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CONTRATO NO 132/2018

Contrato para conserto de uma placa FONTE, uma

placa CPU, tr6s placas POTENCIA, bem como reparo

em estrutura de rack e concerto em backplane --

Departamento de Trinsito - celebrado entre o

Municipio de Mirassol e a empresa SUPERSCALAR

PD&l EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI ME

Pele presente instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE MIRASSOL pessoa juridica

de direito p6blico interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49. cujo page municipal encontra-se situado na Praia Dr.

Anisio Jose 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 domiciliado na Avenida Eliezer Magalh3es, Ro 3566, Primeiro Andar, bairro Sio

Francisco, CEP 15.130-000, Mirassol/SP. doravante denominado CONTRATANTE e, e de outro lado a

empresa SUPERESCALAR PD&l EM HARDWARE E SOFT'WARE EIRELI ME, com sede na Avenida

Jose Capistrano de Souza, no 1191, bala 4. Mini Distrito em Tr6s Corag6es, MG. CEP 37.410-000, CNPJ

24.245.514/0001-75, Inscrig3o Estadual no 002.710.535.00-40, representada por sua procuradora Sr.

DIMITRIUS GUILHERME FERREIRA BORGES, brasileiro, empresario, solteiro, portador da C6dula de

Identidade no 16.084.502 SSP/MG, CPF no 090.005.276-78, residente e domiciliado na Rua Coroner Edgard

Cavalcante Albuquerque. no 570, Ch6cara das Rosas, em Tr6s Corag6es, MG, CEP: 37.410-000, doravante

denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato; conforme as disposig6es abaixo:

DO OBJ ETO

CLAUSUIA PRIMEIRA -- A CONTRATADA se compromete a consertar para

Departamento de Trinsito do Municrpio CONTRATANTE, a quantidade de itens, relacionados e

discriminados abaixo:

Item Quantidade
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controladores SIM. Exclusivos da marca fema

Seg

Concerto em placa CPU para uso em
controladores SIM. Exclusivos marca fema-Seg

Conserto em placa de potencia para uso em

controladores SIM. Exclusivos da marca Sema-

Seg

Reparo na estrutura rack e concerto em

backplane para uso em controladores SIM.

Exclusivos da marca Sema-Seg

0102

03 03

350,00

350,00

350,00

1.050,00

450,00450,00

2.200,00Total R$

CLAUSUIA SEGUNDA -- Os autos do PJ. n ' 2018/07/010721, integram o presente

Contrato, independentemente de transcrigao.

DO PRAZO

CLAUSULA TERCEIRA - O puzo de vig6ncia do presente contrato sera de 30 (trinta)

dias, com inicio ap6s a data de sua assinatura.

PARAGRAFO UNICO - Excepcionalmente, admitir-se-6 a prorrogag3o do puzo de

vigencia do Contrato, desde que. ocorra algum dos motivos enumerados nos incisos I a VI, do $ 1o, do

artigo 57, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante justificag3o, por escrito e pr6via autorizag3o

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

DA EXECUgAO DO CONTRAT0

CLAUSULA QUARTA - A realizagao do Concerto dos objetos indicados, dever6 ser

realizada na cede da CONTRATADA.

PARAGRAFO UNICO -- Os materiais dever3o ser transportados, de forma a n3o se

sujeitarem 6 danificag6es, ficando por conta e risco da CONTRATADA, quaisquer danos ou irregularidades

que porventura vierem a ocorrer at6 o efetivo recebimento do objeto pelos respons6veis do Departamento

de Trinsito do CONTRATANTE

CLAUSULA QUINTA -- O transporte. bem como seu carregamento e descarregamento

seri de responsabilidade da CONTRATADA, que dever6 faze:1o 10 de valores'd

'sb '
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CIAUSULA SEXTA - A CONTRATADA n3o poder6 substituir os produtos (marca,

qualidade, etc) sem a devida autorizagio do CONTRATANTE.

PARAGRAFO lJNICO - Em cano de substituigao, a CONTRATADA deveri, antes de

efetuar a entrega, enviar o pedido ao 6rgao requisitante com as devidas justificativas que, poder6 ou n3o

aceit6-las.

CLAUSULA SETIMA -- O CONTRATANTE reserva-se o direito de n3o receber os

produtos em desacordo com o previsto neste instrumento, podendo cancelar o contrato e aplicar as

sang6es cabiveis, nos termos da legislag3o vigente.

DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

CLAUSULA OITAVA -- O valor total do contrato corresponde a importancia de

R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

PARAGRAFO PRIMEIRO -- Est3o inclusos no valor do c;3pc/4 0s valores referentes a

impostos e outros custom diversos, inclusive frete.

PARAGRAFO SEGUNDO -- N3o servo consideradas despesas adicionais.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os pregos atribuidos aos produtos na proposta

apresentada pda CONTRATADA permanecerao inalterados, salvo, em casos excepcionais, em que restar,

devidamente comprovado e justificado, o desequilibrio econ6mico-financeiro do contrato, nos termos

estabelecidos no artigo 65, da Lei no 8.666. de 21 de junho de 1993. caso em que, o CONTRATANTE

poder6 reajusta-los.

CLAUSULA NONA -- O pagamento ocorrer6 em at6 20 (vinte) dias da data do

recebimento do objeto deste contrato, com a nota fiscal visada, atestando o recebimento e confer6ncia

pelo(a) Diretor(a) do Departamento de Trinsito do Municrpio CONTRATANTE

CLAUSUIA DECIMA - Caso o CONTRATANTE ultrapasse o puzo estipulado para

pagamento e, desde que tenha dado causa ao atraso, sobre o valor do d6bito ou da parcela incidirao, para

fins de atualizagao monet6ria, remunerag3o do capital e compensag3o da mora. os indices oficiais de

remunerag3o bgsica e juros aplicados a caderneta de poupanga, uma Onica vez, at6 o efetivo pagamento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - As despesas do Municrpio CONTRATANTE,

decorrentes deste contrato, servo cobertos pda seguinte dotagio orgament6ria:

021 200267820003.2.061 -33903917 - F: 1736 - MULTAS - C.A. 4500020
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DA RESCISAO E PENALIDADES

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -- Constituem motivos de rescis3o contratual os

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

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -- A CONTRATADA estar6 sujeita a:

I -- Multa de at6 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato quando ocorrer a

inexecug3o total ou parcial do contrato, bem como a sua rescis3o unilateral, por culpa exclusiva da

CONTRATADA, sem prejuizo de outras sang6es previstas em Lei;

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

entrega do objeto.

DOS ENCARGOS

CIAUSULA DECIMA QUARTA -- Os encargos trabalhistas e previdenci6rios

respectivos, bem como o recolhimento de todos os tributos devidos por lei, dentro dos prazos estabelecidos

decorrentes dente contrato servo de responsabilidade da CONTRATADA.

nisposigoES GERAIS

CLAUSULA DECIMA QUINTA -- A CONTRATANTE reserva o direito de. a qualquer

tempo e a seu exclusivo crit6rio, desde que presented raz6es de interesse pOblico supeweniente e,

observadas as formalidades legais adiar, revogar e anular parcial ou totalmente, a presente licitagao.

DO FUNDAMENTO LEGAL

CLAUSUIA DECIMA SEXTA -- Este contrato reger-se-i pelo disposto no artigo 25,

inciso 1, da Lei Federal no8.666. de 21 de junho de 1993.

DO FORO

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Elege-se o foro de Mirassol/SP. com exclus3o de

qualquer outro, por mats privilegiado que deja. para dirimir quest6es relativas a este contrato.
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Justas e contratadas, as panes assinam o presente instrumento de contrato em 05

(cinco) vias de igual tear para o mesmo fim, perante duas testemunhas instrument6rias

Mirassol/SP, 25 de outubro de 2018

Contratante:
Municfpio de Mirassol
Dr. Andre Ricardo Vieira

7
Me
Dimitrius Guilherme Ferreira Borges

la 8i/Silva Costa Moura
58.22Z7 SSP/SP

®1756

Testemunha
Cristiane Martins Vasquez
RG. 20.352.534
Matricula no. IO1.625-3

-\

de Trinsito
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