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PREGAO PRESENCIAL NO 009/2019 - PROCESSO NO 002/2019 - D.A.
D.C.L

CONTRATO NO 056/2019

Contrato para aquisigao de materiais de consumo

para uso do Ensino Fundamental e Educagao Infantil
no exercicio de 2019 -- Departamento de Educagao --

celebrado entre o MUNICIPIO DE MIRASSOL e a

empresa DANIELE RODRIGUES DE SOUZA

CROZARIOLI & CIA LTDA EPP

belo presente instruments, de um lado o MUNICIPIO DE MIRASSOb pessoa juridica

de direito pOblico interno, 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 Magalhaes, no 3566, Primeiro Andar, bairro Sio

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

empresa, DANIELE RODRIGUES DE SOUZA CROZARIOLI & CIA LTDA EPP, CNPJ. 04.048.205/0001-

06, Inscrig3o Estadual 521.108.817.114, situada na Rua Brasil, Ro 725, Bairro Centro, em Pen6polis, SP,

CEP: 16.300-000, neste ato, representada por seu socio/administrador, Sr.(a) DANIEL RODRIGUEZ DE

soUZA. brasileiro, solteiro, empresario, RG. 34.034.927-X - SSP/SP, CPF. 305.198.488-45, residente e

domiciliado(a) na Avenida Olsen, no 246, Bairro Centro, em Penipolis, SP, CEP: 16.300-000, doravante

denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, nos termos do Edital de Pregao Presencial na

o09/2019 de 22 de fevereiro de 2019, Processo Ro 002/2019, conforme as disposig6es abaixo:

DO OBIETO

CLAUSULX PRIMEIRA

o Departamento de Educagao do

uso do Ensino Fundamental

Educagao descrita no(s) item(Ins)

o09/2019, de 22 de fevereiro dl:k3j119:

A CONTRATADA se compromete a fornecer e entregar para

bid CONTRATANTE, a quantidade de materiais de consumo paraMun

Infantil no exercicio de 2019 -- Departamento deEduca

16 e 89 do Anexo 1, do Edital de Pregao Presencialn'(sl
no

/t/
/

l
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CLAUSULA SEGUNDA - O Edital do Pregao Presencial no 009/2019, de 22 de

fevereiro de 2019, Processo no 002/2019 e deus Anexos, integram do presente contrato.

DO PRAZO

CLAUSULA TERCEIRA - O puzo de vig6ncia do presente contrato seri de 30 (trinta)
dias apes a assinatura do contrato.

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

vig6ncia do contrato, desde que. ocorra algum dos motives enumerados nos incisos I ao VI, do $1o, do

artig0 57, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. mediante justificagao, por escrito e pr6via autorizag3o

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

DA EXECUgAO DO CONTRATO

CLAUSULA QUARTA - A CONTRATADA se obriga a fornecer e entregar os produtos

objeto do presente contrato, de forma Onica em at6 30 (trinta) dias da data da assinatura do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO -- Os produtos dever3o ser entregues ponto a ponto de

acordo com os enderegos, hor6rios e quantidades relacionados nos Anexos ll ao V deste Edital, Pregao
Presencial no 009/2019, de 22 de fevereiro de 2019.

PARAGRAFO SEGUNDO - O Departamento de Educagao se reserva no direito de

inspecionar o objeto, podendo recuse-1o ou solicltar substituig3o, acaso esteja em desacordo com o quanto
estabelecido no Edital.

CLAUSULX QUINTA - Os materiais relacionados no Anexo 1, quando sujeitos,

dever3o ter puzo de validade de, no minima, 12 (doze) meses apes a data da entrega.

DAS 0BRIGA96ES DA CONTRATADA

CLAUSUIA SEXTA - Os produtos dever3o ser entregues nos locals indicados,

rigorosamente de acordo com as composig6es constantes no Edital e deus anexos, garantindo a

substituig3o em 48 (quarenta e otto) horas, contadas da data da Notificagao escrita do Departamento

requisitante, sem qualquer anus para a CONTRATANTE, ca5g.elileja em desacordo com o solicitado.

CLAUSULA SETIMA - A CON'7fATADA n3g it os produtos (marca,
qualidade, etc) sem a devida autorizagao do CONTRAVANTei.

U
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PARAGRAFO UNICO - Em caso de substituig3o, a CONTRATADA devera, antes de

efetuar a entrega, enviar o pedido ao 6rgao requlsitante com as devidas justificativas que, podera ou n80

aceita-las;

CLAUSULA OITAVA -- Manter durante toda a execugao do contrato a compatibilidade

com as obrigag6es assumidas em relagao a today as condig6es de habilitafao e qualificagao exigidas na

licitagao.

CLAUSUIA NONA -- Os materiais dever3o ser entregues nos enderegos indicados nos

anexos ll ao V dente Edital, devendo ser transportados, de forma a n3o se sujeitar is danificag6es no

transporte, e, sendo por conta e risco da CONTRATADA, quaisquer danos ou irregularidades que

porventura venham a ocorrer at6 o momento da efetiva entrega e recebimento dos mesmos pda Comiss80

de Recebimento e Fiscalizagao.

