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PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2.018

PROCESSO Nº 020/2.018
EDITAL N° 013/2.018

CONTRATO nº 093/2018

CONTRATANTE: - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, inscrita no
CNPJ sob o nº 45.685.120/0001-08, com sede à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, em
Pariquera-Açu/SP, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS
SILVAPINTO, brasileiro, empresário, portados da Cédula de Identidade nº 15.597.026 SSP/SP,
inscrito no CPF sob n.º 046.482.688-81 , e de outro lado como:

CONTRATADO: NETHUNO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA -
EPP, inscrita no CNPJ sob nº 53.871.927/0001-63, com sede a Rua Guiomar Rocha, 301 – Fundos –
Casa Verde – São Paulo, neste ato representada pelo Sr. Helio Vargas de Abreu, portadora do RG
12.463.229-4 e CPF 021.399.748-75

Dessa forma, as partes acima qualificadas doravante denominadas neste ato, respectivamente,
CONTRATANTE e CONTRATADAS, têm entre si, por esta e da melhor forma de direito,
tudo de conformidade com a Licitação do presente Contrato, mediante as cláusulas e condições
seguintes, que reciprocamente outorgam eaceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOOBJETO

1.1 - O CONTRATADO se obriga a fornecer conforme solicitação, o objeto deste contrato,
conforme Pregão Presencial nº 010/2.018.

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UNITÁRIO TOTAL

6

Body – conjunto de malha canelado, manga longa,
com 02 (dois) botões de pressão entre as pernas,
com estampa frontal infantil, mais mijão e luva,
totalizando 03 (três) peças; composto de 80%
algodão e 20% poliéster; com acabamento em viés
e com etiqueta original do fabricante. Cores: 180
(cento e oitenta) rosa, 180 (cento e oitenta) azul e
40 (quarenta) verde.

400 R$ 5,98
R$

2.392,00

Parágrafo Único: - Os materiais deverão ser de 1ª QUALIDADE, novos e embalados
adequadamente e em perfeitas condições de uso e conforme especificações. Os produtos
deverão ser entregues conforme amostras previamente aprovadas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DEVIGÊNCIA
2.1 - O prazo de vigência do presente contrato será pelo período de 12 (doze) meses.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
3.1 - O valor integral deste Contrato é de R$ 2.392,00 (dois mil trezentos e noventa e
dois reais)

3.2 - No preço estão incluídos todas as despesas diretas ou indiretas, ficando certo de que à
CONTRATANTE, nenhum outro ônus caberá, além do pagamento estipulado acima.

3.3- O pagamento será feito pela Prefeitura em até 15 (quinze) dias úteis após a entrega dos
produtos e a apresentação do Documento Fiscal, devidamente conferido e liberado pelo setor
responsável, através da conta corrente do licitante vencedora devidamente cadastrada na
Secretaria de Finanças, valendo como recibo o comprovante do depósito.

3.4 - O vencimento do Documento Fiscal dar-se-á somente após a entrega dos objetos
do contrato, e não da emissão do mesmo.

3.5 - Deverá constar no documento fiscal o numero da licitação – PREGÃO
PRESENCIAL 010/2.018; Número do Contrato, Número do Pedido de Compras, bem como
nome do Banco, número da Conta Corrente e Agência Bancária, da empresa, sem os quais o
pagamento ficará retido por falta de informações.

3.6 - Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de
vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentação dos documentos
corrigidos.

3.7 - A Prefeitura reserva-se o direito de descontar do pagamento devido à licitante
vencedora, os valores correspondentes à multas que eventualmente forem aplicadas por
descumprimento de cláusulas contratuais.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA
4.1 - O objeto do presente pregão deverá ser entregue conforme especificações constantes no
ANEXO I deste Edital e observando o seguinte:

4.2. O prazo contratual será pelo período de 12 (doze) meses, onde o objeto do presente
pregão deverá ser entregue conforme especificações constantes no ANEXO I deste Edital e
observando o seguinte:

4.3. Caso algum produto não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a
contratada deverá providenciar no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data de
notificação expedida pela contratante, a sua adequação, visando o atendimento das
especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no instrumento convocatório,
na Lei n.º 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor;

4.4. O produto entregue deverá conter todas as informações necessárias à perfeita
caracterização dos mesmos, em Língua Portuguesa como marca peso, composição e demais
especificações necessárias para a perfeita caracterização do produto.
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4.5. O objeto desta licitação deverá ser entregue, conforme a necessidade do Município em até
10 (dez) dias, contados do envio e recebimento do Pedido de Entrega, no Departamento
Municipal de Saúde, sito à Rua Pedro Bonne, nº 400, centro, em Pariquera-Açu/SP.

