
Prefeitura do Município de Plm 

EDITAL DE PREGÃO PRESENC 
PROCESSO N° 0091/ 

rico Brasiliense 

L N° 0037/2019 
019 

CONTRAT 
PARA A 

ADMINISTRATIVO — AQUISIÇÃO DE 'ARELHOS DE AR CONDICIONADO 
IDADE HOSPITALAR  "DR.  JOSÉ NIGRO NE 

iiia INSTRUMENTO CONTRATUAL N°  419 /2019, fi  o aos 	de  OLL/0>7e  de 2019. 

I - DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: Município de Américo Brasiliense, peso jurídica de direito público interno, CNPJ: 
43.976.166/0001-50, com sede A. Av. Eugenio Voltarei, n. 2, neste ato representado pelo Prefeito do 
Município Si. Dirceu Brás Pano. 

CONTRATADA: TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO ËIRËLI - EPP, CNPJ n.° 29.634.736/0001-01, 
INSCR. ES/FADUAL  n.° 083.518.62-2, com sede à Avenida Nossa Senhora da Penha, 2796, Sala 809, 
bairro Santa Luzia, Cidade de Vitória, Estado do Espi ito Santo, neste ato representada por 
Márcio da Silva, RG: 348.747-2 SSP/SC e CPF: 989.277.799-91. 

II- DO OBJETO 

AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ARA A UNIDADE HOSPITALAR  "DR.  
JOSÉ NIGR NETO" de acordo com as quantidades, espe ificações, condições, valores unitários e 
globais  cons  antes no Anexo II do Edital, no termo de adjudicação do processo licitatório de Pregão n° 
0037/2019 e 4a proposta da CONTRATADA, os quais ficam f endo parte deste instrumento.  

III -  SUPORTE  LEGAL 

do Edital e demais anexos do PREGÃO Lei Federal 8.666/93, com alterações posteriores e normas 
PRESENCIAL N° 0037/2019, ao qual se encontra vinculadO. 

IV - SUPORTE FINANCEIRO 

[UTSOS Os recursos 
conforme cl 
Unidade: 0 
AS SISTEN  

financeiros serão atendidos por verbas de  re  
ssificação, Ficha: 591, Natureza: 4.4.90.52 00 
.09.03 - ASSISTENCIA DE MEDIA, ALTA 
IA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ME  

constantes do orçamento vigente, 
- Equipamentos e Material Permanente, 
E HOSPITALAR, Funcional: 0023 - 
IA E ALTA COMPLEXIDADE. Origem 

do Recurso: Emenda Parlamentar. 

  

  

V -  VIGÊNCIA  DO CON ATO 

    

0 presente contrato vigeth  at  que se conclua o pleno recebirn nto dos bens licitados ou ate que se esgote 

o período de 03 (três) meses de sua assinatura, facultada a sua prorrogação ou a celebração de Termo 
Aditivo entre as partes, nos termos estabelecidos na Lei n° 8.66/93 e suas atualizações. 

VI- REAJUSTE, PREÇOS E 
	

AMENTO 

Fica vedado 
objeto, para 
imprevisivei 

reajuste de preços, salvo se, em decorrência cl acréscimo ou diminuição quantitativa do 
anter o equilíbrio econômico financeiro inicial, ou ainda na hipótese de sobrevirem fatos 
porém, de conseqüências que, comprovad mente tragam prejuízos financeiros A. 
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Prefeitura do Município' de 

Contratada. ualquer pedido de revisão do equilíbrio eco o 
de solicitaçao formal, devida instruída com os documentos 
preço de ca 1a item no mercado, de , modo a demonstrar  cab  
pedido, nos ermos do  art.  65, Inciso II, "d" e § 8°, da Lei n 8. 

rico Brasiliense  

'co  e financeiro deste Contrato dependerá 
ecessarios à comprovação da variação do 
lmente a pertinência dos argumentos do 

66/93 e suas alterações. 

Nestes termos, o valor deste contrato, assim como as condições de pagamento, ficam assim fixados: 

ITEM UN. QUANT. Nosso Código / Descrição das Mercadorias  Preço Total  
Marca/ 
Modelo  

VI. Unitário 

UN 11,00 
111.0150 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS COM 
CONTROLE - 220V-  DISPLAY  DIGITAL / INSTALAD 

R$ 1.490,00 R$ 16.390,00 

Valor total d  contrato: R$ 16.390,00 (Dezesseis mil, trezentos e noventa reais). 

dias após o recebimento definitivo dos O pagament  sera  efetuado no prazo máximo de 30 (tr nt 
veículos indicados na Ordem de Fornecimento. 

Os pagamentos serão efetuados proporcionalmente à quantidade efetivamente entregue, conforme 
documento ce comprovação assinado pelo preposto do MunicOo e mediante a exibição dos documentos 
fiscais hábeis para pagamento, nos termos do artigo 63, da Lei Federal 4.320/64. 

VII— RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo Município ou bilateralmente, atendendo sempre 
o interesse piiblico e o disposto nos artigos 77 a 80, da Lei Federal N° 8666/93 e alterações posteriores. 

