
Prefeitura do Município de Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfrcdo BuCHo, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP -- CEP: 13.910-027
Fine:(19)3867 9780/9760/9801

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNTCIPIO DE
JAGUARIÚNA E A EMPRESA CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA.

Procedimento Licitatório n' 319/2021

Inexigibilidade n' 005/2021
Contrato n' 079/2021

O MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, pessoa jurídica de direito público interno com sede na Rua
Alfredo Bueno, n' 1235, Centro, CEP: 1 3.910-027, no município de Jaguariúna, inscrito no CNPJ/MF
n' 46.4 1 0.866/0001 -7 1, neste ato representado pela l lustríssima Secretária de Gabinete, Senhora IWaria
Emília Peçonha de Oliveira Salva, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n'
22.552.439-9 -- SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n' 1 20.339.598-13, residente e domiclliada na Rua
Custódia, n' 1 27, CEP: 13.912-464, Jardim Zeni, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo,
de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a Empresa CONDOR
S/A INDUSTRIA QUiM[CA, inscrita no CNPJ/MF 30.092.43]/0001-96, situada na Rua Armando
Dias Peneira, n' 160, Bairro Adrianópolis, na Cidade de Nova lguaçú, Estado do Rio de Janeiro, CEP
26053-640, representado neste ato pelo seu Diretor Comercial Senhor Luiz Cristiano Vallim
Monteiro, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n' 1 34.655 -- OAB/RJ e
inscrito no CPF/MF sob n' 095. 1 95.527-66. residente e domicíliado na Rua Agostinho dos Santos, n'
1/102. Ilha do Governador. na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, doravante
denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue

1.0.DO OBJETO

1.1 Aquisição de dispositivo elétrico incapacitante Spark Z 2.0 - Kit operacional e dispositivo de colega
de dados Spark, como segue:

1.2.ESPECIFICAÇOESTECNICAS

1.2.1 A Spark Z 2.0, é um dispositivo elétrico incapacitante que emite pulsos aquando sobre sistema
neuro muscular, causando a incapacidade de reação do indivíduo tornando a detenção menos perigosa
para o agente de segurança.

1.2.2. Comprimento do dispositivo 194 mm, altura 147 mm, largura 48mm, peso com bateria 475
gramas, corpo da arma em polímero, operacionalidade disparo realizado através de acionamento de
gatilho, munição, cartucho contendo dois dardos, ativação do sistema através da tecla liga e desliga
(ambidestra), memória interna com armazenamento de 1 000 disparo iegistrando a data, hora e o tempo
de duração de cada disparo. Sistema Wifi que permite saber o acesso aos dados interno da arma, sistema
light que permite ao usuárío ligar ou desligar o laser e a lanterna durante a operação.
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ITEM DESCRIÇÃO MODELO UNIDADE QUANTIDADE

01 DISPOSnlVO DE COLEGA DE DADOS SPARK UN 01

02
DisPOsmvo ELÊTNCO iNCAPACnANTE(Kn

OPERACIONAL)
SPARK 22.,O   05
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1 .2.4. Nota: Entenda -- se por trava de segurança todo e qualquer mecanismo que, quando acionado com
a arma carregada e corretamente empunhada, exige do operador/atirador destro ou canhoto de forma
pratica, possa com uma anão muscular distinta da ação sobre a tecla do gatilho para que o disparo sela
efetuado.

1 .2.5. Itens inclusos por Kits Spark

OI (um) carregador

0 1 (um) coldre

OI (um) bateria

OI(um) cartuchos para 6(seis metros)

. 01 (um) pen drive

OI (um) alvo;

1 .2.6. Exigências

a) As armas não letais deverão ser entregues acondicionadas em única embalagem apropriada, contendo
no lado externo os dados relativos às identificações do fabricante

1.3DA GARANTIA:
Garantia do fabricante de no mínimo 1 2 (doze) meses para as Sparks
03 (três) meses para os demais itens
O certificado de garantia acompanhará cada arma não letal.

2.0. DOCUMENTOS INTEGRANTES

2. 1 . Para todos os efeitos legais e para melhor caracterização do fornecimento do objeto, bem assim para
definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como
se nele estivessem transcritos, os documentos do Procedimento Licitatório n' 3 19/2021 que originou a
Inexigibilidade n' 005/2021.

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 contratação do objeto.

2.3. A presente inexigibilidade tem por fundamentojurídico o disposto no artigo 25, "lnciso 1", da Lei
8.666/1993

3.0.PRAZO ECONDIÇOESDAENTREGA

3 . 1 . A CONTRATADA deverá entregar o objeto em sua totalidade no prazo de até 1 80 (cento e oitenta)
dias, contados da assinatura deste contrato, contendo todas as informações necessárias para que a
CONTRATANTE possa providenciar a informação da aquisição ao comando do exército portaria n'
136 colog de 08 de novembro 2021

3.2 A entrega deverá ser feita na base da guarda municipal de Jaguariúna, na Avenida Laércio José
Gothardo, n' 1 83 1 , Centro, na presença do Fiscal do contrato.

