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i Camara Municipal de Jaguariuna

Estado de Sao Paulo

PRECAO PRESENCIAL 005/2017

CONTRATO N° 01112017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1568/2017
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 005/2017
TIPO DE LICITA<;Ao: Menor Prec;o

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Prec;o por Lote
OBJETO Aquisic;ao de 40 Aves Natalina com aproximadamente 3 Kg - na embalagem original.

QUE ENTRE SI CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARI1JNA EDNA
COMERCIO E REPRESENTA<;OES EIRELI - EPP, OBJETIVANDO Aquisic;ao de 40 Aves
Natalina com aproximadamente 3 KG para distribuic;ao aos servidores da Camara Municipai de
Jaguariuna.

Pelo presente instrumento contratual firmado entre a CAMARA MUNICIP AL DE
JAGUARIUNA, com sede a Rua Alfredo Bueno, 1.189 - Centro - Jaguaritina - SP, CNPJ nO

51.313.955/0001-30, ora denominada CONTRATANTE, neste ate representado por seu Presidente
Sf. ROMILSON NASCIMENTO SILVA, brasileiro, casado, portador da Cedula de Identidade

RG nO 42.181.834-7-SSP/SP e inscrito no CPF/MF 224.361.418-94, e de outro lado a DNA
COMERCIO E REPRESENTA<;OESElRELLI - EPP, doravante designada CONTRA TADA,
inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes CNPJ sob 0 nO. 13.524.344/0001-41, sediada na Rua
Brigadeiro Henrique Fontenelle, nO473 - bairro Parque Sao Domingos - Cidade Sao Paulo, Estado

SP, representada por seu Representante Legal, Sra. VANESSA STRAMBECK LOFRANO,
portador da Cedula de Identidade RG nO 33.699.709-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nO
300.236.928-47, tern entre si justo e contratado as seguintes clausulas e condic;6es:

I. OBJETO DO CONTRA TO

1.1. Aquisic;ao de 40 Aves Natalina com aproximadamente 3 Kg, em embalagem original, para
distribuic;ao aos servidores da Camara Municipal de Jaguaritina, atendendo as especificac;6es
dispostas no TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.

1.2. Sendo necessario a Administrac;ao, podera invocar 0 § 10 do art. 65 da Lei 8.666/93, no qual
reza que "0 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condic;6es contratuais, os
acrescimos ou supress6es que se fizerem nas obras, servic;os ou compras, ate 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato".
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II - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Para todos os efeitos legais e melhor caracterizafiio da presente aquisifiio, bem assim
para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigafoes ora contraidas, integram
este Contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos:

a) Edital n° 005/2017 e ANEXOS
b) Proposta da CONTRATADA.

2.2. Os documentos referidos no presente item sao considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua extensao e, desta forma, reger a prestac;:ao do objeto
adquirido.

III-PRE(:OS

3.1 .0 valor do presente contrato e de R$ 1.840,00 (hum mil, oitocentos e quarenta reais),

consoante apresentado na proposta da CONTRA TADA devidamente aprovado pela

CONTRATANTE.

3.2 As despesas decorrentes do presente Contrato correrao por conta da DOTA(:AO
OR<;AMENTA.RIA - ORGAO/FUN<;AO: 01.02 - NATUREZA DA DESPESA:
3.3.90.30.07 Generos Alimenticios FICHA 9 FUNIPROG/CATG:

01.031.0001.2001.0000.-

IV - REAJUSTE DE PRE<;OS
4.1. 0 objeto do presente Edital sera executado pelo prec;:o ofertado na pro posta da licitante

vencedora, que sera fixo e irreajustavel, podendo, contudo, ser revisto, des de que reste
comprovada a ocorrencia de quaisquer das hip6teses previstas na alinea "d", do inciso II, do

art. 65, da Lei nO. 8.666/93.

