PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
Estado de São Paulo

SETOR DE LICITAÇÃO
CONTRATO No 027 -03/04/201 8
TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, MOCHILAS SCOLARES
E CALÇADO TIPO TÊNIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O MUNICIPIO DE
MIGUELOPOLIS/SP
E
DE
OUTRO
A EMPRESA S. J. V. INDUSTRIA E
COMERCIO DE MANUFATURADOS EIRELI.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2018
VALOR DO CONTRATO R$ 206.848.50

Pelo presente instrumento de contr ato para aquisição de Uniformes Escolares, Mochilas
Escolares e Calça do Tipo Tên is, de um lado o MUNI CIP IO DE MIGUELÓPO LIS/SP, com
CNPJ/MF n°. 45.353.307/0001-04, com s ua sede situada à Praça Vovó Ma r iquinha, n º 100,
Centro, neste Muni cípio de Miguelópolis, Estado de São Paulo, representada neste ato pelo
Prefeito Muni cipal, o senho r NAIM MIGUEL NETO, brasile iro, casado, portador do RG/SP nº
8.995.317-4, e do CPF/MF nº 057.252.848-59, doravante designada CONTRATANTE, e de
outro lado a empr esa S. J. V. INDUSTRIA E COM ERCIO DE MANUFATURADOS EIRELI, inscrita
n o CNPJ sob o nº 13.868.762/ 0001-56, e Inscrição Estadual sob o nº 491.031.803.114, sediada
à Aven ida M, nº 1005, Ja rdim Sie na, na cidade de Orlând ia, Estado de São Paulo, CEP. l 4.29000, neste ato representada pelo senhor ·s AULO TREVISAN OLIVEIRA, Proprietário, RG n º
40.064.412-5, e CPF n º 317.424.578-86, doravante denominada CONTRATADA, têm, entre
si, justo e avençado o presente Contrato, com inteira sujeição à Lei Federal nº . 8.666/1993,
e à Lei Federal no 10.520/2002, e m razão de licitação realizada na modalidade de Pregão
Presencial nº 007/2018, vi ncu lada ao Edital n º . 009/2018, devidamente homologada, exa rada
às fls. 414, do Pr ocesso Licitatório nº . 010/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir
en umeradas, q ue ace itam e se comprometem a cumprir:
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
1.1. Aquisição de UNIFORME ESCOLAR, MOCHILA ESCOLAR e CALÇADO TIPO TÊNIS, para
atendim ent o aos a lunos da Rede Mun icipal de Ensino.
1.2. DOS ITENS E VALORES CONTRATADOS
1.2.1. Cons ideram -se contratados os itens abaixo relacionados, co m os seus respectivos
preços, con fo r me a Proposta comercial vencedora apresentada:
ITEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

01

CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTAconfeccio nada em tecido de malha
nti-pilling, 25% Poliéster, e 75%
iscose, gram atura Mínima: 160 gjm 2 ,
endo nas cores:
• Corpo:branco
• Mangas: na cor azul bic pantone 19395 2 TPG
• Vivo de 5 mm entre as ma ngas n
cor amarelo pa n tone 14-0756 TPG.
ola
deve
ser
"V"
única,

