
& PREFEiTURA MUNl-ClPAL DE POTIM

CONTRAN) Nº 08512022.

.. LEI Nº iàªâma
* LEI Nº 8568493 E sua ALÉMÇÓES:
» DED—RETG Nº 10.024, DE 29 DE 85TEMBRO DE 2018; -
- DECRETO MUNICIPAL Nº 966/2009 E DECRETO MUNICÍPAL Nº “IAM/2019;
- PROCESSO ADMINETRAWVO MUNICIPAL Nº 00312022 —- PREGÃO Nº 01512022 -— EDITAL Nº 02612022;
— DEMAIS NORMAS E LEGISLAÇÓES WGENTES PERTINENTES Ã MATÉRÍA.

Pato presente instrumama particular de contrato de prestação de sewªge 'por prazo determinado, de um tado,
PREFEITURA MUNlclPAL DE FORM, Estadº cia São Paulo, PW Jurídica de Direito Públicº, inscrita no
CNPJIMF sob Nº 65.042.85510001-20, com sede. na Praça Miguel Corrêa dos Ouros, Nº 101, na cidade de Potim,
devidamente representada por sua Prefeita 'Munícípaí, ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, portadora da cédula
de identíd'ada RG Nº 28.111.140—6 SSPISP e inscrita na CPF/MF sob Nº 266.054008—48, brasilaira, casada, residente
e dºmiciiiada nesta cidade, na Rua Aniõnio de Oliveira Patas, Nº 485 — Apartamento Nº (31, Bairrº Centro, denºminada
simplesmente CONTRATANTE., & a empresa MOEMA SENA DOS SANTOS DE ASSIS ME, inscdta nº CNPJ sob

Nº 0?.?31.?77IQOG1—?5, !. E.: 332.152.918.117, cºm sede na Av. Ver. Áurea M. Jesus Sªva, Nº» 223, Bairro Pq das
- Namedag GuaratinguetáISP, remªtada na forma de seu ªmador pelo 841 FRANCISCO GENÉSIO FARM
GALVÃO, RG Nº 185138675 & CPF Nº 9?6.024.5BB«BB. na qualidade de We do Pregão Eietràrúco Nº
01912022, doravante denominada CONTRATADA, nos termos. da Lei Federal Nº 8.566, de 21 de junhº de 1993, e
alterações, Lei Federal Nº 10.520, da 17 de julhº de 2002, Damaia Federal Nº 1002412019 & Decretºs Municipais Nº
5432010, 54912010 e 1.40012019. firmam (: presente Contrato com as seguintes dáusulas:

CLÁUSULA PRÍMEIRA- OBJETG
1.3! « OBJETO: AQUiSlÇÃÓ DE EQUIPAMENTOS E HOBÍLIÁRÍOS DO PROGRAMA QUALIFAR SUS,
CONFORÃQE TERMO DE REFERÉNCIA E DEMN$ ANEXÚS DO EDlTAL
1.2. - Considera—se parte integrante deste cºntratº os seguintes diamantes:

1.2.1. - Edítatdo PREÉÃO WWW e sans Anaxosl

_ um " , mmm-'n . . 511i ngm, _ . , MARCA' : j,,mmúpfnmo “matara" ,.ª

BOBINA DE SENHAS com CAPACIDADE DE 2.000
Mims « DE FACE, DBS?AQUE cºm am

91 wma DE 3013 DÁGZTDE (xao—99; EM UH zx) m m  ' 333331 - 12333940
. MATERzAL mm 33 GR, CQWWQ Wºw

fx  % mas DzAMÉTRC) 11 CM. É. LARGURMCM
. ?ALLET ?ÍÁ3'ÍÍCÉ) DWSÃÓ mxm DE 113% fx
1200 PBR (”ABNT NBR) 3015 um X 1200 ): mºm
(EXTERNA), 960 X 1160 M (INTERNA), A2 '

as. ENTRADAS, com ABAS DE 2 CM, FACE VAZADA. UN ; as msm: R$ 300,00 Rscjoom
COM 3 WNGARINAS, DFÃLIZADOR, mm:—mz. sm.
%%%& faz;“ saíªm. msm. amªm wu
LEVE, ATÚmnEFACIL DE EQIENIZAR . ._ ..
M G D E A Ç Q W M M I A S  —CQM
FECHADURA E NÉNÍMÚ DE mªs ?RATELEmAs
IW)  QUATRO VÃÚS DIMENSÓES
IVLÍNIMAS DE 1900 MM (ALTURA) X 560 MM
(PRQFUNDIDADE) 12.“ aos MM (LARGURA), CHAPAS
1333 AÇG SAE mama cºm; E PORTAS EM
W A  ºz (8 75 MM) mm ams E REFORÇO
DAS PORI'AS "EM CHAPA 20 (o 90 MM) BASE EM
caga 13 a as MM); maças EM CHAPà 1a, '
(ww/1).
cmo ARMAZÉM 309 m .— EM mas DE AÇO
(MM) - (a - 31,731 ESPESSURA (1,59), RODA TIPO