VIII- DA FISCALIZA Ao 

1. Não pbstante o fato de a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução do 
objeto do contrato/ata, a Administração, sem restringir a ple itude dessa responsabilidade, exercerá a 
mais ampla completa fiscalização do ajuste. 

2. Independente da fiscalização rotineira, a Prefeitu a poderá utilizar controle tecnológico 
independente para a constatação da qualidade, através de empr sa ou instituto especializado, caso em que 
a CONTRATADA se obriga à aceitação dos laudos técnicos1  emitidos e a corrigir as eventuais falhas 
apontadas oti a substituir os materiais considerados insatisfatórios ou inadequados, por sua conta e risco. 

3. As d spesas de laudos de análise dos serviços que se fi erem necessários quando da ocorrência de 
discordância entre as partes, e quando do não atendimento das especificações, objeto deste contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

4. Os prpclutos entregues pela CONTRATADA que não a enderem As especificações serão rejeitados 
pelos t6cniccs da Prefeitura, devendo ser repostos no prazo estipulado pelo fiscal do contrato, livres das 
causas de sua rejeição. 

or  parte da Prefeitura, poderá ser alterada 
do PREFEITO MUNICIPAL e posterior 

5. 	A fis alização para cumprimento do presente contrato, 
e/ou comple entada, a qualquer tempo, mediante autorizaça 
comunicaça CONTRATADA.  

6. 	Fica designado pela Prefeitura o servidor  Francis  Matias Rodrigues Vasconcelos, RG n° 
21.808.626 e CPF n° 159.948.878-70, Coordenador de  Inform  ica, Matricula n° 948, para fiscalização do  
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rico Brasiliense Prefeitura do Município de  Jr  

contrato, bem como, prestar toda assistência e orientação que s 
representante da CONTRATADA, solicitar a correção de  eve  
verificadas, as quais, se não forem sanadas no prazo estab lec 
CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis. 

fizerem necessárias, que poderá, junto ao 
tuais falhas ou irregularidades que forem 
do, serão objeto de comunicação oficial 

coi forme item anterior, o acompanhamento 
os e o presente contrato, em observância ao 

7. 	Caberá ao servidor indicado pela Administração, 
efetivo do cUmprimento pela CONTRATADA, dos  tern  
disposto no inc.  III, art.  58 e  art.  67 da Lei n.° 8666/93. 

IX - CLAUSULAS OPERA IONAIS 

PRIMEIRA 
dia útil  subs  
Município p 

0 prazo para entrega e instalação  sera  de até 30 itrinta) dias, contados a partir do primeiro 
eqiiente ao recebimento da Ordem de Forneciriento, que poderá ser encaminhada pelo 
r meio de  e-mail,  e deverão ser entregues no segu nte endereço: 

ereza Marsilli n° 311, Centro, Américo • Unidade Hospitalar  "Dr.  José  Nigro  Neto" - Av. 
BrasiIiense-SP, no horário das 7h as 12h.  (a/c Francis)  

SEGUNDA Os equipamentos deverão possuir no mínimo a garantia legal do fabricante e deverão ser 
entregues  ern  plena conformidade com as especificações tecni as exigidas no Anexo II do Edital, sendo 
que esses dados serão conferidos pela CONTRATANTE. aso contrário, serão trocados, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias contados da comunicação da  Con  ratante, por conta e ônus exclusivos da 
Contratada. 

TERCEIRA — Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7°, 
lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, a Contratada ficará suj 

da lei Federal n° 10.520/02 e artigo 87, da 
pita as seguintes penalidades: 

1 - Pela recusa injustificada em assinar o Contrato (caso houver) dentro do prazo estabelecido: multa de 
20% (vinte por cento). 

2 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Fornecimeuto dentro do prazo de 02 (dois) dias de 
recebê-la dentro de sua validade: multa de 20% (vinte por centO). 

3 - Pelo atrasp injustificado na entrega dos produtos: 

(trinta) dias de atraso após o prazo de entrega: multa de 0,3% (três décimos por cento), por 
calculada sobre o valor total da Ordem de Fornecimento; 

do 31° (trigésimo primeiro) dia ter-se-á por concr7tizada a inexecução total da obrigação. 

4 — Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte  poi  cento) sobre o valor total da Ordem de 

Fornecimenti. 

4.1 — Aplicada qualquer multa, a Administração descontará o 's valor do primeiro pagamento que fizer 
Contratada após a sua imposição, podendo ainda ser co1pra. judicialmente ou extrajudicialmente, a 
critério do M nicipio. 

3.1 — Até 30 
dia de atraso, 

3.2— A partir 

5 - As multa 
não exime a 
Administraçã 

previstas tem caráter unicamente moratório 
Contratada da reparação de eventuais danos, 

ou a terceiros; 

nseqiientemente, o respectivo pagamento 
das ou prejuízos que seu ato acarretar A. 
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CONTRATANTE 

Dirceu Brás Pano 

Prefeito Municipal TEMPERCLEVI 

Prefeitura do Município de  Americo  Brasiliense 

5.1 - As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 

6 - Da intenção de aplicação de qualquer das penalidades p evistas será concedido prazo para defesa 
prévia de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação, exceto os casos em que a sanção for estabelecida 
com base no inciso IV, do artigo 87, da Lei Federal n° 8.66/9 1, devidamente atualizada, quando o prazo 
para apresentação de defesa pelo interessado será de 10 (dez) dias a contar da abertura de vista do 
respectivo p ocesso, nos termos do artigo 87, § 3°, da mesma 1 I. 

