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PREGAO PRESENCIAL NO 020/2021 PROCESSO NO O11/2021 D.A D.C.L

CONTRATO NO 045/2021

Termo de Contrato que, entre si celebram, o

MUNICIPIO DE MIRASSOL e a empresar ANTONIO

AMERICO FERREIRA NETO ME, na forma abaixo
estabelecida.

Pelo presente instrumento, de um lada o MUNICIPlo 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,

Sr. EDSON ANTONIO ERMENEGILDO, brasileiro, casado, servidor pOblico estadual, cargo delegado de

policia, RG. 7.987.158 SSP/SP, CPF. 803.939.778-20, residente e domiciliado na Rua Laurindo Veratti, no

2089, bairro Renascenga, em Mirassol, SP, CEP: 13.130-684. doravante denominado CONTRATANTE e. de

outro lado, a empresa, ANTONIO AMERICO FERREIRA NETO ME, CNPJ. 30.799.136/0001-74, Inscrigao

Estadual 718.185.417.119, situada na Avenida Feres Cury, no 230, bairro Parque Industrial 11, em

Votuporanga, SP, CEP; 15.507-006. neste ato, representada por seu socio/administrador. Sr.(a) ANTONIO

AMERICO FERREIRA NETO, brasileiro, solteiro, empres3rio, RG. 8563478 - SSP/MG, CPF. 070.768.856-

62, residente e domiciliado(a) na Avenida Nove de Julho, no 1836, bairro San Remo, em Votuporanga, SP,

CEP: 15.502-051, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, nos termos do

Edital de Preg3o Presencial no 020/2021 de 05 de margo de 2021, Processo no O11/2021, conforme as

disposig6es abaixo:

DO OBJ ETO

CLAUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA se compromete a fornecer e entregar os

materials de sinalizag3o viiria para o Departamento de Trinsito do Municfpio de Mirassol/SP, descritos

no(s) item(ns) no Of, 02 e 03, nos termos do Edital de Pregao Presencial no 020/2021, de 05 de margo

de 2021 e seus Anexos.

CLAUSUIA SEGUNDA - O Edital do Pregao Presencial no 020/2021, de 05 de margo

de 2021, Processo Licitat6rio no O11/2021 e deus Anexos, integram do presente contrato.

DO PRAZO

CLAUSUI.A TERCEIRA - Os materials relacionados no Anexo 1, dever3o ser entregues

em at6 20 (vinte) dias apes a assinatura do Contrato.

PARAGRAFO DNICO - Excepcionalmente, a Administrag3o poder6 prorrogar o puzo

para entrega do objeto, desde que, devidamente justificada e comprovada a ocorr6ncia de algum dos

motivos enumerados nos termos do artig0 57, $1o e $2o da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. (
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DA EXECUgAO DO CONTRATO

CLAUSULA QUARTA - Os materiais dever3o ser entregues no Departamento de

Transito, situado a Rua S3o Pedro, no 1765, Centro, Mirassol, SP, CEP: 15.130-063, no horirio das

08h00min is 16h00min, de Segunda a Sexta feira, exceto feriados.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os itens 01, 02, 03 e 04, do Anexo 1, dever3o possuir

puzo de validade igual ou superior a 12 memes, a partir da data de entrega.

CLAUSULA QUINTA -- O Departamento requisitante se reserva no direito de

inspecionar o objeto, podendo recuse-lo e solicitar que o mesmo seja substituido, no puzo a ser

estabelecido, caso esteja em desacordo com as especificag6es do Edital e seus Anexos.

DAS 0BRIGAg6ES DA CONTRATADA

CLAUSULA SEXTA - A CONTRATADA fica obrigada a:

INCISO 1 - Entregar o objeto desta licitagao rigorosamente de acordo com as

discriminag6es constantes no Edital de Pregao Presencial no 020/2021 de 05 de margo de 2021, Processo

no O11/2021- D.A. - D.C.L e deus anexos, garantindo a substituigao em at6 48 (quarenta e otto) horan,

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

CONTRATANTE. cano estejam em desacordo com o solicitado.

