
CONTRATO Nº. 095/2022
PROCESSO Nº. 451/2022

OVA LUZITÂNIA Sem mo

ada OVAMYemo LUZITÂNIAemi alho RapelPs
PREGÃO PRESENCIAL LICITAÇÃO DIFERENCIADA EXCLUSIVA PARA MEE EPP Nº. 023/2022
EDITAL Nº. 032/2022

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
CONFORME PROPOSTA EM ANEXO,QUE
E A EMPRESAF.C. LOPES INFORMÁTICA)

Pelo presente instrumento, de um lado o Mi

sede na rua Pedro Pereira Dias, nº. 1.77;

53.099.149/0001-36, doravante denominada
senhor MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR,
181.971.458-65, brasileiro, solteiro, residente
Filho, nº 2.101 - Centro, nesta cidade de N

INFORMÁTICA LTDA ME, devidamente in
Estadual nº. 718.058.985.110, RUA PADRE
VELHO — CEP 15502-225 — VOTUPORANGA|
FERNANDO CÉSAR LOPES, portador do R

brasileiro, divorciado, empresário, residente
denominada CONTRATADA, pelo tipo deLi
10.520/02 e subsidiária a Lei Federal nº. 8.6
celebração do presente contrato administrati

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. Constitui-se objeto da presente licitaçã:
piloto experimental, conforme proposta em
e a proposta adjudicada da contratada, c
cláusulas contratuais.

1.2. Do Fornecimento: Os materiais deverã
Bartolomeu “ZITO”, em horário comercial, da
rua Pedro Pereira Dias, nº. 1.773 — Centro,
sabilidade da contratada.

1.3. O prazo de entrega é de 15 (quinze)
justificados por escrito. O atraso injustificad
Decreto Municipal nº 3.537/2018.

1.4. Das Substituições: As substituições de]

contados do Termo de Devolução ou Notificg

INSTALAÇÃO DE COZINHA PILOTO EXPERIMENTAL,
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA
LTDA ME.

UNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA, Estado de São Paulo, com

, Centro, CEP 15.340-000, Nova Luzitânia (SP), CNPJ nº.
CONTRATANTE, representada pelo Prefeito Municipal, o

portador do RG nº. 28.839.788-5 SSP/SP e do C.P.F. nº.
e domiciliado na Rua Vereador Antônio Domingos de Morais

bva Luzitânia (SP), e de outro lado a empresa F. C. LOPES
icrita no C.N.P.)./MF sob n.º 13.157.549/0001-36 e Inscrição
IZIDORO CORDEIRO PARANHOS, Nº. 3.007 — PATRIMONIO

(SP), neste ato representada por seu proprietário o senhor
G nº. 19.871.353-8 SSP/SP e do C.P.F. nº. 070.623.598-31,
e domiciliado na cidade de VOTUPORANGA (SP), doravante

icitação de menor preço por item, regida pela Lei Federal nº.
66, de 21 de junho de 1.993, têm entre si justa e acordada a
jo as seguintes cláusulas e condições:

é a aquisição de equipamentos para instalação de cozinha
lanexo, observadoo antecedente edital da licitação, seu anexo
lijos termos integram o presente instrumento com força de

lo ser entregues sede do Paço Municipal - Prefeito Ermesto
Is 07h30min às 17h00min; de segunda a sexta-feira; endereço:
CEP 15340-000 — Nova Luzitânia (SP); o frete será de respon-

ias corridos, devendo eventuais atrasos serem devidamente
lo sujeitará o contratado as sanções previstas no Editaleno

produtos deverão ocorrer no prazo máximo de 5 (ci
ção.

as,

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

2.1. O prazode vigência contratual relaciona

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR

3.1. O valor global do presente Contrato é
preços da proposta adjudicada da contratad|

Ido ao objeto dalicitação será até o dia 31/12/2022.

de R$ 3.880,00 (três mil oitocentos e oitenta reais), conforme
a, sendo:



CREEN, RESOLUÇÃO FULL HD, ACESSO A INTERNET,
TV SMART 40" TELEVISOR COM TELA LED WIDES-

WI-FI, ENTRADA HDMI E USB

311.1 Nos Preços propostos estão inclusos e

ú

presente contratação.

ento integral do objeto da contratação, consi
rnecimento dos materiais e aparato necessários
inuta contratual, tais comotributos, despesas cf

s e securitários do pessoal envolvido na presta
única e integral remuneração a ser paga em

3.2. As despesas decorrentes do contrato co|

prévistos todos e quaisquer encargos inerentes ao cumpri-
Herando mão de obra para a execução dos serviços e
| na conformidade dasexigências consignadas no edital e
bm transporte, encargos sociais, trabalhistas, previdenciá-

Ição dos serviços, de tal sorte que o valor proposto será a
contraprestação ao cumprimento integral do objeto da

rerão por conta das dotações orçamentárias dotações

rçamentárias:

Unidade: 02.08.00 Unidade: 07.08.00 Unidade: 02.08.00
Funcional: 20.606.013.1.122 Funcional:|20.606.013.1.122|Funcional: 20.606.013.1.122

Elemento: 449052.00 Elemento: E49052.00 Elemento: 339030.00

Subelemento: 449052.00.34 subelementb: 449052.00.34 Subelemento: 339030.00.21

Ficha nº. 544-5 Ficha nº. p45-8 Ficha nº. 551-3

4.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem

CLÁUSULA QUINTA: DO REEQUILIBRIO DE

entregar ou apresentar documentação falsa e:

de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará im|

Federal ou Municípios e, será descredenciado
res a que se refere o inciso XIV do artigo 4º
prejuízo das multas previstas em edital e no co!

