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PREG.AO PRESENCIAL NO 043/2020 - PROCESSO NO 079/2020 - D.A.
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CONTRATO NO 123/2020

Termo de Contrato que, entre si celebram,

MUNICIPIO DE MIRASSOL e a empresar INFODATA

TECNOLOGIA DA INFORMAgAO -- EIRELI, na forma

abaixo estabelecida.

Pele presente instruments, de um lada o MUNICIPIO DE MIRASSOL pessoa juridica de

direito p6blico 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 S3o Francisco, CEP 15.130-000,

Mirassol/SP, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa, INFODATA TECNOLOGIA

DA INFORMAgAO -- EIREIJ, CNPJ. 31.205.225/0001-08. Inscrigo Estadual 647.969.699.113, situada na rua

Jose Lobanco, no 180, bairro CECAP, CEP: 15.041-033. em S3o Jose do Rio Preto, SP, neste ato, representada

por sua administradora, Sr.(a) TATIANE VERONICA DA SILVA, brasileira, canada, empresaria, RG.

26.399.073 4 - SSP/SP. CPF. 274.414.458-41, residente e domiciliado(a) na rua Jose Lobanco, na 180, bairra

CECAP. CEP: 15.041-033, em S3o Jose do Rio Preto, SP, doravante denominada CONTRATADA, celebram o

presente Contrato, nos termos do Edital do Pregao Presencial no 043/2020 de 15 de julho de 2020, Processo Ro

079/2020, conforme as disposig6es abaixo:

DO OBIETO

CLAUSUIA PRIMEIRA - A coNTRATADA se compromete a fornecer e entregar

Computadores Desktop para o Departamento Municipal de Sa6de de Mirassol, conforme descrigao contida no

Anexo I do Edital do Pregio Presencial no 043/2020 de 15 de julho de 2020, Processo no 079/2020

CLAUSULA SEGUNDA - O Edital do Pregao Presencial no 043/2020 de 15 de julho de

2020, Processo no 079/2020 e deus Anexos, integram do presente Contrato, independentemente de transcrigao.

DO PRAZO

CLAUSULX TERCEIRA O puzo de vig6ncia do presente contrato seri de 30(trinta) dias.

a contar da data de sua assinatura
PARAGRAFO UNICO - Excepcionalmente, desde que devidamente justificado, a

=l::l:f:.,...,.«.:':'=:=.:;r::.:: :l:=..«.!'""':e=" :...$. T:l, =':; 1:"==:1' . ,A
57. da Lei na 8.666, de 21 de junho de 1993.

DA EXECUgA0 DO CONTRATO
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CLAUSULA QUARTA - A CONTRATADA dever6 entregar o objeto dente contrato, em at6

30 (trinta) dias ap6s a sua assinatura, conforme quantidade prevista no Anexo I.

CLAUSULA QUINTA -- Local de entrega

INCISO I -- Farmicia Municipal, situada na Rua S3o Pedro, no 1731, Centro,

Mirassol/SP, CEP:15.130-063, no hor6rio das 08h00min is 12h00min e das 14h00min is 16h00min, de segunda a

sexta-feira, exceto feriados.

CLAUSULA SEXTA - O Departamento requisitante se reserva no direito de inspecionar o

objeto, podendo recuse-1o e solicitar substituigao no puzo a ser estabelecido, acaso esteja em desacordo com o

estabelecido no Edital do Pregao Presencial no 043/2020 de 15 de julho de 2020, Processo Ro 079/2020 e seus
anexos

DAS 0BRIGAg6ES DA CONTRATADA

CLAUSULA SETIMA -- A CONTRATADA flca obrigada a:

INCISO I -- Entregar o objeto desta licitagao rigorosamente de acordo com as

discriminag6es constantes no Edital e deus Anexos, garantindo a substituigao em 48 (quarenta e otto) horas,

contadas da data da Notincago escrita do Departamento solicitante, sem qualquer anus para o CONTRATANTE.

caso estejam em desacordo com o solicitado.

INCISO ll -- Nio substltuir Q objeto(marco, qualidade, etc.) sem a devida autorizago do

CONTRATANTE, e em caso de substituigao, a CONTRATADA deveri, antes de efetuar a entrega, enviar o pedido

ao 6rgao requisitante com as devidas justificativas, que poderg ou n6o as aceitar.

INCISO 111 -- Manter, durante toda a execugao do Contrato, a compatibilidade com as

obrigag6es assumidas em relagao a todas as condig6es de habilitagao e qualincagao exigidas na licitagao.

INCISO IV -- Responsabilizar-se peso carregamento e transporte do objeto, bem como peso
descarregamento no local indicado.