7 - Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 5 
apenado. 

(  co)  dias úteis a contar da notificação do 

  

   

8 - As per alidades serão obrigatoriamente registradas esgotada a fase recursal, no Cadastro de 
Fornecedores do Município. No caso de impedimento do cirei o de licitar e contratar, o licitante terá seu 
cadastro cancelado por igual período. 

9 - No caso 
Administraç 
exigências h 
melhor preç  

de ocorrência de uma, algumas ou todas as hipõ 
o poderá contratar com a licitante imediatamente 
bilitatórias, podendo o(a) pregoeiro(a) negociar 
, observando-se o prazo recursal estabelecido nos  

eses descriminadas no subitem 1, supra, a 
elhor classificada, desde que atendidas as 
valor ofertado a fim de que seja obtido 

tens anteriores. 

QUARTA - Fica fixado o Foro da Comarca a que está jurisdicio, nado o Município de  Americo  Brasiliense 
para a resolição de litígios decorrentes da execução deste Cbntrato, o qual está vinculado ao certame 
licitatório que lhe deu origem e regido pelas normas do  Dire  o Administrativo e, em especial pela Lei 
8.666/93,  coin  suas alterações e pelas normas estabelecidas no 

t 
 dital do Pregão Presencial n° 0037/2019 e 

seus Anexos 
E, por estare  in  assim justos e contratados, assinam o presente instrumento de Contrato Administrativo, em 
três vias de igual teor, prometendo cumpri-lo e respeitá-lo, por si e por seus sucessores. 

P-Ge 
CONTRATADA 

drcio da Silva 

REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP 

Testemunha 
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Prefeitura do Município de Am rico Brasiliense 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
EDITAL DE PREGÃO PRESENC AL N° 0037/2019 

PROCESSO N° 00 1/ 19 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMEJ1RIqO BRASILIENSE 
CONTRATADO: TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO  EIRE  I — EPP. 
CONTRAT9 N° (DE ORIGEM):  11,9, /2019. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR C NDICIONADO PARA A UNIDADE 
HOSPITALAR  "DR.  JOSÉ NIGRO NETO". 

ADVOGADO (S)/ N° OAB: (*) 

Pelo  present  TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. 	Esta os CIENTES de que: 

  

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de  
Sao  Paulo, citjo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrôrlico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistéma de Processo Eletrônico, conforme 
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n° 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos oS Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados o Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legisltivo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S.4) Paulo, em conformidade com o artigo 90 
da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 
prazos proce suais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço — residencial ou eletrônico — ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. 	Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) 	0 ac mpanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

as legais e regimentais, exercer o direito b) 	Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas  four  
de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

siliense, 	 V,L-11/4,61V  de 2019. Américo 
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m rico Brasiliense Prefeitura do Município de 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Elianá Aparecida Bernabé de Oliveira Marsili 
Cargo: Diretora de Saúde Médica 
CPF: 168.981.658-95/ RG: 23.257.903-9 
Data de Nasçimento: 08/10/1972 
Endereço reidencial completo: Rua Benedito Storani — n° 860 
SP.  
E-mail  institucional: safide.ubs@americobrasiliense.sp.gov,br  
E-mail  pessoal: 	  
Telefone(s): (16) 3392-1368 / 
Assinatura: 

Responsáveis Que assinaram o ajuste: 

Pelo CONTATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE 
Nome: Dircep Brás Pano 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 020.37?.978-09/ RG: 8.644.116-4 
Data de Nasdimento: 03/02/1961 
Endereço res dencial completo: Rua  Pe.  Francisco Culturat 
Brasiliense -  
E-mail  institucional: gabinete@americobrasiliense.sp.gov.br  
E-mail  pessol: dirceupano@hotmail.com   
Telefone(s): Ç16) 3393- 
Assinatu : 	 

— Vila Cerqueira — Américo Brasiliense — 

AMÉRICO BRASILIENSE 

— ')61 — Vila Cerqueira — Américo 

Pela CONTRATADA:  TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP 
Nome: Márcib da Silva 
Cargo: Sócio - Administrador 
CPF: 989.277.799-91/ RG: 348.747-2 
Data de Nascimento: 	/ 	/ 	 
Endereço residencial completo: Rua Augusto Bressanini, n°48 — bairro Badenfurt, Blumenau — SC — 
CEP: 89070-630.  
E-mail  instiMcional: temperclimalicitaAgmail.com   
E-mail  pessoal: temperclimalicitaAgmail.com   
Telefone(s): 14:7) 3308-297Q 
Assinatura:  rkkaCi`o c 5,•tut- 

Advogado: 
(*) Facultativ  . Indicar quando já constituído, informando, inclúsive, o endereço eletrônico. 
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