais multas aplicadas por força do disposto na dáustda 6.1 sermão como início
de indenização, nos tempos do pamgmR) único do aíügo 416 do Código CMI de 2002. não
eximindo a CONOTADA da obrigação de reparar indenização suplementar que vier a ser
apurada, nem impedem a rescisão do parto em apreço.

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

3
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6.5. Os valores perHnentes às multas aplicadas serão dl
CONTRATADA tive dbeito ou cobrados judicialmerüe.

dos créditos a que a

7.0. RESPONSABILIDADES DA CONmTmA:
7. 1 . A CONmTADAé responsável, direta e exdusivamente, pela confecção do objeto deste
Contrato e, consequentemente, responde cMI e criiünalmente por todos os danos e prejuízos
que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a
CONTRATANTE ou para terceiros.

8.0.RESCISÃO:

8.1. A inexecução deste Conüato, além de ocasionar a aplicação das penalidades
anteriormente enunciadas, ensejará também a $ua rescisão, desde que ocorram quaisquer
motivos enumerados no artigo 78 da Lei n. 8.666/93.

8.2. A rescisão do Contrato poderá se dar sob quaisquer das fom)as delineadas no artigo 79
da Lein.8.666/93.

8.3. Se a rescisão da avença se der por quak;uer das causas previstas nos incisos. l a XI do

Artigo 78 da Lei n' 8666/93, a CONOTADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa
equivalente a 30%(Mata por cento) do valor deste conüato.

9.0.DISPOSIÇÕESGERAIS:
9.1. A CONTRATADA deverá conf(
Cláusula 1.1 deste instrumento.

o otjeb rigor te confomle estipulado na

9.2. A CONTRATADA será a única responsável pam com seus empregados e auxiliares, no

que conceme ao cumprimento da legislação &abalhista, previdência s(xial. seguros de
acidentes do trabalho ou quaisquer ouros encargos previstos em Lei, em especial no que diz
respeito às nomlas de segurança do trabalho, pnvistas na Legislação Federal, sendo que
seu descumprimento Rodeia motivar a aplicação de mulas pa parte da CONTRATANTE.
bem como rescisão com a aplicação das sanções cabe\leis;

9.3. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n. 8.666/93
licitações e contratações promovidas pela admiMstmção publica.

que regulamenta as

9.4. A CONOTADA obrigase a manter,
condições de habilitação e qualtfi(;ação apíesl

dumnte a execução do contmto,
todas nesta contratação.

todas as

10.0. DA ANnCORRUPÇÃO

10.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá ofeíece{, 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 intemlédio de outrem, qualquer pagamento.
doação, compensação, vantagens fí)ancekas ou benefícios de qualquer espécie, seja de
forma direta ou indireta quanto ao otjeto deste cattrato, ou de comia a ele não relacionada. o
que deve ser obsewado, ainda, pelos gestores e fiscais, sob as penas da Lei Federal no
12.846/2013, regulamentada no Município de .JaguaHúna pelo Decreto Ro 3655/2017.
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1 1.0. TOIERÂNaA
11.1. Se quakluer das partes conüalantes, em benefício da oulm, pemiiür, mesmo por
omissões, a inobservância no todo, ou em pane, de qualquer dos itens e condições deste
Contrato e/ou seus Anexos, 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 ocorüdo.

12.0. VIGÊNCIA
12.1. Este contrato vigomrá por um período de 60 (:
assinatura.

i) dias, contados da sua

13.0.VALORDOCONTRAI'O:

1 3. 1 . As partes dão ao presente contrato o vak)r total de RS 7.500,00 (Sete mil e quinhentos
reais).

14.0. 'TERMO DE ciÊNciA E NO'mFicAÇÃo;
14.1. Na qualidade de CONSTANTE E CONOTADA assinarão Tempo de Ciência e
Notificação, confomie ANEXO, relativo, se for o caso, à hansmissão deste Processo perante
o Tribunal de Contas do Estado de São Pauta.

15.0. FORO:
1 5. 1 . Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo,
onde serão propostas as ações oriundas de direitos e d)rigações deste Contrato, renunciando
expressamente a qualquer ouço, por mais piívilegiado que seja.

1 5.2. E por assim estarem justas e conüabdas, as partes, por seus rlepresentantes 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. 21 de fevereiro de 2019

Mana Emília Peçanha de Oliveira Sova

RG NO 28.187.7634 SSP/SP
CPF/MF N' 217.141.91840

Assistente de Gestão Pública

PrefeRura do MunPdpio de Jaguanúna

5

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Públiu
Prehimra da Hunidpio dc ja:uariüa
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Dispensa n' 006/2019 -- Aquisição de 01 (uma) cadeia rodas motorizada

Contrato n'039/2019

Eu (nome completo). CPF n'

representante da CONTRATANTE e responsável pela fiscalização
do contrato acima mencionado, AUTORIZO a CONTRATADA DIEGO CESAR
COLOMBINI -- ME, inscrita no CNPJ\MF sob Ro 02.871-629/0001-32. a dar início à

do Conbato n'039/2019.

Informo que já foram retiradas todas as medidas para a perfeita confecção do objeto
do referido contrato.

de de 2019

Assinatura do represenbnte legal da CONTRATANTE
Nome:
RGno
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n

DISPENSA NO 006f2019
Procedimento Licitatório N' 033/201 9
Contrato n'039/2019.
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
Contratada: DIEGO CEGAR COLOUBINI - HE.
Objeto: Aquisição de OI (unn) cadeira de rodas motorizada.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1. Estamos CIEN'TES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeüo a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmüe píucessual ocanrá pelo sistenxa eletr6nico:

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo esta e exbaindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrõnico, confomie dados abaixo indicados, em consonância oom o estabelecido na
Resolução Ro O1/201 1 do TCESp;

c) além de disponíveis no processo eletrõnico, todos os Despachos e Decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Ofidal 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 no 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, confomie regras do
Código de Processo CMl;

d) Qualquer alteração de endereço -- residen(ial ou eleüõnioo -- ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo intenssado, petidonando no plu(»sso.

2. Damo-nos por NORFICADOS pam:

a) O acompanhamento dos aros do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;

b) Se for o caso e de nosso irlbresse, nos prazos e rns k)mias legais e regimentais, exercer
o direito de defesa. interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariúna, 21 de fevereiro de 2019

gEslonooÓKcÃo/KNnoAnE:
Nome: Mana do Campo de Oliveira Pensão
Cargo: Sec;retária de Saúde
CPF:184.265.868-99
RG: 22.552.440-5 SSP/SP
Data de Nascimento: 09/07/1971

Endereço comercial: Rua Lauro de Carvalho, n' 1215, Censo. 1 3.910-025
E-mail institucional:

E-mail pessoal:
Telefone(s):(19)3837-2424
Assinatura:

7
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PeloCONTRAITANTE

Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
CPF no 120.339.59&13
Data de Nascimento: 14/05/1966

Endereço: Rua Custódio, no 127, Jardim Zeni, CEP. 13.912-464, Jaguariúna
E-mail institucional: ariuna.sp.aov.br
E-mail pessoal: mariaemilianene(@amail.com

SP
aquanuna.s

PelaCONTRAT.ADA:
Nome: Diego Cesar Colombini
Cargo: Comerciário
CPF: 21 7.141 .91&OO RG: 28.187.763-4
Data de Nascimento: 02/09/1980

Endereço residencial completo: Rua Novais, n' 1 64 -- Baixo Capela de Santo Antonio
CEP: 13.910498, no município de Jaguariúna. estado de São Paulo.
E-mail institucional: bemesbrlO@bol.com.br