3.2.1 . O prazo de entrega poderá ser alterado na forma do artigo 57, $ 1', da Lei 8.666/93, d
instruído o pedido com a necessária antecedência, acompanhado de prova
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3.3 . A CONTRATADA deverá substituir, às suas expensas, o objeto do contrato em que se verifiquem
vícios, defeitos, disparidades com as especificações estabelecidas neste contrato ou íncorreções
resultantes da fabricação ou transporte.

3.4. A entrega e o transporte são de total responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer ânus para
aCONTRATANTE.

3.4. 1 . A CONTRATADA deverá entregar o objeto, sem ânus que gere qualquer encargo financeiro ou
previsão inflacionária adicional ao valor ofertado e homologado pela autoridade competente, como por
exemplo: o valor referente à embalagem, licenças, licenças de importação, do seguro de transporte
nacional ou internacional, seguros diversos, frete nacional ou internacional, moto frete,
correspondências postais, montagem, garantia, assistência técnica, responsabilidade técnica, entrega
técnica, transporte e frete nacionais, tributos, impostos, encargos trabalhistas e previdenciários
decorrentes do fornecimento, contribuições fiscais, contribuições para fiscais, taxas (Siscomex, de
companhia aérea, do RADAR da licença de importação, de desembaraço aduaneiro, de armazenagem
alfandegária, capatazia, de despesas aeroportuárias e outras que se fizerem necessárias), custos com o
manuseio de carga, serviços de terceiros ou mão de obra, devidos no país de origem ou no Brasil,
conforme o caso, emissão da respectiva carta de crédito e outros custos que venham a incidir direta ou
ndiretamente no objeto licitado, além das previstas nas Especificações Técnicas, que integram este

Contrato.

3.4.2. Objetivando a isenção de impostos, conforme previsões legais (Lei Federal 8.0 10/90 e Lei Federal
8.032/90), no caso de processo de importação do bem objeto desta licitação serão realizadas pela
CONTRATADA, em nome da Secretaria f\4unícípal de Segurança Pública, por intermédio da guarda

municipal, por meio de despachante custeado pela CONTRATADA e aprovado pela
CONTRATANTE.

4.0.DOSVALORES

4. 1 . Os preços para a aquisição do objeto constante em Cláusula 1 . 1 , apresentado pela CONTRATADA
e devidamente aprovado pela CONTRATANTE são: item 01 - dispositivo de colega de dados Spark -
qtde. 01 unidade, com valor unitário de R$ 1.756,15(um míl, setecentos e cinquenta e seis reais e quinze
centavos) e item 02 - dispositivo elétrico incapacitante Spark Z 2.0 Kit operacional - qtde. 05 kits,
com valor unitário/kit de R$ 4.877,57 (quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete
centavos), totalizando o valor de R$ 24.387,85 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e
oitenta e cinco centavos), nos quais perfazem o valor global deste contrato de RS 26.144,00 (vinte e seis
mil, cento e quarenta c quatro reais).

4.2. Os valor es acima 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 lucros da
CONTRATADA.

4.3. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da dotação orçamentária
N' 02.16.04.06.181.0004.1026.4.4.90.52.00 -- Ficha 368 -- TESOURO PROPRIO.

5.0. CONDIÇÕES E FORMA DE PAGANIENTO

5. ] . Na entrega total do objeto, a CONTRATADA deverá encaminhar a NF-e aos seguintes endereços
eletrânicos: segurancapublica@jaguariuna.sp.gov.br e gmjarmainento@Jaguariuna.sp-gov.br, para
conhecimento, atesto e rubrica do Secretário de Segurança Pública e do Fiscal nomeado.

5.2. Deverão estar indicados na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) os números do Procedimento Li
da Inexigibilidade e deste Contrato.
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5.3. O pagamento será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da Nota Fiscal
Eletrõnica (NF-e).

5.4. Deverão estar obi'igatoriamente indicados na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e), número da
Agência e o número da conta bancária, na qual será efetivado o pagamento.

5.4.1. A conta bancária onde será efetivaclo o pagamento dever:í estar no mesmo CNPJ da
CONTRATADA.

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 pelo Secretário de Segurança Pública a qual solicitou

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

5.8. Junto da nota flscat emitida, a CONTRATADA enviará comprovante de recolhimento do FGTS,
do INSS e de pagamento dos salários dos funcionários envolvidos na execução do objeto deste
instrumento.

6.0.PENALIDADES

6. 1 . Por descumprimento de total ou parcial do Contrato, a Contratada poderá, garantida a defesa prévia
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

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

6. 1 .2. multa, na seguinte situação

6. 1 .2. 1 . Moratória de 1 % (um por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado, na entrega
do objeto, 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
cona unto com esta.

