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Contrato 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MAIRINQUE 
POR MEIO DE SUA PREFEITURA E V.S COSTA & CIA LTDA, PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, 
ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS PERMANENTES PARA 
ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE. 

Contrato n° 064/2018 
Processo n.° 7534/2018-1 
Pregão Presencial n° 056/2018 

Entre o Município de Mairinque, por meio de sua Prefeitura, CNPJ no MF n°. 45.944. 
428/0001-20, com sede nesta cidade, denominada simplesmente PREFEITURA, neste 
ato representada pelo seu Prefeito Sr. Ovidio Alexandre Azzini, e V.S COSTA 
& CIA LTDA, CNPJ no MF n°.0 5.286.960 /0 0 0 1 - 8 3 , Inscrição Estadual n°. 
902.68665-77, com sede na cidade de Arapongas — PR, à Rua Francelho, n°69 Vila 
Nova neste ato representada pelo Ronaldo Luiz Cestari, portador do RG n°. 
5.372.379-9 SSP/PR e CPF n°. 878.485.979-20 doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, é lavrado o presente contrato, nos termos do Pregão Presencial n°. 
O 5 6 e Normas Gerais da Lei n°. 8.666/93 e alterações posteriores, conforme normas 
e condições a seguir descritas: 

CLÁUSULA 01. DO OBJETO 

1.1. Obriga-se a CONTRATADA ao fornecimento de materiais e equipamentos 
médicos, odontológicos e fisioterápicos permanentes para atender a Secretaria de 
Saúde, conforme especificações, quantidades e condições constantes no Edital Anexo 
I, neste contrato e proposta apresentada. 

CLÁUSULA 02. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

2.1. O presente instrumento terá vigência até de 90 dias, a contar da sua publicação em 
imprensa oficial, conforme o artigo 61 da Lei de Licitações, podendo ser prorrogado 
termos do artigo 57 da LEI 8.666/93 e 10.520/02. 

2.2. O objeto do contrato, durante a sua vigência, não poderá ser utilizado por qualquer 
órgão de entidade da Administração que não tenha efetuado requisições do certame 
licitatório. 
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CLAÚSULA 03 — DO FORNECIMENTO 

3.1 - O fornecimento será efetuado mediante expedição da Autorização de Fornecimento, 
(ou instrumento equivalente), do qual constará a data de expedição, especificações, 
quantitativo e local da entrega do equipamento em conformidade com as especificações 
constantes no Anexo I. 

3.1.1. A Autorização de Fornecimento será o instrumento formalizador, juntamente com 
o empenho. 

3.1.2. Recebida a Autorização de Fornecimento, deverá a CONTRATADA entregar o 
equipamento solicitado(s) junto a Secretaria em até 60 dias úteis. 

3.2. O equipamento deverá(ão) atender as especificações e quantidades previstas no 
Anexo I do Edital. 

CLÁUSULA 04 — DOS PAGAMENTOS E DO REALINHAMENTO DOS 
PREÇOS 

4.1 — Após a aprovação do recebimento do equipamento pela Secretaria de Saúde, a 
CONTRATADA emitirá a Fatura ou Nota Fiscal, em conformidade com o(s) 
equipamentos fornecido(s). 

4.2 — A Secretaria de Saúde terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da apresentação 
da fatura ou nota fiscal, para aceitá-la ou rejeitá-la. 

4.2.1. Deverá constar no documento fiscal o n.° do Processo, n.° 7534/2018 do empenho, 
bem como Banco, n.° da Agência Bancária e n.° da Conta Corrente, sem os quais o 
pagamento ficará retido por falta de informação fundamental. 

4.2.2 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 do 
documento corrigido. 

4.2.3. A CONTRATADA não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e 

deverá tolerar os possíveis atrasos de pagamentos, nos termos previstos no artigo 78, 
inciso XV, da Lei. 

4.3 — A fatura ou nota fiscal não aprovada pela Secretaria será devolvida à Contratada 
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-
se o prazo estabelecido no subitem 4.2, a partir da data de sua reapresentação. 