CLAUSULA DECIMA - E de responsabilidade da CONTRATADA a entrega e o

descarregamento dos objetos nas unidades de acordo com o relacionado nos Anexos ll ao V dente Edital.
PARAGRAFO UNICO -- Responsabilizar-se pelts atos praticados por deus prepostos,

no tocante a manutengao da seguranga individual e coletiva, durante o descarregamento dos objetos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -- O objeto somente seri considerado recebido,

ap6s a confer6ncia de praxe pelo 6rg3o requisitante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -- A CONTRATANTE reserva-se no direito de n3o

receber o objeto, se estiver em desacordo com o previsto no Edital, podendo cancelar o contrato e aplicar

as sang6es cabiveis, nos termos da legislagao vigente.

CLAUSUIA DECIMA TERCEIRA - A CONTRATADA se obriga a cumprir today as

condig6es estabelecidas no item 14. do Edital de Preg3o Presencial Ro 009/2019, especialmente, no tocante

is especificag6es dos produtos ofertados, conforme discriminado de forma individual, nos itens constantes

do Anexo I.

DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

CLAUSULA DECIMA QUARTA - O valor total do

de R$10.759,14 (dez mil, setecentos e cinquenta e nave reals e

leia
contrato corresponfle a ii

i)qu!
7''
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Est3o inclusos no valor estabelecido no "caput" desta

C15usula, aqueles referentes a impostos e outros custos diversos, inclusive, frete.

PARAGRAFO SEGUNDO - N3o servo consideradas despesas adicionais.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os pre$os atribuldos aos produtos na proposta

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

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

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

poder6 reajust6-1os.

CLAUSULA DfCIMA QUINTA - O pagamento ocorrer6 em at6 20 (vinte) dias da

data de emiss3o da Nota Fiscal/Fatura correspondente. com aceite e visada pdas Comiss6es de
Recebimento e Fiscalizag3o e pda Diretora do Departamento de Educagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO -- A Nota Fiscal/Fatura dever6 ser detalhada com as

seguintes discriminag6es: descrigao, a marfa, quantidade, o prego unitirio e total.

PARAGRAFO SEGUNDO -- Dever6 ser emitida uma nota fiscal para cada ponto

de entrega (unidade escolar) e estar devidamente acompanhada com os produtos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Cano 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

incidirao, para fins de atualizag3o monet6ria, remuneragao do capital e compensag3o da mora. os indices

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

DAS DOTAg6ES 0RgAMENTARIAS

CLAUSULA DfCIMA S6TIMA - As despesas decorrentes deste contrato servo

cobertas pda seguinte dotag3o orgament6ria :

020702123610223 2 038 - 33903016 - F.597 - 15% EDUC. C.A. 2=Zi):668O

020702123650223.2-031 - 33903016 - F.739 - 10% EDUC C-A.PiO OOOH

DA RESCISA0 E PENALIDADES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
DEPARTAMENTO DE NEG6C10S JURiDICOS

'£DR. MARIANO DE SIQUEIRA FILHO ''

Rua Capitao Never, 1 998 - Centro Mirassol/SP -.CEP: 151 30-000
:d: PABX (1 7) 3253-9460 - CNPJ 46 61 2.032/0001 -49'

Estado de S:io Paulo

CIAUSULA DECIMA OITAVA - Constituem motivos para a rescis3o do Contrato,

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

artigo 78, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

CIAUSULA DECIMA NONA - Ocorrendo inadimplemento total ou parcial da avenga

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

de agosto 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 .

CLAUSUIA yIGESIMA - A CONTRATADA estar6 sujeita, ainda a:

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

inexecugao 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

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA sera responsavel por todos os

encargos previdenci6rios e trabalhistas respectivos, recolhendo todos os tributos devidos por Lei, dentro

dos prazos estabelecidos.

DAS DiSPOSXg6ES GERAIS

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA -- A CONTRATANTE reserva o direito de, a

qualquer tempo e a seu exclusivo crit6rio, desde que presentes raz6es de interesse pOblico superveniente

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

DO FUNDAMENTO LEGAL

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - Este contrato reger-se-a pelo disposto na Lei

Federal no l0.520, de 17 de julho de 2002, pda,I.encomqementa

alterada pda Lei Complementar Ro 147, de 0=:/6e agosto,#e 2014,

de novembro de 2015, aplicando-se as dispf)siWaes dg4-ei Federal

demais normal regulamentares aplic6veis a est2gggZ.

Ro 123. de 14 de dezembro de 2UUb

belo Decreto Municipal no 5.130, de 24

iunho de 1993 eno 8.666
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DO FORO

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - Para dirimir quaisquer d6vidas ou litlgios

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

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

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

Contrato, digitado em 06 (leis) vias, de igual tear e forma, com 02 (duas) testemunhas instrument6rias.

Mirassol/SP, 02 de mano de 2019

CONTRATANTE

Municrpio de Mirassql
Dr. Andre Ricardo Vieira

CONTRAT;

Daniele Rodriguez de Souza
Epp
Daniel Rodriguez de Souza '

0 '2 / A4 D i-o

.z

6zarigri & Cia Ltda
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