INCISO V -- Responsabilizar-se pelos atom praticados por seus, prepostos, no tocante a

manuteng3o da seguranga individual e coletiva, durante o descarregamento dos objetos.

CIAUSUIA OiTAVA -- o objeto somente seri considerado recebido, ap6s a confer6ncia de//"I
praxe pelo 6rgao requisitante. ' zli.,..,/

CLAUSULA NONA -- O CONTRATANTE se reserva no direito de n3o receber o objeto, se

estiver em desacordo com o previsto neste instruments, podendo cancelar o Contrato e aplicar as sangaes
cabiveis, nos termos da legislagao vigente.

CLAUSULA DECIMA - A CONTRATADA se obriga a cumprir today as condig6es
estabelecidas no item 14, do Edital do Pregao Presencial

079/2020, conforme discriminado. no Edital e Anexos.
julho de 2.020, Processo
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DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - O valor total do contrato corresponde a importancia de

R$ 59.220,00(cinquenta e node mil, duzentos e vinte reals)

PARAGRAFO PRIMEIRO - Estio inclusos no valor estabelecido no "caput" delta Cliusula,

aqueles referentes a impostos e outros custom diversos, inclusive, frete.
PARAGRAFO SEGUNDO - N3o servo consideradas despesas adicionais.

PARAGRAFO TERCEIRO Os pre€os atribuidos aos produtos na proposta apresentada

peta 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 podera reajust6-1os

CIAUSUIA DECIMA SEGUNDA - O pagamento ocorrer6 em at6 20(vinte) dias da data

de emiss3o da Nota Fiscal/Fatura correspondente, com aceite e visada pelos integrantes da Comiss3o de

Recebimento e Fiscalizagao e pelo Diretor do Departamento Municipal de SaOde.

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

discriminag6es: descril;ao, marca, quantidade, prego unitirio e prego total.

CLAUSUIA DECIMA TERCEIRA - Casa a Administragao 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 monetiria, remuneragao do capital e compensagio da mora, os indices oficiais de

remuneraggo bisica e juror aplicados a caderneta de poupanga, uma Onica vez, at6 o efetivo pagamento.

OAS 00TAg6ES 0RgAMENTARIAS

CLAUSULA DECIMA QUARTA - As despesas decorrentes dente contrato servo cobertas

pdas seguintes dotag6es orgamentarias:

021000103010031.2.162 - 44905235 -- F: 1284 - UNiAO - PROC. 25000.180142/2018 -- C.A. 360.0000

DA RESCISA0 E PENALIDADES

CIAUSULA DECIMA QUINTA - Ocorrendo inadimplemento total ou parcial da avenga por

parte da CONTRATADA, ficari esta sujeita is sang6es previstas no artigo 7o, da Lei Ro l0.520, de 17 de julho de

2002, nos artigos 86 e 87, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e no Decreto Municipal 5.130/2015.

CIAUSULA DECIMA SEXTA - A CONTRATADA estari sujeita, ainda a:

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

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

prquizo de outras sang6es previstas em Lei; e,

INCISO ll Multi de 1%(um por Sgily11©aiiaEatFqso na entrega do abjeto, sabre o,,. \
valor total do contrato, at6 o limite de 20%(vinte por cen XX?z'X \.,./ for
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CI..AUSULA DECIMA SETIMA - Os encargos trabalhistas e previdenciirios, bem como o

pagamento de todos os tributos devidos por lei, dentro do puzo estabelecido decorrentes deste contrato serif

de responsabilidade da CONTRATADA

DO FUNDAMENTO LEGAL

CIAUSULA DECIMA OITAVA - Este contrato reger-se-6 peso disposto na Lei Federal no

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

Complementar no 147 de 07 de agosto de 2014 e pelo Decreto Municipal no 5.130, de 24 de novembro 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

CLAUSUIA DECIMA NONA Para dirimir quaisquer dOvidas ou litigios decorrentes da

interpretagao e aplicagao do presente Contrato, elegem as panes, o Fora da Comarca de Mirassol, SP, com

renOncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justus e contratados, assinam o presente instrumento de Contrato.

digitado em 06 (sets) vias, de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas instrument6rias.

Mirassol/SP, 07 de agosto de 2020

CONTRATANTE
Municipio de Mirassol
Dr. Andre Ricardo Viejo

CONTRATADA
Infodata TecnoHagia da Informagao
Tatiane Veronica da Silva

Eireli

1) / 09 /'to

RG 33.958.418-x SSP/SP
Matricula 4047672

Silva Costa Moura
7 SSP/SP

Diretor do Departamento de Sa6de
Antonio Ca rios Bittar
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