V - CONDI<;6ES E FORMA DE PAGAMENTO

5.1. 0 pagamento sera efetuado atraves de Cheque da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ate 10
(dez) dias corridos, contados a partir do recebimento definitivo, subitem 7.1.2., atestado pela

administrac;:ao da Camara Municipal.
5.2. Em caso de devoluc;:aoda documentac;:ao fiscal para correc;:ao,0 prazo para pagamento fluira

a partir da sua reapresentac;:ao.
5.3. A CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobranc;:a ou 0 desconto da fatura (\~

emitida atraves de rede bancaria ou com terceiros, permitindo-se, tao somente, cobranc;:as em ~

carteira simples, ou seja, diretamente a CONTRATANTE. C) \-d rVi)1
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5.4. Os recursos para pagamento das despesas provenientes do contra to correrao por conta de

dota<;;aoor<;;amentaria constante do quadro de dota<;;6es/recursos - vigente da Camara Municipal
de Jaguariiina: DOTA(::AO OR<;AMENTARIA - ORGAOjFUN<;AO: 01.02 -

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.07- FICHA - 09 - Generos de Alimenta~ao -

FUN/PROG/CATG: 01.031.0001.2001.0000.-

VI- VIGENCIA

6.1. A vigencia da contrata<;;ao tera inicio no dia da assinatura do contrato, findando com 0

devido pagamento, que sera efetuado nos termos do item V.

VII - DA FISCALIZA<;AO

7.1.Fica designada pel a CONTRATANTE, como fiscal do presente Contrato, a funcionaria

Roselene Amalia Rovaris Leme

7.2 .A Gestao de Contrato sera feita pel a servidora, Marlene Aparecida de Souza.
7.3 .A CONTRATANTE, por meio do fiscal de contrato - sub item 7.1, efetuara a fiscaliza<;;ao no

recebimento do produto licitado a qualquer instante, solicitando a Contratada, sempre que julgar

conveniente, informa<;;6es do seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos desejados
e comunicar ao Contratante quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar
o born andamento ou 0 resultado final, nos termos estabelecidos no TERMO DE

REFERENCIA - ANEXO I .

7.4 .No desempenho de suas atividades, e assegurado ao Gestor de Contratos - sub item 7.2, 0

direito de verificar e exigir a perfeita execu<;;aodo presente ajuste em todos os seus termos e

condi<;;6es.

VIII - TRANSFERENCIA DO CONTRATO

8.1 .A CONTRATADA nao podera transferir 0 presente Contrato, no todo ou em parte, sem 0
<~

expresso consentimento da CONTRA TANTE, dado por escrito, sob a pena de rescisao do

ajuste.

IX - RESPONSABILIDADES E OBRIGA(:OES DA CONTRA TANTE E CONTRA TADA:

9.1. CONTRATANTE:

CONTRATADA.
pel a! '

?1).
9.1.1. Prestar as informa~6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

~.
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9.1.2. Pagar a importancia correspondente a aquisic,;ao,no prazo contratado.

9.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das
especificac,;6es deste TERMO DE REFERENCIA.

9.1.4. Cumprir os prazos do recebimento.

9.2 CONTRATADA:

9.2.1. E responsavel direta e exclusivamente pel a perfeita entrega do produto objeto deste

Contrato e, consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos e
prejuizos ocorrentes em sua execuc,;ao, que venha, direta ou indiretamente, a provo car ou
causar para a CONTRA TANTE ou para terceiros;

9.2.2. Substituir as sua.s expensas, no total ou em parte, nos prazos estabelecidos, os

produtos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrec,;6es.
9.2.3. Entregar e descarregar as Aves Natalinas na sede da Camara Municipal, rua Alfredo

Bueno, 1189 -Centro -Jaguariuna, no dia e hora marcados, com antecedencia minima de