MARCA UNID

QTDE

VALOR VALOR TOTAL
UNIT. R$
R$

\
SJV

PÇ

6.650

16,95
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02

confeccionada e m máquina retilínea
100% poliéster, com largura de 2,5 em
(peça acabada) a cor azul bicpa nton
19-3952 TPG.
barra do corpo deverá estar com
largura de 2,0 em, costurada em
máquina galoneira de duas agulhas.
Camiseta deve ser costurada
interna mente
com
máquin a
overloque.
linha utilizada para a confecção da
camiseta é 100% poliéster 120.
Na lateral esquerda deve rá conter a
Brasão da Prefeitura de Miguelópoli
medindo 7 em de altura e largura
proporcional com apli cação e m silk
logotipo da prefeitura medindo 20 em
de largura e altura proporcional.
A etiqueta de identificação deverá se
branca
e
fixada
em
cará te
permanente, centralizada na parte
interna da gola. Os caracteres
tipográficos dos indicativos, na co
preta, devem ser uniformes, devendo
informar a razão social, CNPJ
compos ição, tamanho, instruções d
avagem e país de origem.
tolerância de variação da gramatura
do tecido é de 2%.
camiseta deverá estar e m excelen te
qualidade isenta de qualqu e r defeito
ue com rometa a sua a resenta ão.
BERMUDA MASCULINA ESCOLAR co nfeccion ada e m ma lha dupla na
construção com efeito sarja, n
composição 67% polia mida e 33%
lgodão (Fio de Algodão 3 0/ 1 e
Poliamida 2 cabos 78/23 Dtex - titulo
efetivo Dtex). Espessura de 0,90 mm
equa lizando a gramatura m1mma
de280 g/m 2 na azul bicpa ntone 193952 TPG.
Nas laterais da be rmuda deve rá se
aplicado dois vivos medi ndo 1 em em
malha 67% poliéster e 33% viscose
ramatura mínima de 120 gjm 2 um na
cor bra nca e o outro
na co
marelopantone14-0756 TPG com
dista ncia entre eles de 1,5 em.
Cintura com e lástico de 4,0 em,
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pregado em máquina overloque e
rebatido com 3 agulhas ponto
corrente, com abertura para passagem
de cordão em poliéster branco com no
mínimo 15 em para amarração.
Bolso traseiro, chapado, costurado
com 1 agulha, com reforço nas
extremidades; borda rebatida a 2,0 em
medindo do tamanho 02 ao 08: 13 em
a ltura e 10 em largura, 10 ao 16: 14
em altura e 11 em largura e P ao GG:
15 em a ltura e 12 em largura.
Bainha de 2,5 em com acabamento em
overloque e costura rebatida em
máquina de 1 agulha ponto fixo.
Costuras: gancho. entre pernas e
aterais, com máquina lnterloque5
fios.
Na perna esquerda deverá conter
Brasão da Prefeitura de Miguelópolis
medindo 7 em de a ltura e largura
proporcional com apli cação em si lk.
V\ etiqueta de identificação deverá ser
!branca
e
fixada
em
caráter
permanente, centralizada na parte
intern a da bermuda. Os caracteres
tipográficos dos indicativos, na cor
preta, devem ser uniformes, devendo
informar a razão social, CNPJ
composição, tamanho, instruções de
lavagem e país de origem.
SHORT SAIA ESCOLAR - confeccionado
em malha dupla na co nstrução com
efeito sarja, na composição 67%
poliamida e 33% algodão ( Fio de
V\lgodão 30/1 e Poliamida 2 cabos
78/23 Dtex - titulo e fe tivo Dtex).
Espessura de 0,90 mm equalizando a
g ramatura mínima de 280 g/m 2 na
azul bicpantone 19-3952 TPG.
03 A cintura deverá ser aplicado elástico
de 4 em costurado e rebatido em 4
agulhas.
Deverá ser aplicado nas laterais dois
vivos medindo 1 em em malha 67%
poliéster e 33% viscose gramatura
mínima de 120 gjm 2 um na cor branca

