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PREGAO PRESENCIAL NO 078/2018 - PROCESSO NO 080/2018 - D.A. - D.C L

CONTRATO NO 143/2018

Contrato para aquisigao de martelos dentados para o

triturador articulado (rogadeira rotativa) -

Departamento de Servigos Municipais - celebrado

entre o MUNICIPIO DE MIRASSOL e a empresa N.
BILLACHI JUNIOR ME

A. - D. c. L., conforme as disposi€6es abaixo:

DO OBJETO

CLAUSUIA PRIMEIRA - A CONTRATADA se compromete a fornecer martelos

dentados para o triturador articulado (rogadeira rotativa) - Departamento de Servigos Municipals, descrita

no item OI do Anexo I do Edital do Pregao Presencial Ro 078/2018 de ll de outubro de 2018, Processo na

080/2018 - D. A. - D. C L-

CLAUSULA SEGUNDA - O Edital do Preg3o Presencial no 078/2018 de ll de outubro

D. A. - D. C. L. e deus Anexos, inyg11gD!.go presente contrato
de 2018, Processo Ro 080/2018
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DO PRAZO

Estado de S5o Paulo

CLAUSULA TERCEIRA - O puzo de vig6ncia do presente contrato sera de 20 (vinte)
dias a contar da assinatura do contrato.

PARAGRAFO UNICO - Excepcionalmente, admitir-se-g a prorrogagao do puzo de

vigdncia do Contrato, nos termos do artig0 57, $1o e $2o da Lei no 8.666. de 21 de junho de 1993.
mediante justificagao, por escrito e pr6via autorizag3o da autoridade superior.

DA EXECUgAO DO CONTRATO

CLAUSULA QUARTA - A CONTRATADA se obriga a entregar os produtos ao

CONTRATANTE de forma Onica, em at6 20 (vinte) dias apes a assinatura do contrato, na cede do

Departamento de Servigos Municipais, situado na Rua Rui Barbosa, no 1443, Centro, Mirassol/SP, CEP
15.130-000, das 07h30min is IOh00min e das 12h30min is 16h00min.

PARAGRAFO PRIMEIRO - f de responsabilidade da CONTRATADA a entrega e o
descarregamento dos produtos no local discriminado no 'lcapuz-l

PARAGRAFO SEGUNDO - O Departamento de Servigos Municipals se reserva no

direito de inspecionar os itens, podendo recuse-1os ou solicitar substituig3o, acaso esteja em desacordo com
o quanto estabelecido neste Edital.

DAS 0BRIGA96ES DA CONTRATADA

CLAUSULA QUINTA - A CONTRATADA dever6 entregar o objeto rigorosamente de

acordo com as discriminag6es constantes no Edital do Pregao Presencial Ro 078/2018 de ll de outubro de

2018, Processo no 080/2018 - D. A. - D. C. L e seus anexos, garantindo a substituigao em 48 (quarenta e

oito) horas, contadas da data da Notificagao escrita do Departamento solicitante, sem qualquer anus para a
CONTRATANTE. caso estejam em desacordo com o solicitado.

CLAUSULA SEXTA - A CONTRATADA se compromete a n3o substituir o objeto

(marca, qualidade, etc) sem a devida autorizag6o do CONTRATANTE. Em caso de substituigao a empresa

dever6, antes de efetuar a entrega, enviar o pedido ao 6rgao requisitante com as devidas justificativas que,
poder5 ou n3o aceit6-las.

CLAUSULA SfTIMA- A CONTRATADA dever6 manter, durante toda a execugao do

contrato, a compatibilidade com as obrigag6es assumidas em relag5o a today as condig6es de habilitagao e
qualificagao exigidas na licitagao.
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Estado dc Sgo Paulo

CLAUSUIA OITAVA - Seri de responsabilidade da CONTRATADA os encargos

trabalhistas e previdenciirios respectivos e o recolhimento de todos os tributos devidos por lei, dentro dos

prazos estabelecidos.