4.4 — A Prefeitura efetuará o pagamento em até 30 (vinte) dias após a entrega, 

acompanhado da Nota Fiscal ou nota fiscal eletrônica (Protocolo ICMS 42 de 
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03.07.2009), se for o caso e devidamente conferida pelo setor requisitante, estando o 
equipamento de acordo com a aceitabilidade do setor requisitante, observando as 
exigências deste edital. 

4.5 - Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA os encargos, impostos e taxas 
decorrentes do objeto deste edital. 

4.6 - Não será permitido nenhum tipo de pagamento antecipado. 

4.7 - A CONTRATADA terá direito à atualização financeira dos valores não pagos após 

prazo estabelecido do item 4.5 até a data do efetivo pagamento, os quais serão corrigidos 

pela variação do IPCA, bem como, penalização no valor de 0,5 % (zero vírgula cinco por 

cento) sobre a parcela devida. A Prefeitura não fará antecipação de pagamentos, mas 

poderá compensar eventuais valores devidos à Contratada, com créditos que 

eventualmente a municipalidade venha a ter, exclusivamente no montante dos valores 

apurados. 

4.8 - Os preços dos equipamentos licitados constituirão, a qualquer título, a única e 
completa remuneração pelo adequado fornecimento do(s) equipamentos e os 

pagamentos não isentarão a CONTRATANTE da responsabilidade pelo correto 
fornecimento. 

4.9 DO REALINHAMENTO DE PREÇOS 

4.9.1. Durante a vigência deste contrato, poderá ocorrer que os preços dos produtos 

licitados fiquem superiores aos praticados no mercado sendo que, neste caso, 
independente de solicitação da CONTRATADA, o preço dos produtos licitados e 
constante no contrato poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, cabendo ao órgão responsável convocar a CONTRADA para 
estabelecer o novo valor. 

4.9.2. Os preços dos produtos licitados poderão ser majorados mediante solicitação da 
CONTRATADA, desde que seu pedido esteja acompanhado de documentos que 
comprovem a variação anormal de preços do mercado. 

4.9.3. Os novos preços somente serão válidos após a sua publicação no Diário Oficial do 

Estado de São Paulo e retroagirão à data do pedido de adequação de preços formulado 
pela CONTRATADA, para efeito do pagamento de fornecimento porventura contratado 
após o citado pedido. 
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CLÁUSULA 05. DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES. 

5.1.São obrigações da CONTRATADA, além das previstas neste contrato e na proposta 
apresentada no certame, as seguintes: 

5.1.1 - Não será permitida a subcontratação do objeto do presente contrato. 

5.1.2 — A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento das normas de 
segurança do trabalho, adotando para tanto todas as medidas, precauções e cuidados 
tendentes a evitar danos ou prejuízos que vier a causar a terceiros, em decorrência do 

fornecimento, seja por ato próprio ou de seus prepostos, sem qualquer responsabilidades 
ou ônus para a Prefeitura por indenizações ou ressarcimentos devidos. 

5.1.3 - Além das responsabilidades estabelecidas na Lei 8.666/93, com suas alterações 
e no Pregão Presencial, A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações e 
despesas relacionadas a prestação do serviço, tais como transporte, obrigações 

trabalhistas, previdenciárias ou securitárias, relativas ao pessoal que será empregado no 
fornecimento do equipamentos. A Prefeitura não assumirá, em nenhuma hipótese, 
qualquer obrigação trabalhista decorrente da execução do fornecimento. 

5.1.4 - Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA os encargos, impostos e 

taxas, o cumprimento integral da Legislação Trabalhista, Lei 6514/77, Portaria 3214/78 
especialmente os dispositivos da NR 18, a observância e cumprimento do disposto no 

artigo 7° inciso 33 da Constituição Federal com a redação dada pela Lei 9.854/00 e 
ainda o cumprimento de convenções ou acordos coletivos que tenham incidência no 
município de Mairinque e demais responsabilidades decorrentes do objeto deste edital. 

5.1.5 - A CONTRATADA será responsável por acidentes ocorridos com terceiros 
envolvidos na operação, bem como o ressarcimento dos danos. 

5.1.6 - Durante a vigência do contrato, é obrigação da CONTRATADA manter todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas para a licitação, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas. 

5.1.7 - A CONTRATADA é responsável por todas as obrigações e despesas 
relacionadas aos serviços que vier a prestar. 