-

\
SJV

PÇ

2.190

23,90

.....
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l

52.341,00
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'A saia deverá ser presa na late ra l
direita e solta na lateral esquerda.
No lado esquerdo da saia deverá
conter Brasão da Prefeitura de
Migu elópolis med indo 7 em de altura
e largura proporcional com aplicação
em silk.
As barra s do Short Saia, deverão ser
rebatidas com máquina ga lon eira de
duas agulhas com largura de 2cm.
No meio do gancho das costas, na
parte interna do short saia, deve ser
costurada uma etiqueta em tecido tipo
rNT, na cor branca, com os ca racteres
tipográficos dos ind icativos, na co r
preta, devendo ser uniformes e
informa r a razão social, CNPJ,
~ompos ição do tecido, s ím bolos de
lavagem, tamanho, ano e país de
fabricação.
A tolerância de vari ação na gramatura
pode rá ser de até 2%; e nas medidas
de até 1,0 em. A linha utilizada para a
confecção é 100% poliéster nº 120.
!rodas as peças deverão ser embaladas
separadamente em sacos plásticos
transparentes. O short sa ia deve rá
estar ise nto de qualquer defeito que
comprometa a sua apresen tação.
Total R$........................................................

206.848,50

CLÁUSULA SEGUNDA- DA ENTREGA
2.1. As solicitações do produto serão feitas pe lo gestor ou fi scal contratual, de acordo com a
necessidade de cada setor, e as e ntregas deverão ocorrer em até 20 (vinte) dias a pós o
recebimento da Autorização de Compra.

2.2. A entrega deverá ser realizada no DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O, sito à
Rua Jacinto Felizardo Barbosa, nº 1305, Centro, no horário compreendido entre 08:00hs e ,
16:00hs.
2.3. Os ite ns obj eto desse Contrato deverão ser entregues, separadamente, em suas
embalagens origina is, devidamente identificados pela Contratada.

1

2.4. Correrão por conta da Contratada todas as despesas pertin entes, tais como e mbal agens,
seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.
/
2.5. Em caso de diferen ça de qu an tidad e, fica a CONTRATADA obrigada a providencia r sua
complementação no prazo de OS (ci nco) dias, contados da notificação a ser expedida pela
CONTRATANTE, ou imediatamente, so b pen a de incidência nas sanções capitul d
item
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31 e subitens do EDITAL DE PREGÃO Nº 009/ 2018.
2.6. A Contratante também poderá rejeitar a entrega na sua totalidade ou em parte, se esta
não corresponder às especificações do Anexo I, do Ed ital d e Pregão, determinando assim a
s ua s ubstituição;
2.7. Em caso de não aceitação dos itens objeto(s) des te PREGÃO, fica a CONTRATADA obrigada
a retirá-lo(s) e a s ubstituí-lo (s) no prazo de 05 (cinco) dias, con tados da notificação a ser
expedida pela CONTRATANTE, ou imediatame nte, sob p ena de incidência nas sa nções
cap ituladas no item 31 e subitens do ED ITAL DE PREGÃO Nº 009/2 018.
CLÁUSULA TERCEIRA- DA VIGÊNCIA
3.1. O prazo de vigê ncia deste Contrato será até 31 de dezembro de 2018, iniciando-se na data
de sua assinatura .
CLÁUSULA QUARTA- PREÇO E PAGAMENTO
4.1. A Contratante pagará à Contratada o va lor total de R$206.848,50 (duzentos e seis mil,
oitocentos e quarenta e oito reais e cinqüenta centavos), referente aos va lores unitários
corresponde ntes aos itens consta ntes na Clá usula Primeira, item 1.2, do presente Contrato.
4.2. O pagame nto será efetuado em até 20 (vinte) dias, co ntados da e ntrega da Nota Fiscal
devidame nte recebida, por meio d e depósito ou transferência bancária diretamente na conta
da contratada.
4.3. Caso o té rmino da co ntagem aconteça em dias sem expedie nte bancário, o pagamento
ocorrerá no primeiro dia útil imediata me nte s ubsequ ente;
4.4. Havendo dive rgência ou erro na emissão da documentação fisca l, será inte rrompida a
co ntagem do prazo para fins d e paga me nto, sendo ini ciada nova contagem somente após a
regularização da docume ntaçã o fiscal.
4.5. Os recursos fin a ncei ros para s uporta r a eficácia do prese nte Contrato, serão a te ndidos por
verbas, cons tantes do orçamento vige nte no exercício de 2.018:
01
PREFEITURA MUNICIPAL
01 04
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01 04 02 Ensino Fundamental
12 361 0210 2019 0000
Ma nutenção do Ensino Fundame ntal
3.3.90.32.00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA
FICHA 120 0.05.12 200.015 Salário Educação- QESE ..............................R$152.196,40
01
PREFEITURA MUNICIPAL
0104
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01 04 01
CEM EIS e Pré-Escolas Municipais
12 365 0240 2017 0000
Manutenção da Educação Infantil
3.3.90.32.00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA
FICHA 94 0.05.12 200.01 5 Salário Educação- QESE.................................... R$54.652,10
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CLAUSULA QUINTA- DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
5.1. Para efeito de efetivação de Contrato, fica nom eado pela PREFE ITURA co mo GESTOR do
Contrato a senhora Joelcy Rita dos Passos, Diretor de Educação, RG. nº 18.657.616-X e
CPF /MF nº 104.954.808-60, e como FISCAL do Contrato o se nhor Hélton Luiz Menezes de
Souza, Oficial d e Serviços Escolares, RG. nº 40.831.802-8 e CPF/MF nQ308.755.358-10.