INCISO ll - N3o substituir o objeto (marca, qualidade, etc) sem a devida autorizagao

do CONTRATANTE. Em cano de substituigao, a empresa CONTRATADA devera, antes de faze-1o, enviar o

pedido ao 6rgao requisitante com as devidas justificativas que, poder6 ou n3o as aceitar.

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

obrigag6es assumidas em relagao a today as condig6es de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.

INCISO IV - Responsabilizar-se pelo carregamento e transporte do objeto, bem

como, pele descarregamento no local indicado na Cliusula Quarta.

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

manuteng3o da seguranga individual e coletiva, durante o descarregamento do objeto.

CLAUSULA SETIMA -- O objeto somente seri considerado recebido, apes a

confer6ncia de praxe pelo 6rgao requisitante.

CLAUSULA OITAVA - O Departamento de Trinsito se reserva no direito de n3o

receber o objeto, se estiver em desacordo com o estabelecido, podendo cancelar o Contrato e aplicar as

sang6es cabiveis, nos termos da legislagao vigente.

CLAUSULA NONA - A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as condig6es

estabelecidas no item 14. do Edital do Pregao Presencial no 020/2021 de 05 de margo de 2.021, Processo

no 01 1/2021, conforme discriminado no Edital e Anexos.

DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO
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CLAUSULA DECIMA - O valor total do contrato corresponde a importancia de R$

21.950,00 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta reais).

PARAGRAFO PRIMEIRO - Est3o inclusos no valor estabelecido no "caput" delta

C16usula, aqueles 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 permanecer3o inalterados, salvo, em casos excepcionais, em que restar,

devidamente comprovado e justificado, o desequilrbrio 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 DECIMA PRIMEIRA -- O pagamento ocorrer6 em at6 20 (vinte) dias da

data de emiss3o das notas fiscal/fatura correspondente. com aceite e visada pda Comiss3o de

Recebimento e Fiscalizag3o e peso Diretor do Departamento de Trinsito do Municrpio CONTRATANTE

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

discriminag6es: descrigio, marfa, quantidade, prego unitirio e valor total.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Cano o Municfpio 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 monet5ria, remunerag3o do capital e compensagao da mora, os

Indices oficiais de remuneragao b6sica e juros aplicados a caderneta de poupanga, uma Onica vez, at6 o

efetivo pagamento.

DAS 00TAgOES 0RgAMENTARIAS

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - As despesas decorrentes deste contrato servo

cobertas pda seguinte dotag3o orgament6ria:

. 02120026782.0003.2.061 - 33903044 - F: 1735 - TRANSn'O REC. MULIAS - C.A. 450.0000

DA RESCISAO E PENALIDADES

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Ocorrendo inadimplemento total ou parcial da

avenga por parte da CONTRATADA, ficard 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 Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e no

Decreto Municipal 5.130/2015.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - A CONTRATADA estar6 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 como, a sua rescis3o unilateral, por sua exclusiva culpa,

sem prejulzo de outras sang6es previstas em Lei e,

INCISO ll -- Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso na entrega do objeto,
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sobre o valor total do contrato, at6 o limite de 20% (vinte por cents)

DOS ENCARGOS

clAUSULA DECIMA SEXTA - 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.

DO FUNDAMENTO LEGAL

CLAUSUIA DECIMA SETIMA - Este contrato leger-se-i peso disposto na Lei Federal

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

pda Lei Complementar no 147 de 07 de agosto de 2014, pelo Decreto Municipal no 5.130, de 24 de

novembro de 2015, aplicando-se as disposig6es da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais

normal regulamentares aplic6veis a esp6cie

DO FORO

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Para dirimir quaisquer dOvidas ou litigios 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 assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento de

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

iO de margo de 2021Mi

CONTRATANTE

Municrpio de Mirassol
Edson Antonio Ermenegildo

ITADA
}nio Am6rico Ferreira Neto Me

Antonio Am6rico Ferreira Neto

Ti un
Rai%a Camera da Silva Costa Maura

295-tbsp/sp
'56n

Andrea Fdi:nadda E. dd Oliveira Souza
RG 33.958.418-x SSP/SP
Matricula 4047672

Diretor do Depto de fl'$n
Milton Fabio Busquim Zanini
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