- RPC RE 2,25 MM gema, eua); ROLETE, NA CGR
&? AZUL., mao mama DE 1279 x 690 X UN ' : mmm 33130030 R$ mmm

770 MM, mmmm mm um DE REFÓRÇ'D
LATERIAS É mmsvmsms, BASE CDM
TRAVESSA "PARA mmm mwms.

UN ' 4ª PW R$ 995,00 ' R$ 3.986,00

VALOR TOTAL: R$ 9.810,10

Tala-Wax: (13) 3 1 12—93%— E—md1111111131d sp gov bx
PraçaMiguel Cmêa dos Ouros, Nº 101— Cmtm— PotímªSP— CEP 12 5251000 M ª

CNPJ: 65 342. 855f0001—20 -— I. E.: Isenta



, ; PREFEITURA MUNICIPAL DE POTlM'

causam SEGUNDA GONEÇÓEE DE ERTREGA
2.1.— Prazo de antragn: 15 (quinze) dias corridos contados da data de recebimentº da autorização de fomecimento
medida e mem.)

2.1.1. - A Ondam de Entrega será Íanviada aº formacao? par mato da fax amu e—mail, a qual“ deverá ser
devolvida ao Setºr de Cmpfas, devidanenta assinada, datada & cºm RG dº recebedor, por meia do fax (12) 31 12-
9200 e/ou por meio do e—maií: comgrasggotimsggovbr na prazo de 01 (um) dia útíi, para fins de compmvaçào de
recebimento.

2.1.2. - O recebiam dº &nsàfumento de naum fia entram—íam & animação. mb fornecedor de sua
regularidade Escai nºs tem do item 8.2.2;

2.1.3. - Se as Genma apresantadas para habâítação ainda estiverem váãdas :: fºrnecedºr estará arma—
do de atualizá—las.
2.2. - O fornecedor que, convocado, recusar-se ínjustiôcadamente em receber a Ordem de Entrega no prazo marcado
sofrerá & sanções previstas na Lei “tº.-52912002 e na Lei 8666193 e suas anºtações vigentes.
2.13.- (3 prazo máximo de antrega do mieríaí é de 15 (mime) dias caninºs, cºntados da confirmação da

ªnahi-mento da Ordem de Exam
2.3 'L - A  entrega será em Potim na endar'aço indicado na Ordem de Entrega

2.4. — Constatadas irregutaádades no objetº, esta Pre€e4tura Mwm: sem prejuízº das penalidades cabíveis,
poderá;

a) se cªssar respeito à sspeciãcação rejeitª—ía no todo ou em parte, deteminando sua substituição ou
rescindindn a contratação sem prejuízo das panaiídades cabíveis;

as!) na hipótasa de substituição, a Cºntratada amará fazê—la am confºrmidade com a indicação da
Administração, no prazo máximº de 02 (dois) dias. contadºs da notmcação por escrito mantidº o preço iniciaimante
contratado;

b; se disser respeito à diferença de quantidade na de patas, determinar sua complementação ou rescindir &
contratação sem prejuízo das penalidades cabíveis;

hd) na hipótese de cºmpiemantação algu Maçã—as., a Contratada deverá mlemntar elou
com'gir em confonnidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias contados da '
nºtifitação pºr escritº, manãâo o preçº inicíaimerfte matadº.

a) o prazo de entrega Maré ser prorrogado mr íguai período a critériº da adnúfâstração.