5.2 Os representantes da contratante deverão a notar em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do co ntrato, determinando o que for necessário à regularização
das fa ltas ou inadimplê ncias observadas. As decisões e providê ncias que ultrapassarem a
competência dos representantes deverão ser solicitadas à seus superiores e m tempo há bil
para a adoração das medidas convenientes.
CLÁUSULA SEXTA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Assinar o Contrato no prazo de cin co (5) di as úteis a pós convocação.
6.2. Fornecer, nas condições previstas no Edital de Pregão nº 009/2018 e neste Contrato, o
produto objeto deste ajuste.

6.3. À CONTRATADA, alé m das obrigações estabelecidas e m clá usulas própria s de
in strumento convocatório e seus anexos, bem como daquelas es ta belecidas em lei, cabe:
6.3.1. Realizar o fornecimento do objeto, de acordo com ordens de forn ecimento
expedidas pela Prefeitura Municipal, em dias d e expedie nte da CONTRATANTE.
6.3.2. Fornecer o objeto de acordo com as especifi cações contidas no instrume nto
convocatório, em s ua proposta e, Cump rir rigorosame nte os prazos constantes no Anexo I, ou
outro devidamente ajustado entre as partes.

6.3.3. Garantir a qualidade e a integridade do objeto co ntratual e e m caso destes
apresentarem defeitos ou qualqu er outra ca ra cte rís tica que leve ônus ao CONTRATANTE,
s ubstituí-los no prazo de 5 (cinco) dias, contados da notificação. As despesas desta operação
não serão e m hipótese alguma repassa das à CONTRATANTE.
6.3.4. Assumir inteira responsab ilidade pelos danos ou preJuizos causados direta o u
indiretame nte a CONTRATANTE ou a terceiros, decorr entes de dolo ou cu lpa na execução
deste contrato, diretamente por se u prepos to ejou e mprega dos, não excluindo ou reduzindo
essa res ponsabilidade a fi scal ização o u acompa nhamento feito pela CO NTRATANT E. Nessa
hipótese a CONTRATANTE poderá re te r paga me ntos devidos à CONTRATADA, na proporção
dos prejuízos ve rificados, até a solu ção da pendên cia.