CLÁUSULA 06. — DA RESCISÃO DO CONTRATO 

6.1. - Constituem motivos para a rescisão do contrato, além das situações referidas nos e 
artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações: 
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6.1.1 - PELA PREFEITURA QUANDO: 

6.1.1.1 — A CONTRATADA não cumprir as obrigações constantes deste contrato; 

6.1.1.2 - A CONTRATADA não retirar o Pedido de Compra, no prazo estabelecido, 
e a Prefeitura não aceitar sua justificativa; 

6.1.1.3 - A CONTRATADA der causa a rescisão administrativa de contrato (ou 
instrumento equivalente), a critério da Prefeitura; 

6.1.1.4. - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato (ou 
instrumento equivalente), se assim for decidido pela Prefeitura; 

6.1.1.5. - Os preços se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

6.1.1.6. - Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas 
pela Prefeitura; 

6.1.2 - PELA CONTRATADA: 

6.1.2.1 Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitada de cumprir 
as exigências deste contrato, ou, a juízo da Prefeitura, quando comprovada a ocorrência 
de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei n° 8.666/93, e 
alterações posteriores. 

6.1.2.2 A comunicação da rescisão deste contrato, nos casos previstos nesta Cláusula, 
será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se 
o comprovante ao processo de administração do presente contrato. 

6.1.2.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, 
a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, do Município e 

Jornal de grande circulação no Município e no Estado, considerando-se, assim, para 
todos os efeitos, rescindido o contrato. 

6.1.2.4 A solicitação da CONTRATADA para rescisão do contrato deverá ser formulada 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Administração a aplicação das 
penalidades previstas neste contrato, caso não aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA 07. DAS PENALIDADES 

7.1 - A desistência da proposta, a não assinatura do Contrato e do Termo de Ciência e 
Notificação no prazo fixado neste edital e a declaração de que cumpre os requisitos de 
habilitação e não os cumprir ensejará: 
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7.1.1. Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total da proposta; 

7.1.2. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o 
Município de Mairinque e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no 
Cadastro de Fornecedores do Município de Mairinque pelo período de 2(dois) anos. 

7.2 Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e 
comprovada, o não cumprimento, por parte da empresa CONTRATADA, das 
obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes ensejará, 
segundo a gravidade da falta, as aplicação das seguintes penalidades: 

7.2.1. Advertência, que será registrada no nome da empresa no Cadastro de 
Fornecedores do Município de Mairinque; 

7.2.2 - Multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato, por dia de atraso 
para o fornecimento do equipamento, até 10(dez) dias, após o que será aplicada a multa 

prevista no item 7.2.2.1. 

7.2.2.1. Decorridos os dez dias previstos no item 7.2.2 ou em caso de falta grave ou 
reincidência dos motivos que levaram a Prefeitura a aplicar as sanções previstas neste 
edital, o contrato será rescindido, caso em que será cobrada a multa de 20% (vinte por 
cento) sobre seu valor, bem como será aplicada a pena de Suspensão do Direito de 

Licitar e contratar com a Prefeitura de Mairinque pelo prazo de 2(dois) anos; 

7.2.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato por inexecução parcial 
das obrigações assumidas sem prejuízo da rescisão do contrato, no caso de reincidência 
e suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque, 
bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos; 

7.2.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato por inexecução total 
das obrigações assumidas sem prejuízo da rescisão do contrato e suspensão temporária 

ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque, bem como o impedimento 

de com ela contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos; 

7.2.5 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do empenho no caso de rescisão 
do contrato por culpa da CONTRATADA sem prejuízo da suspensão temporária ao 
direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque, bem como o impedimento 

de com ela contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos; 

7.2.6. A Suspensão do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque será 
aplicada também ao(s) licitante(s) que retarde (em) a execução do pregão, causando 

tumulto, desrespeitando o Pregoeiro ou outro membro da comissão de licitação, faltando 
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com urbanidade com os outros licitantes, atendendo celulares durante os lances, 
fumando, estando alcoolizado, saindo da sala sem justificativa ou passar informações do 
ato para outrem e ou, outra conduta que o Pregoeiro entenda com desrespeitosa ou 
indigna para a ocasião. 

7.2.7. Declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave 
dolosa tais como apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer 
fraude, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida reabilitação perante a Prefeitura Municipal de Mairinque, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

7.3. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da 
empresa Contratada se for o caso, ou cobrada administrativa ou judicialmente. 

7.4. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa CONTRATADA da reparação 

das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar à Prefeitura Municipal de 
Mairinque. 

7.5. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 
quando cabíveis inclusive a suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de 
contratar com o Município de Mairinque e cancelamento de seu Certificado de Registro 
Cadastral no Cadastro de Fornecedores do Município de Mairinque, pelo período de 2 
(dois) anos. 

7.6. A advertência e a anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores poderão ser 
aplicadas quando ocorrer descumprimento das obrigações editalícias ou das obrigações 
assumidas no Contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente 
justificados e comprovados, desde que sua gravidade não recomende a aplicação da 
suspensão temporária ou declaração de inidoneidade. 

7.7. Sem prejuízo das sanções previstas no item 7 e subitens, poderão ser aplicada à 
inadimplente outras contidas na Legislação mencionada. 

7.8. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, sem prejuízo das multas e 
demais sanções, inclusive penais, se for o caso, pelo conhecimento de fato superveniente 
ou circunstância desabonadora da empresa ou dos seus sócios. 

7.9. A rescisão dar-se-á também, se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 
78 e incisos da mesma Lei. 

7 



Prefeitura Municipal de Mainnuue- Fs .  	. ...... Avenida Lamartine Navarro, n.° 514 Centro 
Mairinque-SP 	 Fone (11) 4718-8655 pROC.  9.  
CEP 18120-000 (11) 4718-8677 
CNPJ 45.944.428/0001-20 www.mairinque.sp.gov.br  RUBR. ........ 

7.10. Os casos cancelamento de rescisão serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

7.11. A aplicação das penalidades previstas neste edital e na LEI não exonera a 
inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar. 

7.12. As multas não impedirão o cancelamento unilateral, nem prejudicarão a aplicação 
do disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93 e alterações. 

7.13. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado 
vista ao processo. 

CLÁUSULA 08 - DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE 
RESCISÃO. 

8.1. Em caso de rescisão, a CONTRATADA reconhece integralmente os direitos da 
Prefeitura previstos no artigo 77 e seguintes da Lei 8.666/93, sem prejuízo de 
indenização por perdas e danos que a rescisão possa acarretar. 

CLÁUSULA 09. DA VINCULAÇÃO 

9.1. O presente instrumento fica vinculado ao Pregão Presencial n° 056/2018, e a 
proposta da CONTRATADA que integra o presente contrato. 

CLÁUSULA 10. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

10.1. O presente contrato é regido pelas normas da Lei do Pregão e de Licitações e 

Contratos, além de, nas omissões, ser subsidiariamente regulado pelos Códigos Civil e 
de Defesa do Consumidor. 

CLÁUSULA 11. DAS CONDIÇÕES DA HABILITAÇÃO 

11.1. Fica a CONTRATADA obrigada a manter as condições de habilitação e de 
qualificação exigidas durante o prazo de vigência desta ata. 

CLÁUSULA 12. DOS VALORES E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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12.1 Pela execução efetiva da aquisição ora pactuada, serão devidos pela 
CONTRATANTE à CONTRATADA o valor Total de R$ 25.536,69 (vinte cinco mil 
quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos) pagos de acordo com as 
condições estabelecidas neste contrato e no Edital, bem como conforme a seguinte 
classificação orçamentária: 

CLÁUSULA 13. DO FORO 

13.1. Elegem o Foro da Comarca de Mairinque para solução de quaisquer dúvidas 
oriundas do presente contrato. 

E, por estar assim justo e contratado, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo viram e 
assistiram, para todos os efeitos legais. 

Mairinque, 20 de Dezembro de 2018. 

L 	- 
Ovidio Ahoimnd`re Aizzini 

\---Tirefeito 

V.S COSTA & IA LTDA 
Ronaldo Luiz Cestari 

Andréia Poinpieni 
Chefe de Divisão 
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