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CONTRATO NO 048/2018

Contrato para aquisição de 08 (oito) unidades do
Box Semente da Leitura para as Escolas de Ensino

Fundamental da Rede Municipal de Ensino --
Departamento de Educação -- celebrado entre o
MUNICÍPIO DE MIRASSOL e a empresa PANINI
BRASIL LTDA.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE MIRASSOÇ pessoa

jurídica de direito público interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo paço municipal encontra-se situado

na Praça Dr. Anísio rosé Moreira, no 22-90, Centro, em Mirassol, SP, neste ato, representado por seu
Prefeito Municipal, Dr. ANDRE RICARDO VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, RG. 27.589.397-2

SSP/SP, CPF. 264.549.668-79, residente e domicíliado na Avenida Eliezer Magalhães, no 3566,

Primeiro Andar, bairro São Francisco, CEP 15.130 000, Mirassol/SP, doravante denominado

CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa. PANINI BRASIL LTDA, CNPJ. 58.732.058/0001-00,

Inscrição Estadual 206.183.400.112, situada na Alameda Caiapos, no 425, Centro Empresarial

Tamboré, CEP 06.460-110, Barueri/SP, neste ato, representada por seus administradores não sócios,

Sr.(a) ROSÉ EDUARDO SEVERO MARTINS, brasileiro, casado, administrador de empresas (Diretor

Presidente), RG. 4.221.244 SSP/SP, CPF. 527.432.298-04, residente e domiciliado(a) na Rua Arizona,

no 1281, Apto 242, Cidade Monções, São Paula/SP, doravante denominada CONTRATADA, celebram

o presente Contrato, conforme as disposições abaixo:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA -- A CONTRATADA se compromete a fornecer e entregar

para o Departamento de Educação do Município CONTRATANTE, a quantidade de 08(oito) unidades

do Box Semente da Leitura para as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.

CLÁUSULA SEGUNDA Os autos do PJ

presente Contrato, independentemente de transcrição.

002454/02/2018, integram
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DO PRAZO

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de vigência do presente contrato será de 30
(trinta) dias a contar da assinatura do contrato.

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA QUARTA O objeto deverá ser entregue de forma única, em até 30

dias da assinatura do contrato, na sede do Departamento Municipal de Educação, situado à Rua São

Pedra, no 2155, Centro, Mirassol/SP, CEP 15.130 000, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no
horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min.

PARÁGRAFO UNICO - Excepcionalmente, admitir-se-á a prorrogação do prazo

de vigência do Contrato, desde que, ocorra algum dos motivos enumerados nos incisos l a VI, do $
lo, do artigo 57, da Lei no 8.666. de 21 de junho de 1993, mediante justificação, por escrito e prévia

autorização da autoridade superior, nos termos do $ 2o, do mencionado dispositivo legal.

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

CLÁUSULA QUINTA No ato da entrega, os produtos poderão ser recusados,

caso estejam em desacordo com o especificado na proposta, ocasião em que serão devolvidos, para a

respectiva reposição, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, contadas da data da notíficaçãa escrita

dirigida à empresa CONTRATADA, sem qualquer ânus para o Munic.ípio CONTRATAN'TE.

CLÁUSULA SEXTA -- A CONTRATADA não poderá substituir os produtos(marca,

qualidade, etc) sem a devida autorização do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO UNICO - Em caso de substituição, a CONTRATADA deverá, antes

de efetuar a entrega, enviar o pedido ao órgão requisitante com as devidas justificativas que, poderá

ou não aceita-la;

CLÁUSULA SETIMA - Responsabilizar-se pelos atou praticados por seus

prepostos, no tocante à manutenção da segurança individual e coletiva, durante o descarregamento

dos objetos
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CLÁUSULA OITAVA - Manter, durante toda a execução do contrato, a
compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA NONA - A CONTRATADA será responsável pelo carregamento e

transporte do objeto, bem como pelo descarregamento no local indicado

CLÁUSULA DECIMA -- O CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber o

objeto, se'estiver em desacordo com o previsto neste instrumento, podendo cancelar o contrato e

aplicar as sanções cabíVeis, nos termos da legislação vigente.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA -- Acompanhar e fiscalizar a execução do

fornecimento dos produtos.

previstos

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA Efetuar o pagamento na forma e prazo

DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - O valor total do contrato corresponde à

mportância de R$ 4.281,60 (quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta
centavos)

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Estão inclusos no valor estabelecido no "caput" desta

Cláusula, aqueles referentes a impostos e outros custos diversos, inclusive, frete.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não serão consideradas despesas adicionais.

PARÁGRAFO TERCEIRO -- Os preços atribuídos aos produtos na proposta apresentada

pela CONTRATADA permanecerão inalterados, salvo, em casos excepcionais, em que restar devidamente

comprovado e justificado, o desequilíbrio económico-financeiro do contrato, nos termos estabelecidos no artigo

65, da Lei Ro 8.666, de 21 de junho de 1993, caso em que, o CONTRATANTE poderá reajustá-los
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CLÁUSULA DECIMA QUARTA - O pagamento ocorrerá em até 20 (vinte) dias da
data do recebimento do objeto deste contrato, com a nota fiscal visada, atestando o recebimento e

conferência pelo(a) Diretor(a) do Departamento de Educação do Munic'pío CONTRATANTE.

PARÁGRAFO UNICO -- A nota fiscal/ fatura deverá ser detalhada com as
seguintes discriminações: descrição, marca, quantidade, preço unitário e total.

CLÁUSULA DECIMO QUINTA - Caso o Munic'pío CONTRATANTE ultrapasse o
prazo estipulado para pagamento e, desde que tenha dado causa ao atraso, sobre o valor do débito

ou da parcela incidirão, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da

mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, uma

única vez, ate o efetivo pagamento.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - As despesas decorrentes deste contrato serão

cobertas pela seguinte dotação orçamentária:

020702123610053.2.038 33903046 - F.1591 - QESE - C.A.

2000002

DA RESCISÃO E PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -- Constituem motivos de rescisão contratual os

previstos nos artigos 77 e 78 da Lei Federal no 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA -- A CONTRATADA estará sujeita a:

1 -- Multa de ATÉ 20%(vinte por cento) sobre o valor do contrato quando ocorrer

a inexecução total ou parcial do contrato, bem como a sua rescisão unilateral, por culpa exclusiva da

CONTRATADA, sem prejuízo de outras sanções previstas em Lei;

11 -- Multa de 1%(um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso

na entrega do objeto.

DOS ENCARGOS

CLÁUSULA DECIMA NONA -- Os encargos sociais e trabalhistas decorrentes da

execução deste contrato serão de responsabilidade da CONTRATADA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
DEPARTAMENTO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Rua Capitão Neves, 1998 - Centro - Mirassol/SP - CEP: 15130-000
@' PABX (1 7) 3253-9460 - CNPJ 46.61 2.032/0001 -49

www.mirassol.sp.aov.br

6'DR. MARÇANO DE BIQUEIRA FILl10''

DISPOSlçOES GERAIS

CLÁUSULA VIGESIMA -- Este contrato reger-se-á pelo Artigo 25, ínciso 1, da Le

Federal no. 8.666 de 21 de junho de 1993.

DO FORO

exclusão de'qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões relativas a este

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA Elege se o foro de Mirassol/SP, com

contrato

(cinco) vias de igual teor para o mesmo fim, perante duas testemunhas instrumentárias

Justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento de contrato em 05

Mirasso1/8P;jl de abril de 2018

/\

L b
CONTRATANTE /
Município de Mirassol /
Dr. André Ricardo Vi(

Diretora Bepartãmento de Edilcação
Marca Célià Guarnierí Parra Parola

/ y

CONTRATADA
PANINI BRASIL LIDA
rosé Eduardo Severo Martíns

)

5 }''/'(2,z:.e
Testemunha
Cristiane Martins Vasqui
RG. 20.352.534
Matrkula no. IO1.625-3

RG 48.858.295-7 SSP/SP
Matrkula 4061756

5