6.3.5. Responsabiliza r-se integralmente pelo cumprimento do contrato, nos te rmos da
legislação vigente, correndo por sua co nta todas as des pesas de seguros, transporte, tribu tos,
encargos trabalhistas e previdenciários, hospedagens, alimentação e outros decorrentes da
execução do obje to contratual.
6.3.6.
Ser a única respon sável para com se us empregados e a uxili ares, no qu e
co nce rne ao cumprimento da legislação trabalhi sta, previdê ncia social, seguro d e acidentes do
trabalho ou quaisqu er outros e ncargos previstos e m le i, em especia l no que diz respeito às
normas de segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n.º 3.214 de
08 7
Tr b I o s - o ue o de cum rim nt
·var )a
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aplicação de multas por parte da CONTRATANTE ou rescisão co ntratual com a aplicação das
sanções cabíveis.
6.3.7. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, no prazo max1mo de 10 (dez) dias,
quaisquer alterações ocorridas no Contrato Social durante o prazo d e vigência do Contrato,
bem como apresentar documentos comprobatórios.
6.3.8. Sujeitar-se à ma is ampla e irrestrita fi scalização por parte da CONTRATANTE por
intermédio de pre pos to cons tituído a acompa nhar a execução do Contrato, presta ndo todos os
esclarecimentos que lhe forem solicitados.
6.3.9.
Ma nter duran te toda a execução do Cont rato, em compatibilidade com as
de mais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação indicada neste termo.
CLÁUSULA SÉTIMA- OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
7.1. Conduzir os procedime ntos r elativos a eventuais renegociações dos preços regis trados.

7.2. Cumprir o prazo fixado para r ea lização do pagame nto.
7.3. Indicar o funcion á rio responsável pelo acom pa nh a me nto des te Contato.
7.4. Permitir acesso dos funcioná rios da Contra tada ao local determinado para a e ntrega do
objeto contratado.
7.5. Comunicar à Contratada sobre qualque r irregularidade no fornecimento do produto.
CLÁUSULA OITAVA- DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS
8.1. Este contrato fica s ujeito às alte rações previstas no Art. 65, da Lei nº 8.666/93 e
atua lizações.

8.2. O presente Contrato não terá seus preços reajustados durante a s ua vigência.
8.2.1. Na hipótese da Contra tada solicitar a m anutenção do equilíbrio econômicofin a nceiro inicial do contrato, a mesma terá que justifica r o pedido, através d e pla nilha
detalhada de custos, acompa nhada de docum e ntos que comprovem a procedência do pedido,
ta is como: lista de preços de fabri cantes, notas fiscais de aquis ição de produtos, etc.
CLÁUSULA NONA- DO CANCELAMENTO DO CONTRATO
9.1. A Contratada terá o Contrato cancelado quando:
9.1.1. Descumprir as condições inicialmente ajus tadas;

9.1.2. Não retirar a respectiva nota d e e mpe nho o u instrumento equivalente, no prazo
estabelecido por esta Prefeitura, se m justificativa ace itável;

9.1.3. Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se torna r superior /
àquele praticados no mercado;