DO FUNDAMENTO LEGAL

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA
5.1 - As despesas provenientes da presente Licitação, parte serão cobertas com recursos
disponíveis na dotação orçamentária do orçamento Municipal vigente:

01 – PODER EXECUTIVO
01.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305. – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
0004 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2036 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
05.300.44 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE – DST/AIDS
FICHA 84

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
6.1 - O contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE sem quaisquer ônus para a
Municipalidade, nas seguintes hipóteses:
a) se verificar a falência ou concordata doCONTRATADO;

b) se o CONTRATADO transferir o contrato no todo ou parte, sem anuência por
escrito da
CONTRATANTE;

c) se ocorrer manifesta impossibilidade do CONTRATADO de dar cabal e perfeito
desempenho das obrigações assumidas;

d) caberá ainda rescisão administrativa deste contrato no caso do CONTRATADO,
reincidentemente ou não, deixar de cumprir quaisquer das obrigações deste contrato, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal que o couber.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES
7.1 - O licitante que deixar de entregar quaisquer documentos exigidos no Edital ou
apresentar documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta ou lance, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente,
falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no
contrato e das demais cominações legais;

7.2 - O licitante sujeitar-se-á, ainda, às sanções de: advertência multa e declaração de
inidoneidade, sendo que as sanções de suspensão descritas no item anterior e declaração de
inidoneidade poderão ser acumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão contratual;
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7.3 - As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se
repetir o motivo;

7.4 - Ocorrendo atraso na execução/entrega do objeto contratado será aplicada multa
moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, até o limite de 15 %
(quinze por cento) sobre o valor total do contrato;

7.5 - No descumprimento de quaisquer obrigações licitatórias/contratuais, poderá ser
aplicada multa indenizatória de 15% (quinze por cento) do valor total do objeto licitado;

7.6 - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s)
fatura(s), cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a critério doMunicípio;

7.7 - Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será concedido
prazo para defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação;

7.8 - Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar
da publicação;

7.9 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no
Cadastro de Fornecedores do Município, no caso de impedimento do direito de licitar e
contratar, o licitante terá seu cadastro cancelado por igual período.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕESGERAIS
8.1 - Serão estabelecidas as seguintes condições gerais: -

8.2 - São partes integrantes deste contrato, independentemente de transcrição, o Edital
de Pregão nº 010/2.018, o Processo Licitatório nº 020/2.018 a contra-proposta do
CONTRATADO, com os documentos que a acompanham;

8.3 - As entregas deverão ser realizadas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
contados do envio e recebimento solicitação.

8.4 - A contratada se obriga a entregar os produtos contendo em sua embalagem a data
da fabricação, validade e/ou vida útil dos mesmos ou repor em caso de alterações dos mesmos.
Seguindo a programação da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu-SP, quanto à data, horário,
local, quantidade e qualidade a serem entregues;

8.5 - Reserva-se a CONTRATANTE, se necessário, o direito de controlar
periodicamente a qualidade dos produtos, enviando amostras para serem analisadas em órgãos
oficiais com o objetivo de verificar se os produtos estão dentro dos padrões estabelecidos pelo
Ministério da Saúde;

8.6 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias ao contrato de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial;
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8.7 - Caso algum produto não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a
contratada deverá providenciar no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data de
notificação expedida pela contratante, a sua adequação, visando o atendimento das
especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no instrumento convocatório,
na Lei n° 8.666/93 e no Código de Defesa do consumidor;

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1 - Para dirimir questões que resultem deste contrato, a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, elegem o Foro da Comarca de Pariquera- Açu-SP, com renúncia expressa de
qualquer outro por mais privilegiado que o seja.

9.2 - E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas
neste Termo de Contrato, aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares,
assinando o presente em 04 (Quatro) vias de igual efeito e teor, na presença de duas testemunhas,
abaixo indicadas:

Pariquera-Açu, 04 de dezembro de 2018.

JOSÉ CARLOS SILVAPINTO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

HELIO VARGAS DE ABREU
Representante Legal

CONTRATADA

Testemunhas:

1._________________________________ 2. _____________________________

Nome: Nome:
RG: RG:


