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PREGAO PRESENCIAL NO 068/2018 PROCESSO NO 104/2018 -- D.A. D.C.L

CONTRATO NO 135/2018

Contrato para a confecgao de 685 (seiscentos e

oitenta e cinco) camisetas para a formatura dos
alunos das escolas municipais do Ensino

Fundamental que participam do curso PROERD --

Programa Educacional de Resist6ncia is Drogas e a

Vio16ncia -- Departamento de Educagio -- entre si,

celebram o MUNICIPIO DE MIRASSOL e a empresa D

C N UNIFORMES E SERVlgOS EIRELI.

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

de direito p6blico interns, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo paco 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, no 3566, Primeiro Andar. bairro Sio

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

empresa, D C N UNIFORMES E SERVlgOS EIRELI, CNPJ. 14.511.644/0001-59, Inscrigao Estadual

647.366.911.116, situada na Avenida da Luz, no 435, apto 33, BI A9, bala 1, Vila Nossa Senhora de Fatima,

em S3o Jose do Rio Preto, SP. CEP: 15.015-705, neste ato, representada por seu representante legal, Sr.

DURVAL COSTA NETO, brasileiro, solteiro, empres6rio, nascido aos l0/03/1983, RG. 41.492.475-7

SSP/SP, CPF. 223.439.818-50, residente e domiciliado na Avenida da Luz, no 435, apto 33, BI A9. Vila

Nossa Senhora de Fatima, em S3o Jose do Rio Preto, SP, CEP: 15.015-705, doravante denominada

CONTRATADA, celebram o presente Contrato, nos termos do Edital de Preg3o Presencial Ro 068/2018 de

26 de setembro de 2.018, Processo Ro 104/2018, conforme as disposig6es abaixo:

DO OBJ ETO

CLAUSULA PRIMEIRA -- A CONTRATADA se compromete a confecgao de 685

(seiscentos e oitenta e cinco) camisetas para a formatura dos alunos das escolas municipais do

Ensino Fundamental que participam do curio PROERD -- Programa Educacional de Resist6ncia

is Drogas e a Vio16ncia e entregar ao Departam:nto de Educag3o do munigjp

Pigina I de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS JURIDICOS

nDR. MARIANO DE SIQUEIRA FILHO ''
Rua Capital Neves, 1 998 - Centro - Mirassol/SP - CEP: 15130-000

@ PABX (17) 3253-9460 - CNPJ 46.61 2.032/0001 -49
www.mirassol.sn.aov.forEstado de S:io Paulo

conforme especificag6es do Anexo I do Edital do Pregao Presencial no 068/2018 de 26 de setembro de

2.018. Processo no 104/2018r nos termos e condig6es estipulados.

CLAUSULA SEGUNDA -- O Edital do Preg3o Presencial no 068/2018 de 26 setembro

de 2.018, Processo no 104/2018 e seus anexos integram este contrato.

DO PRAZO

CLAUSULA TERCEIRA -- O puzo de vig6ncia do presente contrato seri de lO (dez)

dias, com inicio ap6s a data de sua assinatura.

PARAGRAFO UNICO - Excepcionalmente. admitir-se-ia prorrogagao do puzo de

vig6ncia do Contrato, desde que, ocorra algum dos motivos enumerados nos incisos I a VI, do g lo, do

artigo 57, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. mediante justificagao, por escrito e pr6via autorizagao

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

DA EXECUgAO DO CONTRATO

CLAUSULA QUARTA -- A entrega e o descarregamento dos objetos do Pregao

Presencial no 068/2018 de 26 setembro de 2.018, Processo no 104/2018 dever3o ocorrer em at6 10 (dez)

dias a contar da assinatura do contrato, no Departamento de Educagao situado na Rua S3o Pedro Ro 2155,

Centro, Mirassol/SP. em dias Oteis, de segunda a sexta-feira, no hor6rio das 08h00min ds 16h00min.

PARAGRAFO UNICO -- Os uniformed dever3o ser entregues em notes, com a

identificagao de cada unidade escolar. conforme especiflcado no anexo I.

CLAUSULA QUINTA -- A CONTRATADA dever6 entregar e descarregar os produtos

em conformidade com as amostras apresentadas e aprovadas pda Comiss3o de Avaliagao e an61ise das

amostras do Pregao Presencial no 068/2018 de 26 de setembro de 2.018, Processo Ro 104/2018

PARAGRAFO PRIMEIRO -- As amostras entregues pda CONTRATADA n3o servo

computadas no montante dos eventuais pedidos efetuados.

PARAGRAFO SEGUNDO - A aprovagao da amostra n3o impede que a Prefeitura de

Mirassol rejeite total ou parcialmente o produto que n3o for confeccionado e entregue de acordo com as

especificag6es constante no anexo I Pregao Presencial no 068/2018 de 26 de setembro de 2.018, Processo

no 104/2018. ficando a cargo da licitante vencedora today as despesas resultantes.

CLAUSULA SEXTA -- Se no ato da entrega dos uniformes, a comiss3o de Anglise das

Amostras juntamente com o Departamento de Educagao suspeitar da quali k)rmes,'q materia
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entregue ou parte dele seri submetido a novo exame laboratorial em laborat6rio acreditado pele INMETRO

escolhido peso Municrpio, sendo esse custo suportado peta CONTRATADA;

CIAUSULA SETIMA -- O produto entregue pda contratada deverg ser exatamente

igual, conter a mesma qualidade das amostras apresentadas no Pregao Presencial no 068/2018 de 26

setembro de 2.018, Processo no 104/2018

PARAGRAFO PRIMEIRO - Cano deja encaminhado amostra de produto com

qualidade superior a solicitada no Pregao Presencial Ro 068/2018 de 26 de setembro de 2.018. Processo na

104/2018, a CONTRATADA se obriga a entregar a de melhor qualidade, no puzo de 48(quarenta e oito)

horan, contadas da data da Notificagao escrita.

CIAUSULA OITAVA -- E de total responsabilidade da contratada a entrega e o

descarregamento do objeto contratado no local indicado.

DAS 0BRIGAgOES DA CONTRATADA

CIAUSULA NONA - A CONTRATADA fica obrigada a:

PARAGRAFO PRIMEIRO: Entregar o objeto contratado rigorosamente de acordo

com de acordo com as discriminag6es constantes com o Edital de Preg3o Presencial no 068/2018 de 26 de

setembro de 2.018, Processo no 104/2018, garantindo a substituig3o em 48(quarenta e oito) horan,

contadas da data da Notificagao escrita do Departamento solicitante, sem qualquer anus para a

CONTRATANTE, caso esteja em desacordo com o solicitado.

PARAGRAFO SEGUNDO -- N3o substituir o objeto (marca. qualidade, etc) sem a

devida autorizagao do CONTRATANTE. Em cano de substituig3o, a empresa deverg, antes de efetuar a

entrega, enviar o pedido aos 6rgaos requisitantes com as devidas justificativas, que poder6 ou n3o aceit6-

PARAGRAFO TERCEIRO -- Manter durante todo o contrato, a compatibilidade com as

obrigag6es assumidas em relag3o a todas as condig6es de habilitag3o e qualifjcagao exigidas na licitag3o.

PARAGRAFO QUARTO - Responsabilizar-se pelo carregamento e transporte do

objeto, bem coma peso descarregamento no local de entrega indicado na CLAUSULA QUARTA dente
instrumento.

las

CLAUSULA DECIMA

confer6ncia de praxe pelo 6rg3o requisitante

objeto somente seri considerado recebido, ap6s a
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -- O CONTRATANTE reserva-se o direito de n3o

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

e aplicar as sang6es cabiveis, nos termos da legislag3o vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -- A CONTRATADA se obriga a cumprir today as

condig6es estabelecidas no item 4 e 14, do Edital do Pregao Presencial no 068/2018 de 26 de setembro de

2.018, Processo no 104/2018, especialmente. no tocante is especificag6es dos produtos ofertados, Anexo

l

DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - O valor total do contrato corresponde a

importancia de R$ 17.056,50 (dezessete mil e cinquenta e sein reais e cinquenta centavos)
PARAGRAFO PRIMEIRO - Est3o inclusos no valor estabelecido no "caput" delta

C16usula, aqueles referentes a impostor e outros custom diversos, inclusive, frete.