9.1.4. For d ecla rado inidôneo para licita r ou contra tar com a Administração Pública, nos
termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 d e junho de 1993;
Praça Vovó Mariquinha, 100 - Centro - Miguelópolis/SP- Fone PABX : (16)3835-6600 - CEP: 14530-000
E-maii· licitacao02@mig uelopolis.sp.gov.br
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9.1.5. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo
7º da Lei Federal nº . 10.520, de 17 de julho de 2002;
9.2. O cancelame nto do Contrato nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
9.3. A Contratada poderá solicitar o cancelamento de seu Contrato na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso
fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES
10.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em retirar e devo lver devidamente assinado
o Contrato importará em multa de 20% sob re o valor total constante da proposta global. A
recusa se configura a partir do 5° dia útil da data da notifica ção para retirada e devolução
devidamente assinado. Também incide nas mesmas sanções a microempresa ou empresa de
pequeno porte que, uma vez consu ltada, va ler-se do tratamento privilegiado de que trata os
artigos 42 e 43, da Lei Complementar nº. 123/2006, e que, sem justo motivo deixar de
contratar por não apresentar a regularidade tempestiva da situação fiscal.
10.2. Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a
ampla defesa.
10.3. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que
implique no impedimento de licitar e contratar com a PREFE ITURA, ou de declaração de
inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribun al de Con tas do Estado.
10.4. Durante a execução do Contrato, serão aplicadas as seguintes penalidades à
CONTRATADA:
10.4.1. Com fu ndam ento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, a Contratada ficará
su jeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução
parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e crimin al,
assegurada à prévia e ampla defesa, às seguintes pena lidades:
a) Advertência;
b) Multa de;
b.1) - 2,0 % (dois por cento) ao dia sobre o va lor total do material entregue
injustificadamente com atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo
quinto dia, será considerado descumprimento integral, enseja ndo rescisão contratual e
aplicação de penalidades, conforme artigo 78, da le i federa l nº . 8.666/93;
b.2) - 0,2 o/o (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor total do material que necessite ser
substituído por apresentar defeito/impropriedade, caso não o seja no prazo de 5 (cinco)"
dias úteis, a contar da notificação, limitada a incidência a 10 (dez) dias. Após o décimo dia e a ~~
critério da Administração, poderá ocorrer a não ace itação do material, de forma a ~
configurar, nessa hipótese, inexecução parcial da obrigação assumida;
b.3) - 10 o/o (dez por cento) sobre o valor total do material entregue ou substituído ./_/
injustifi.cadame nte com atraso, por período superior ao previsto nas alíneas "b.l" e "b.2",
respectivamente;
b.4) - 20% (vi nte por ce nto) sobre o valor total do materia l, em caso de inexecução to ai ~
obrigação assumida.
~
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b.S) - multa de 10% (dez por ce nto) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão do
mesmo por culpa do contratado, sem prej uízo do ca ncela mento do Contrato, e suspensão
temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Miguelópolis/SP, por prazo não superior a 02(dois) a no s.
10.5. As multas são autônomas e a a plicaçã o de uma não excl ui a de outra.
10.6. As penalidades acima, somente não serão aplicadas, se ocorrer motivo de impedimento
ou força maior que não permita a e ntrega do objeto ou a prestação dos serviços no prazo
marcado, tudo devidamente comprovado e aceito pela Administração, através do órgão
comp etente.
10.7. O fornecedo r que, convocado, recusar-se injus tificadamente em retirar o instrumento de
compra no prazo marcado, terá seu contrato ca ncelado, sendo-lhe aplicável a multa pela
inexecução total do ajuste.
10.8. As multas de que tra ta o ite m 10 e subitens deste Contrato, não tem caráter
compensatório, porém moratório e seu pagamento não exime a CONTRATADA da reparação
dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à
CONTRATANTE ou a terceiros, não impedindo, em qualquer caso, que esta opte pela rescisão
contratual.
10.9. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação fa lsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a Uni ão, Estados, Di strito Federal ou Municípios e, será
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o
inciso XIV do art. 4º , da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas no edital, no contrato e nas demais comi nações legais- (artigo 7º da Lei
federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002).
10.10. Independentemente da aplicação das penalidades, a contratada ficará sujeita, ainda, à
r ecomposição das perdas e danos ca usados à Administração decorrentes de sua
inadimpl ência, bem como arcará com a co rrespondente diferença de preços ve rificada e m
nova contratação, na hipótese da proponente classificada não aceitar a contratação pelo
mesmo preço e prazo fixado pela inadimple nte.
10.11. A aplicação das penalidades capituladas neste item não impossibilitará a incidência das
demais cominações legais contempladas na Lei nº . 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DECRETO MUNICIPAL Nº 5.216 DE 30/05/2017:
11.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a qu e m quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios
de qualquer espécie que constituam prática il egal ou de corrupção, seja d e forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste co ntrato, ou de outra forma a ele não relacionada, dev nd
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES GE RAI S
12.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, a Lei
nº 8.666/93, a Lei nº 10.520 / 2002, o Edital de Pregão nº 009 / 2018 com seus An exos e a
proposta da Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO
13.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Miguelópolis/SP, como o único co mpetente, para
dirimir eventuais duvidas ori und as do presente Contrato, renunciando a qualquer outro,
ai nda que mais privilegiado.
13.2 Esta ndo, as partes, de comum acordo com todos os termos deste instrumento,
ord enaram a sua lavratura em 3 (três) vias, que nesta data são ass inadas pelas partes e pelas
testemunhas abaixo indicada s.
Miguelópolis/SP, 03 de Abril de 2018.