02( dois) dias.
9.2.4. Arcani com qualquer dana que ocorra nas embalagens e produtos, no ato da entrega e

descarga das Aves Natalinas.
9.2.5. Obriga-se a cumprir durante a execuc,;ao contratual, todas as leis e posturas

pertinentes e vigentes, sendo a unica responsavel por prejuizos decorrentes das infrac,;6es a

que der causa;
9.2.6. Responsabilizar-se-a pelos recolhimentos de tributos que venham a incidir sobre 0

objeto deste contrato, arcando inclusive com os tributos federais, estaduais e municipais,
que porventura incidam ou incidirao sobre 0 respectivo contrato bern como os encargos

sociais, trabalhistas e previdenciarios;
9.2.7. Devera manter durante a execuc,;ao do presente contrato, em compatibilidade com as

obrigac,;6es assumidas, todas as condic,;6es de qualificac;;ao e habilitac,;ao;

X. DA EXECU(:AO DO CONTRATO

10.1. RECEBIMENTO

10.1.1. Provisoriamente, pela servidora, Roselene Amalia Rovaris Leme, designada como
fiscal, para posterior verificac,;ao da conformidade do produto com a especificac,;ao no

prazo maximo de Ol(um) dia util, a contar da data de entrega dos produtos e:
10.1.2. Definitivamente, apos verificac,;ao da qualidade e quantidade dos produtos e j

consequentemente aceitac,;ao,no prazo de ate 02 (do is) dias ute is, a contar do Recebimento,~

Provisorio. Cl ~ iIJi .
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10.1.3. Os produtos deverao estar dentro das normas aplicaveis de qualidade e, caso nao

satisfa~am as especifica~6es exigidas ou apresentem defeitos e incorre~6es, nao serao
aceitos, devendo ser retirados pelo fornecedor no prazo de 01(um) dia consecutivo,

contado a partir da notifica~ao.
10.1.4. Havendo notifica~ao 0 recebimento definitivo se dara atraves de carta da fiscal do

contrato, atestando que os produtos estao em conformidade' com as especifica~6es do
ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA, no prazo de ate 02(dois) dias uteis ap6s a

ultima notifica~ao.

10.2. ENTREGA

10.2.1. 0 prazo de entrega e de, no maximo 10 (dez) dias ap6s a assinatura do contrato.

10.2.2. A entrega e descarga serao feitas na sede da Camara Municipal, rua Alfredo Bueno,
1189 -Centro -Jaguariuna, no dia e hora marcados, com antecedencia minima de Ol(um)

dia.
10.2.3. A entrega e a descarga das Aves Natalinas sao de responsabilidade da

CONTRATADA, que arcara corn qualquer dana que ocorra nas embalagens e produtos.

10.3. No caso do nao cumprimento dos prazos determinados sera aplicada multa por atraso,

independentemente de notifica~ao, conforme especificado NESTE EDITAL E SEUS

ANEXOS.

XI. PENALIDADES

11.1. Ocorrendo atraso injustificado na entrega do objeto, acarretara em multa de 2% (dois por
cento) por dia de atraso, sobre 0 valor do contrato - sub item 3.l.

11.2. As eventuais multas aplicadas por for~a do disposto no subitem precedente, nao terao carater

compensat6rio, mas simplesmente morat6rio e, portanto, nao eximem a CONTRATADA da
repara~ao de possiveis danos ou prejuizos a que os seus atos venham acarretar, nem impedem a

declara~ao da rescisao do ajuste em apre~o.
t;'~

11.3. Inexecu~ao total ou parcial do Contrato importara a CONTRATADA a suspensao do direito
de licitar e contratar com qualquer ente a Administra~ao Direta ou Indireta, pelo prazo desde ja
fixado de 24 (vinte quatro) meses, contados da aplica~ao de tal medida punitiva, bern como
multa de 20% (vinte por cento) sobre 0 Valor Global do Contrato.

11..4. Sera propiciada defesa a CONTRA TADA, antes da imposi~ao das penalidades elencadas

nos itens precedentes.
11.5. Os valores pertinentes as multas aplicadas serao

CONTRA TADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

descontados dos creditos a
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XII. RESCISA.O

12.1. A inexecu<;;aototal ou parcial deste Contrato, alem de ocasionar a aplica<;;aodas penalidades
anteriarmente enumeradas, ensejara, tambem, em sua rescisao, desde que ocorram quaisquer
motivos elencados no art. 78, da Lei nO8.666/93.