CLÁUSULA TERCEIRA- VlGENCIA
3.1. - 0  cºmam vigerá pelº período de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura podendº ser prºrrºgado

n.os temas do Incisº " do Artigo 5? da Lei 8 %BfSS

CLÁUSQLA QUARTA- DG VALOR, aos REGURSGS E DO PAGAMENTO
4.1 Opte—çotota! a serpagoêde R$9.810,1G(nove «úteaitocentosedezreaiseazcattavosh que ºneraráa
sºªm Maçãº ºrçamanàána:

02, 17.30 - Sacretaria Municipal“ de Saúdº;
02.17.01 - Fundo Mumfcípa de Saúde;
"1303.0018. 1084 - Quaãfar SUS;
4.430. 52.00 -— Equipamentºs & Materia! Pemanenfe;
Fºnte- de Recurso 05 —— TfªBStÉBCÍãS & Convênios Fsdemis—Váhculados— Ficha 37.

021100 — Secretaáa Municipal de Saúde;
02.17.61 -- Fw:-da WM de Saúde,
10 303 0018 1013— investimentos na Saúde;
4 4 99 s a w — W e  W W W ;
Fonte de Recurso 05— Tiragem & Cºnvém Pmms—Wmladas— Ficha 207.

021 ?,00 —— secretaria Mamma! da Saúde;
021101 - Fundo Municipal da Saúde;
10.30330182925 — Manutenção das Afiviâades da Saúde; - C2 1 ª

, 3359053030— Mªeda! de Consumº;

Praça Miguel Corrêa dos Ouros Nº 101“ Cmte “ PotimP— CEP 12 SW
TEM“: (13) 3112—9200" E—maikz adwaâpºtimsp gm -br

CNPJ: 55 942 855ÍW01—20—I E.: Isenta



PREFEITURA MUNlClPAL DE POTJM

Fºnte da Recursº Dã - T::anáeêwâs & Canárias Wyman?“ — Ficha 218.
4.2. —ôpagamentaMWMatéawmiââsamdammeMàamFàwMeúmaem
da paêo respºnsável técnica pelº renebâmanto dos Sewiços -- Diretor ou Chefe do Sater ãoiicitanta a anuência do
Seia; “efa Cºmpras, par maia && “chaque amina!" au am mia car-rama indicada pela mga mntratada,

4.2.1. — Na Nºta fama! deverá constar abrigatariamania o númam do contrata, a desmçáo das amigas,
quantidades, preços unitários e o vaiar totat.
4.3. ,. Quarªi: for cºnstatada W irreguiaridade na Huª FiscaiiFaturªa, será imedíatanente sdícitado ao contra-
tado, carta de correção. quando ember, ou ainda pertinente mgutadzaçâo, que deverá ser encaminhada a esta Prefei-
tura Municipal nº prazº às 24 (vinte e amarro) haras;

4.3.1. . Caso o cºntratado não apresente carta de correção no prazo estípxáadn, :: prazo para pagamentº
será recontada, & partir da data da sua apresentação.

CLÁWULA QUINTA — DBRIGAÇÓES DA CONTRATADÁ
5.1. - Cumprir as audições previstas na Edital da Prem N“ 019120222 e em sua prºpºsta.
5.2. - Nãº ceder ºu transªr?, total ºu parciaíment'e, :: wasante aºntratº & tamara sºb pena da fascisâº.

A.?» — Responsabiiízaraàe pela” entrega, instalação & mªgmação do(s) equípamentosfs) na endemço indicado na G#
dem de Entrega. ,
SA. -àãaniermeindaaexewçãa Mamaªmnpaâhimmmasgwgaçãesmmim assim cºmº
tºdas a condições de habilitaçãº & qualificaçãº exigida na, licitaçãº. apresentando dasumantaçâo revalidada -se_
sigam dºcumento perder a vaidade;

CLÁUSULA SEXTA — OBRIGAÇÓES no CONTRATANTE
6.1. — Cumprir a pizza fixada para realização do pagamantº.
6.2. — indicar respansávei peãº acºmpanhamento da &xeacuçãº deste cºntrato.
63. - Permitir mas:-za dos Mamária?» da CONTRATAQA ao. im determmda para & ºmega de objeia mntratado.
6.4, - Comunicar & CONTRATàDA sºbre. quatquar irreguãarídade no fornecimento do prºclªmª

CLÁUSULA SÉTIMA - emma
?A. —ªºstemwsáaât âêªcaputº d a t á W N ª â W e W s W W ,  nãºsevàexêgídada
contratada & prestaçâc de garantias.

CLÁUSULA (>ev . RE$CÍ$ÃÓ & $ANÇÓES
rºd . — Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não ceiebrar o mntrato, deixar de entregar ou

dpmsentar Mantegª #aªsa exãgMa para este W amar º retardamentº da maçãº de sau abriam, não
mantivêr & propºsta, falhar em Wi“ na êxmº da aún-trata, cºmpºrtar—$a da mºda %nidôneo ou cºmeter fraude
ªma!, &eafá sujeita à sançãº Mªíâtª na Mªge ?º ªa La? F : ,,... nº 19529102.
8.2. - O não cumprimento das obrigaçõas assumidas no magenta contras ºu a ocºrrência. da mpôtase prevista no
artigo 78, da Lei Federal nº 8.666, de' 21 de junho de 1993, autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir,
unilateraimente, este contratº, independem-amante ée mtemeiaçâo judiciai, sendo apãcáveí, ainda, o disposto nos
artigas 79 e 8%) do mesmo dipiczma lega; no caso de ínadímpªlência.

8.2.1. - Wie de 0,5% (zerº vírgula cinco por cento) aº dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso na
Mega dº veícuzo ou no descumprimentº das ºbrigações aªsumidas, até o 15” (Mme quinto) dia;

8.2.2. -» Muita de até 26%. (vitªe por cento) sºbre & vala de corúratoí .
a) quando o atraso na entrega do veículo nitrapassar 15 dias da data que deveria ser entregue o objeto.

8.3; * & COWTM astá sujam às smçõas prevista na Mga 8? da Lei Fedemi nª 8566193 & aitaraçõas
vigentes.

8.3,1 .. Pºeta inexêcuçãú tem ºu parcial do contratº & W W W  poderá, garantida a prévia defesa, apticar
aº contratado as muintes sançôaa; ' '

usavam; “fº/WO
!! - multa, na fºrm prévias na instrumento ccnwcatérêc ou no mntrato; %

Praça mªntem dos em Nº“ 101 «« em “PMSP «4559 12523009
remªx (13) 3 112—92GG '»- E—maií: aúmíàpoúmspgwht

CNPJ”: 65.042355MºM—«2G «— E. E.: Isenta



PREFEiTURA MUNICIPAL DE POTÍM

m --suspensãa temçbrâria as partimpaçào am licitação e impedimentº de contra—mr com a Administraçãº por
prazº não mar 3 2  (dois; ams;

N dedaração de inidoneidade para imitar ou contratar mm a Administração Pública enmantn perduraram
os motivos determinantes da punição ou até que seja pmmovíúa a reabititaçâo parente & própria autoridade que
aplicºu & penalidma, qua Má amadida sempre qua :: contratado ressarnir & Admmistraçào patos prejuízos
resultantes e após decorrido º prazº da sanção aplicada com base no inciso anterior.

8.3.2- Conforme o artigo 79 da Lei 8 686193 a insu'umentº contratual“ poderá ser rescindido:
&) Por at:: umlateral & escrito da Adnúnistraçào na casºs enumeradas nºs incisºs & a XII e XVI! do M. 78,

da Lai Federai da Liciªtaçõesg
b) Amígávei por acordo entre as partes, reduzido a termº nº processo da &dtação, desde que haja

convaªáência para a Administração“;
e) Judicial, ms temas da legislaçãº

&&MAreSásãoWaavadewáwwmaemmmeàmw
mamada da autºridade cºmpetente

B 3“2.2 ºs sasas da reseisão sºmam sarªu Mamma mºtivadºs nºs autºs dº mmaº
fas-segurando o contraditório e & ampfa defesa

CLÁUSULA NGNA- ªº $$$-Tºª ªº CMTRÁTQ .
9.1 - Fica designada a servidora ainda Roânâa Rakiºn“ Paixão da Smetana Minipa! de Saúde para
acºmpanhar ãscàizaremaiaraamdnmm paraosânsdoàspmommºwwmi 836633
rasponsabilízaMa-sa pam Wiº & cºnferencia dºs serviçeà.

ÇLÁUSDLA DÉCIMA »FORG
ª t ª r i , » G f m m w m m t a a e m m m m m m e º F M á a C m m w
cidaISP. , .
16.2. « E, pºr asta-am fusta's & Matacães, asainamb mamãe WD para mas as Em dºarem

Potim, 14 de ;unho de 2022.

FMEIS'GO amém := _ vão
MOEMA SILVA nos sn DE Assrs ms
CONTRATADA

MÁ“ (   * %%%&

PraçamguelCmêa dos % Nº 101»— cm *Patinifãlª u m  125231009
Tela'hx: (12) 3112—492QG— Email: admâpmspgwju

cmºl: 55.042.s55mom-2o - I. E.: Isenta



PREFEQTURA MUNICIPAL DE POTIM

CONTRATOS OU ATÚS JURÍDiCOS ANÁLDGDS .

CADAETRG ªº RBSPGNSÁVEL

CONTRATANTE: PREFElTURA MUNlCiPAL QE. POTIM
ÇGWTAIBD: wma saga BBS SMDS BE mªs QE
CONTRATO Nº: 06532022
OBJETO: AQUIâiÇÃG DE EQUIPAMENTDâ E MOBILIÁRIQE; Dº PRQGRAMA QUALIFÁR SUS», CONFORME

' TERMO DE REFERENCIA CQNFQRME TERMO DE REFERENCIA E DEMAlS ANEXQS DO EDITAL

' MEME Erica Sºlar 33:3t de Oliveira

CARGO méàéa mmm
RG Nº 284114495 '

£i PraçaMiguâômãaâmGumsnº1ê1PW
« mama" ' . > _ (12) 311232653 . _

vÉ—ÉAIL & . * >“ A .» ' gabihetéªpótãhzâpgambr

RESPÓNSÁVEL PELG ATENDÍMENTO A REQUISIÇÓES DE DDCUMENTÚS DG TCESP

NOME _ Raphaeía Caroline Pedroso Abrantes

CARGD Seaatária Mp3! de %%%m

. ãgâââãgââgmª ªº ' Praça MW Corrêa dos euros, nª 10%, PotàRiSF-ª
TELEFONE E FAX ' (12) 3112.9296 '

,A E—MAIL » , admêpatêmºspgombr

Paim % da ixmho da 2322,

RESPDNSAVEL: %“

ERICA SÓLER SANTOS DE OLIVEiRA
PREFEYT'URA 5505333431. DE PUNK!

Praça Miguel Cºrrêa das Gama, Nº 103 «« cmo »— Paúmfsp «— CEP' 125251009
Tema:: (m 3 : lil—92% — Ema: %w(àpotimsngwhr

w;: &ammssmma—ãe «— ;. E.: Isenta



PREFEÍTURA MUNICIPAL DE POTÍM

corsa-mms ov Aros Junímms Moses

ramº DE cinema E na ucnacaçm

GQNTRATANTK: PREÉElTURA MUNtPAL BE PO'HM
ÇÚWTÁBG: ââãâià 313% 598 3333511“33 EE 153333 %%
CONÉÉÁTG N“: 065532022
OBJETG: AQUIâíÇÃQ DE EQUPAMENTÚ?) E mamas DQ PRQGRAMA QUALZFAR SUS ÇGNFQRME
TERMO DE. REFERENCIA, CQNFQRME TERMO DE REFERENCIA E DEMAlS ANEXQS DQ EDlTAL.

mwwsy:

KN Na qualidada de mama;—mia & .Ganizágdô, rasgactívmta, da Tama acima identificada, &, cismas de: seu
W W  aº TRiBWAi. BE CÓNTA$ $$ E&Yâíãº, pam img de irrstmçãc e juigamentº, dªna-noa pºr
GlENTES & NDTlFtGADOS para àmmpanharftadºs as 32:33 da tramitaçãº WM até julgamento final e sua
W a ,  safaramaáemamasaa,  “para mmamenaamªgaísawmaãa a w e
dâraitô dª Masa, Namºr mesmas ª & maãa qua mibr.-

Duimssim, esiaxms ClENIES, dºravante, de qua tºdºs as despacmg & áecisães que vierem a ser tºmados,
míativamaráe aº Meio processº safrãc mm nº fam: (arraia; do Estadº, Cama da ?odar mam, parte
do Trmdªàmâasdoâstadºdeiââawº. dawmdsmaammâôdamCmWar aeww
mªr da 14 da janaina da 1993, WWW, & M dª entãº,. & maçºm dºª prazºs Mamãs.

Paim,. 14 de junhº de 2622,

'“ % W . Mªg
BREGA sºma mam DE W APREFEITA MUNICIPAL , »

FRâW ENÉSiG FARIMNLVÃO
NDEMEA su, A aos amos DE As-Sis ME
CONTRATADA

' &“;m dos em Nº zm cmº— PMSP CEP 12 3251090
”feia?“: (12) 311249266— E—maií: «&d sp gm &:

cw; as 342 assinam—20 : E.: Isma