NAIM MIGUEL NETO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
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NDUSTRIA E COMERCIO DE MANUFATURADOS EIRELI
Saulo Trevisan Oliveira - CPF nº 317.424.5 78-86
CONTRATADA

~I

11
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ITA DOS PASSOS
Di retor de Educação
CPF Nº 104.954.8 08-60
GESTOR DE CONTRATO

,, ,/.

I
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HEL ON LUIZ MENEZES DE SOUZA
Ofiqial de Serviços Escolares
CPF' N º 308.755.358-10.
FISCAL DE CONTRATO

Testemu nhas :

Nome:

CPF:

A.NTÔNIODE PÁDUA TEODORO

Nome ~*

CPF:

Dllt:!Or de PlaneJamento e Administraçao

RG: 9.871 . 558 SSP
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
CONTRATADO: S. J. V.INDUSTRIA E COMERCIO DE MANUFATURADOS EIRELI
CONTRATO Nº: 027/2018- DE 03/04/2018
OBJETO: Aquisição de UNIFORME ESCOLAR, MOCHILA ESCOLAR e CALÇADO TIPO TÊNIS, para
atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino
ADVOGADO: ELIZABETH BUENO GUIMARÃES FERREIRA- OAB/SP 213.659
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1.

Estamos CIENTES de que:

a)
o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujos trâmites processuais ocorrerão pelo sistema eletrônico;
b)
poderemos ter acesso aos processos, tendo vista e extraindo cópias das manifestações
de interesse, Despachos e Decisões, med iante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrôni co, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na
Resolução nº 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 no Diário Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos process uais, conforme regras do Código
de Processo Civil;
d)
Qualqu er alteração de endereço- residencial ou e letrônico - ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)
O acompanhamento dos atos dos processos até seus julgame ntos finais e consequentes
publicações;
b)
Se for o caso e de nosso inte resse, nos prazos e nas forma s legais e regimentais, exercer
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA: Miguelópolis, 03 de Abril de 2018.
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: NAIM MIGUEL NETO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 057.252.848-59 RG: 8.995.317-4
Data de Nascimento: 08/01/1958
Endereço residencial: Rua Hilário Alves de Freitas, nº 609, Centro, CEP14530-000,
Migue lópolis/SP
E-mail institucional: gabinete@miguelopolis.sp.gov.br
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E-mail pessoal: naic
mmm··
Telefone: (16)992 -477~
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Assinatura:
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Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:
Nome: JOELCY RITA DOS PASSOS
Cargo: DIRETOR DE EDUCAÇÃO
CPF: 104.954.808-60 RG : 18.657.616-X
Data de Nascimento: 02/06/1969
Endereço residencial: Rua Alfredo Tosi, nº 1405, Apto. 42, Bloco B, Núcleo Agrícola Alfa,
CEP.14403-180- Franca/S P.
E-mail institucional: educação@m iguelopolis.sp.gov.br
E-mail pessoal: joelcyritadospassos@yahoo.com.br
Telefone: (16)99245-3030

Assinatura:

4~

Pela CONTRATADA:
Nome: SAULO TREVISAN
Cargo: PROPRIETÁRIO
CPF: 317.424.578-86 RG: 40.064.412 -5
Data de Nascimento: 22/02/1985
Endereço residencia l: Rua 10, nº 242 A, Jardim Siena, CEP.14620-000, Orlândia/SP.
E-mail institucional: sjvindustriaecomercio@gmai l.com
E-mail pessoal: não informou
Telefone: (16 3826-7180
Assinatura:
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