CLAUSULA NONA -- O objeto somente seri considerado recebido, apes a confer6ncia

de praxe pele 6rg3o requisitante do CONTRATANTE

CLAUSULA DECIMA -- O CONTRATANTE reserva-se no 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 legislagao vigente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as

condig6es estabelecidas no item 14. do Edital do Pregao Presencial Ro 078/2018 de ll de outubro de 2018.

Processo no 080/2018 - D. A. - D.C.L., especialmente, no tocante is especificag6es constantes no anexo I.

DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - O valor total do contrato corresponde a

importancia de R$ 5 964,00 (cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais)-
PARAGRAFO PRIMEIRO - Est3o inclusos no valor estabelecido no "caput" delta

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

PARAGRAFO SEGUNDO - N3o servo consideradas despesas adicionais.

PARAGRAFO TERCEIRO - Em cason excepcionais, em que o equilibrio econ6mico-

financeiro inicial do contrato for afetado, a Administrag3o poderi restabelec6-1o, nos termos do artigo 65 da

Lei Federal Ro 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - O pagamento seri efetuado no puzo de at6 20

(vinte) dias, da data da emiss3o da Nota Fiscal/Fatura correspondente, com aceite e visadas pelos

integrantes da Comiss3o de Recebimento e Fiscalizagao e pelo Diretor do Departamento de Servigos

Municipals.
PARAGRAFO UNICO -- A Nota Fiscal dever6 ser detalhada com as seguintes

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

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Cano o Municfpio CONTRATANTE ultrapasse o puzo

estipulado para pagamento e, desde que tenha dado causa ao atraso, sabre o valor do d6bito ou da parcela
\
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incidirao, para fins de atualizag3o monet6ria, remunerag3o do capital e compensag3o da mora. os indices

oflciais de remuneragao b6sica e juros aplicados a caderneta de poupanGa, uma 6nica vez, ate o efetivo

pagamento.

Estado de S3o Paulo

CLAUSULA DECIMA QUINTA - As despesas decorrentes dente contrato servo
cobertas pda seguinte dotagio orgament6ria :

. 021400154520003.2.062-33903025 - F. 1429 1- Rec. Pr6prio C.A. 110.0000

DA RESCISAO E PENALIDADES

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

aqueles estabelecidos no artig0 7o, da Lei no l0.520, de 17 de julho de 2002 e nos incisos I a XVlll, do
artigo 78, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSUIA DECIMA SETIMA - Ocorrendo inadimplemento total ou parcial da avenga

por parte da CONTRATADA, ficar6 esta sujeita is sang6es previstas no artig0 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 no Decreto Municipal
5 .130/2015

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

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

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

prejuizo de outras sang6es previstas em Lei;

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 DECIMA NONA - Os encargos trabalhistas e previdenci6rios decorrentes
dente contrato servo de responsabilidade da CONTRATADA.

DAS DiSPOSig6ES GERAIS

CLAUSULA VIGESIMA - Este contrato reger-se-6 pelo disposto na Lei Federal no

l0.520, de 17 de julho de 2002, pda Lei Complementar Ro 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pda

Lei Complementar no 147 de 07 de agosto de 2014, peso Decreto Municipal no 5.130 de 24 de novembro
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de 2015, aplicando-se as disposig6es da Lei Federal Ro 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas

regulamentares aplicaveis a esp6cie

DO FORO

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - Para dirimir quaisquer dOvidas ou litigios

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

Mirassol, SP, com renOncia expressa a qualquer outro, por maid privilegiado que sega.

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

Contrato, digitado em 06 (sets) vias. de igu#l teor e forma, com 02 (duas) testemunhas instrumentanas-

Mirassol/SP, 19 de novembro de 2018

t6Hfiin©'E
Municfpio dVMirassol
Dr. Andre Ricardo VI

.DA
or

unio

unha
c6ssio de Andrademurtha

Cardlbda silva Costa Moura
859295-7 s$p/sp
b 406iZ

RG D.514.014 ssp/sp
Matricula IO1.182-0

Diretor di
Flavio Cab

!pto de Servigos Municipals