12.2. A rescisao do Contrato podera ser efetivada sob qualquer das fOl-mas delineadas no art. 79,
da Lei nO8.666/93.

12.3. Se a rescisao da aven<;;ase der par qualquer das causas previstas nos incisos I a Xl, do art.
78, da Lei nO 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-a, ainda, ao pagamento de multa

equivalente a 10% (dez par cento) do valar global do contrato - subitem 3.1.

XIII - DISPOSI<;OES GERAIS

13.1. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar a
CONTRA TANTE ou a terceiros, par si ou par seus sucessores e representantes na presta<;;aode
servic;o em cumprimento do objeto deste contra to , isentando a CONTRATANTE de toda e

qualquer reclama~ao que possa surgir em decorrencia dos mesmos.
13.2. A CONTRA TADA sera a unica responsavel para com seus empregados e auxiliares no que

concerne ao cumprimento da legisla~ao prevista em Lei, em especial no que diz respeito as
normas de seguran~a do trabalho, prevista na Legisla~ao Federal (Partaria nO3.214, de 8-7-78,
do Ministerio do Trabalho), sendo que 0 seu descumprimento podera motivar a aplica~ao de
multa por parte da CONTRA TANTE e/ou rescisao contratual com a aplica<;;ao das san<;;oes

cabfveis.
13.3. Fica expressamente vedada a subcontratac:,;ao, sem previa, expressa e escrita autarizac:,;aoda

CONTRATANTE.
13.4. CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execuc:,;ao do contrato, em

compatibilidade com as obrigac:,;6espar eia assumidas, todas as condic:,;6es de habilitac:,;ao e

qualificac:,;aoexigidas na licitac:,;ao.
13.5. Aplicam-se a este Contrato as disposic:,;6esda Lei nO8.666/93, que regulamenta as Iicitac:,;6es

e contrata<;;6esp{omovidas peia Administra<;;ao Publica.

XIV. TOLERANCIA

14.1. Se qualquer das partes contratantes, em beneficio da outra, permitir, mesmo par omissoes, a

inobservancia no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condic:,;6esdeste Contrato e/ou de
seus Anexos, tal fato nao podera liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar ~.
esses mesmos itens e condic:,;oes, os quais permanecerao inalterados, como se nenhuma I'/);
tolerancia houvesse ocorrido. n
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xv. DO TERMO DE CIENCIA E NOTIFICA(:AO

15.1 . Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, assinarao Termo de Ciencia e

Notificac,;ao, conforme Anexo VIII, relativo, se for 0 caso, a tramitac;;ao deste Processo perante 0

Tribunal de Constas do estado de Sao Paulo.

XVI. DO SUPORTE LEGAL

16.1. 0 presente Certame Licitatorio sera process ado e julgado em consonancia com a Lei Federal
nO10.520/02, aplicando-se subsidiariamente as disposic;;6es da Lei Federal nO8.666, de 21 de
junho de1993, da Lei Cpmplementar 123/2006, (Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas)

e alteraC;;aoLC 147/2014, bern como as Resoluc;;6es da Mesa Diretora da Camara Municipal
de Jaguariuna nO166/2013 e n0184/2017.

XVII. FORO

17.1. Elegem as partes contratantes a Comarca de Jaguariuna para dirimir todas e qualsquer

controversias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por

rnais privilegiado que seja.
E por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam 0

presente instrumento, em 03 (tres) vias de igual teor e forma para urn so e juridico efeito,

perante as testemunhas abaixo assinadas.

Vanessa Strambeck Lofrano

Representante Legal
Romils

Vereador/Presidente

TESTEMUNHAS:

CAVALCANTI NERIROSELENE AMALIA ~~: ARIS LEME

RG nO18.672.041 SSP/~

SANDRA

RG nO20.466.594-2 SSP/SP

I

I
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