6.1 .2.2. Remuneratória de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, em caso de inexecução total do
fornecimento, hipótese em que será efetivada a rescisão unilateral do contrato, sem prquízo do
cumprimento forçado da obrigação;

6.1 .3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Mumicípio
de Jaguariúna, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

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

6. 1 .4. 1 . Nos casos de declaração de inidoneídade, a empresa penalizada poderá, decorrido o prazo
(dois) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penal
que será concedida se a empresa ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes.e desde que cessados
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os motivos determinantes da punição

6.2. As multas serão, após o regular procedimento lícitatório, cobradas administrativa ou judicialmente
ou descontadas dos créditos da CONTRATADA.

6.3. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade
poderão ser aplicadas juntamente com a multa prevista no subitem 6. 1 .2.

6.4. A penalidade prevista na cláusula 6. 1 .2.2. serve como piso de compensação e não impede a cobrança
de indenização suplementar pelos prej uízos apurados em decorrência da conduta da CONTRATADA.

6.5. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não
será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força
maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato
necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393
do Código Civil.

7.0. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7. 1 . A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela entrega do objeto deste Contrato
e, consequentemente, responde civil e criminalmente por todos os danos e prquízos 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 Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente
enunciadas, ensej ará também a sua 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 formas delineadas no artigo 79 da Lei n
8.666/93.

9.0. DISPOSIÇOES GERAIS

9.]. A CONTRATADA deverá entregar o objeto rigorosamente conforme estipulado na Cláusula l .l
deste instrumento.

9.2. A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que
concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguros de acidentes do trabalho
ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança
do trabalho, previstas na Legislação Federal, sendo que seu descumprimento poderá motivar a aplicação
de multas por parte da CONTRATANTE, bem como rescisão com a aplicação das sanções cabíveis;

9.3. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n. 8.666/93, que regulamenta as licitações e
contratações promovidas pela administração pública.

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

IO.O.DAANTICORRUPÇAO

1 0. 1 . Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar
a quem quer que sela, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que sqa, tanto por conta
própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagem
financeiras ou benefícios 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,

'L
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sob as penas da Lei Federal n' 12.846/2013, regulamentada no Mtmicípio de Jaguariúna pelo Decreto
n' 3655/2017

ll.O.TOLERÂNCIA

1 1.1. Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a
inobservância no todo, ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou seus Anexos,
tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou piqudicar esses mesmos itens e
condições, os quais permanecerão inalterados como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

12.0.VIGENCIA

12.1 . Este contrato vigorará pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, contados de sua assinatura,
podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93.

13.0.VALORDO CONTRATO

13.1. As partes dão ao presente contrato o valor global de RS 26.144,00 (vinte e seis mil, cento e
quarenta e quatro reais).

14.0. TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO

14.1. Na qualidade de CONTRATANTE E CONTRATAM)A assinarão Termo de Ciência e
Notificação, conforme ANEXO, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo perante o Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo.

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 obrigações deste Contrato, rentmciando expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.2. 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, 12 de agosto de 2021

Mana Emília Peçonha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

RG n' 134.655 -- OAB/RJ

CPF/MIF sob n" 095.195.527-66

Testemunhas

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prefeiura do Município de jaguariúna
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TERMO DE CIENCIA E NOTIFJ CAi :AO

INEXIGIBILIDADE N"005/2021

PROCEDIMENTO LICITATORIO N' 319/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MI.JNICIPIO DE JAGUARIUNA
CONTRATADA: CONDOR S/A INDUSTRIA QUÍMICA
CONTRATO No: 079/2021
OBJETO: Aquisição de dispositivo elétrico incapacitante Spark Z 2.0
dispositivo cle roleta de dados Spark: Itens 01 e 02.

Kit operacional e

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 eletrânico;

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 Eletrõnico, conforme
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n' 01/2011 do TCESP

c) além de disponíveis no processo eletrânico, 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 n' 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos

prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

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

2. Demo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
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, 12 de agosto de 2021

AUTORIDADE M:ÁXllWA DO ORGAO/ENTIDADE
Nome: Márcio Gustavo Bernardes Reis

Cargo: Prefeito
CPF: 1 65.052.578-88

RESPONSÁVEL PELA RATI FICACÃO DA INEXIGIBILl])ADE;
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva

Cargo: Secretária de Gabinete
CPF: 1 20.339.598-13

Assinatura
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Rest)onsáveis que assinaram o ajuste

PeloCONTRATANTE:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF: 1 20.339.598- 1 3

Assinatura

PelaCONTRATADA:
Nome: Luiz Cristiano Vallim Mlonteiro

Cargo: Diretor Comercial
CPF/MF sob n' 095. 1 95.527-66
telefone:(21) 3974-3355
E-mail : comercial.nacionalí@condoinaoletal.com.br

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTjiATANTE
Nome: Edgard Melão do Prado Filho
Cargo: Secretário Mtmicipal de Segurança Pública
CPF: 26 1 .357.028-82

Assinatura
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