PARAGRAFO SEGUNDO - N3o servo consideradas despesas adicionais.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os pregos atribufdos aos produtos na proposta

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

devidamente comprovado e justiflcado, o desequilrbrio 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 reajusti-los.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - O pagamento ocorreri em at6 20 (vinte) dias da

data de emiss3o da Nota Fiscal/Fatura correspondente. com aceite e visada pecos integrantes das

Comiss6es de Recebimento e Fiscalizagao e pda Diretora do Departamento de Educagao do Municrpio

CONTRATANTE

PARAGRAFO UNICO -- A Nota Fiscal/Fatura dever5 ser detalhada com as seguintes

discriminag6es: descrigao, marca, quantidade, prego unitirio e prego total.

CIAUSULA DECIMA QUINTA - Caso o Municipio CONTRATANTE ultrapasse o puzo

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

incidir3o, para fins de atualizagao monet6ria. remunerag3o do capital e compensagao da mora, os indices

oficiais de remunerag3o b6sica e juros aplicados a caderneta de poupanga, uma Onica vez, ate o efetivo

pagamento.
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CLAUSUIA DECIMA SEXTA - As despesas decorrentes dente contrato servo cobertas

pda seguinte dotagao orgament5ria:

. 020702123610053.2.038-33903970 - F: 1615 - QESE - F:05 C.A. 2000002

DA RESCISAO E PENALIDADES

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Constituem motivos para a rescis3o do Contrato,

aqueles estabelecidos no artigo 7o, da Lei Ro l0.520, de 17 de julho de 2002 e nos incisos I a XVlll, do

artigo 78, da Lei Ro 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSUIA DECIMA OITAVA - Ocorrendo inadimplemento total ou parcial da avenga

por parte da CONTRATADA, ficarg etta sujeita is sang6es previstas no artigo 7o, da Lei no l0.520, de 17

de julho de 2002 e nos artigos 86 e 87, da Lei no 8.666. de 21 de junho de 1993 e do Decreto Municipal

5 .130/2015 .

CLAUSULA DECIMA NONA - A CONTRATADA estar6 sujeita, ainda a:

1 - Multa de at6 20% (vinte por cents) sobre o valor total do contrato quando ocorrer

inexecug3o total ou parcial da avenga, bem como, a sua rescis3o unilateral, por sua exclusiva culpa, sem

prejuizo de outras sang6es previstas em Lei e,

11 - Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, sobre o valor

total do contrato, at6 o limite de 20% (vinte por cento).

DOS ENCARGOS

CIAUSULA VIGESIMA - Os encargos trabalhistas e previdenci6rios respectivos, bem

como o recolhimento de todos os tributos devidos por lei. dentro dos prazos estabelecidos servo de

responsabilidade da CONTRATADA.

DAS DXSPOSlgOES GERAIS

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - Este contrato reger-se-6 peso disposto na Lei

Federal no l0.520, de 17 de julho de 2002, pda Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,

alterada peta Lei Complementar no 147 de 07 de agosto de 2014, peso Decreto Municipal Ro 5.130, de 24

de novembro de 2015, aplicando-se as disposig6es da Lei Federal

demais normas regulamentares aplic6veis a esp6cie.

no 8.666. de 2 unho de 1993 e
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DO FORO

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA -- Para dirimir quaisquer dOvidas ou litigios

decorrentes da interpretag3o e aplicag3o do presente Contrato, elegem as panes. o Foro da Comarca de

Mirassol, SP, com ren6ncia expressa a qualquer outro, por mats privilegiado que deja.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento de

Contrato, digitado em 06 (seis) viag, de igual teor e forma. com 02 (duas) testemunhas instrumentirias.

Mirassol/SP, 31 de outubro de 2018

CONTRATANTE
Municipio de Mii le

Dr. Andre Ricar(]6 Vieira
D C N UNIFORMES E SERVl€OS EIRELI
Durval Costa Neto

\ .7
\ /\

W

}munha
H C5ssio de Andrade

RG i7.514.014 SSP/SP

am
sitvb Costa Mourab

858Z95-7 SgP/SP
406iZg Matricula IO1.182-0

M
Diretlora do Delta'de Ediicagio
Maria IC61ia Guarnieri Parra Paiola
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