6.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o val

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES

7.1. Das obrigações da Contratada:

7.1.1. Recolher todos os encargos fiscais e pre

4.1. O pagamento será efetuado em até o 209

fiscal, condicionado ao repasse de verbas decotrentes por conta do TERMO DE CONVÊNIO PROCESSO

o. SAA — PRC — 2021/15268 — SECRETARIA
DORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS.

ko ocorrerá em até 15 (quinze) dias apósa data

5.1. Fica ressalvada a possibilidade de alter:

financeiro do Contrato, conforme disposto no Arf

6.1. Quem, convocado dentro do prazo de v:

(CLÁUSULA QUARTA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

(vigésimo) dia do mês subsequente da emissão da nota

DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO — COORDENA-

ihcorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimen-
He sua apresentação válida.

PREÇOS

ção dos preços, caso ocorra O desequilíbrio econômico
65, alínea “d” da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA: INADIMPLEMENTOS E SANÇÕES

lidade da sua proposta, não celebrar contrato, deixar de
gida para o certame, ensejar o retardamento da execução
u fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
ido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito

no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedo-
da Lei 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
trato e das demais cominações legais.

r global da proposta;

videnciários pertinentes às suas atividades,



MUNICÍPIO
CNPJ

CEP:1Fes
71.2. Fomecer os gêneros alimentícios de

segurança;

8.666/93.

CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO

9.1. A rescisão contratual poderá ser.

9.1.1 Determinada por ato unilaterale escrito)

9.1.1.1. O não cumprimento de cláusulas cor]

9.1.1.2. O cumprimento irregular de cláusula:

9.1.1.3. A lentidão do seu cumprimento, leva
de da conclusão nos prazos estipulados,

9.1.1.4. O atraso injustificado no início dos s

9.1.1.5. A paralização dos serviços do objetg

9.1.1.6. A subcontratação total do seu ob)

transferência, total ou parcial, bem como à

Contrato;

9.1.1.7. O desatendimento das determina
fiscalizar a sua execução, assim como as dg

9.1.1.8. O cometimentoreiterado de faltas na

9.1.1.9. A decretação de falência oua insta

9.1.1.10. A dissolução da sociedade;

Fone:
prefmnlddterra.com.br

normas técnicas dos órgãos competentes de

7.1.3. Acatar as recomendações, reclamações

71.4. As autorizações de entrega devem ser
setor de compras deve ser avisado de imediatt

7.1.5. Os gêneros alimentícios deverão sere
endereço indicado na Autorização de Entrega,

7.21. Efetuar os pagamentos devidos, nospri

8.1. A Contratada ficará obrigada a aceitar,
fizerem nos serviços, até 25%, incidente sobre o valor inicial do contrato, conforme 8 1º do art. 65 da Lei

DE NOVA LUZITÂNIA “tmp ituaia

nero eencuantemia NOVAAli”
|7 3483 9200

www
novaluzitania

spgov.br

LUZITÂNIA
Trabalho é Regata

polo
isa

primeira qualidade, em perfeita ordem e de acordo com as
fiscalização, observando a legislação vigente de saúde e

e sugestões da CONTRATANTEe cumpri-las.

idênticas as notas fiscais emitidas, caso haja divergências o

para serem tomadas as devidas providências.

htregues na Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia (SP), no
ou outro local indicado pela Prefeitura

7.1.6. As licitantes deverão atentar para as disposições da Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de

1990 (Código Brasileiro de Defesa do Consunj idor).

7.2. Das obrigações da Administração contratante:

hzos determinados.

CLÁUSULA OITAVA: DO ACRÉSCIMO E SYPRESSÃO

nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se

da Administração Contratante, nos casos enumerados abaixo:

ltratuais, especificações, projetos e prazos,

contratuais, especificações, projetos e prazos,

ndo a Administração contratante a comprovar impossibilida-

rviços;

do contrato;

eto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou

fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Edital e no

tões regulares da autoridade designada para acompanhar e
seus superiores;

sua execução;

ração de insolvência civil;



MUNICÍ
; CNPJ 53.099.1.

.1.1.12. Razões de interesse público, de alta rel

.1.1.13. A ocorrência de caso furtuito ou de
cução do Contrato.

la máxima autoridade da esfera administrativa
radasno processo administrativo a que se refe!

obilizações e outras previstas, assegurado ao c
de cumprimento das obrigações assumidasat

e sua decisão deverá ser comunicada por escrit:

.1.4. A rescisão contratual pelo não cumprimer
AZOS acarreta as seguintes consequências:

.1.4.1. Assunção imediata do objeto do Contrato
Administração contratante;

CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS

disposto da Lei Federal nº. 8.666/93, aplicando-se,
princípios da teoria geral dos contratos;

10,2. O presente contrato vincula-se, para todosol
à Ilcitação instaurada, Edital nº. 032/2022,e aos te

petente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração

lb o houver sofrido.

10,1. O presente Contrato regular-se-á pelas suas Cláusulas, pelos preceitos do Direito Público e pelo

vância e amplo conhecimento, justificadas e determina-
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a Administração Contratante

bfere o Contrato;

fforça maior, regularmente comprovada, impeditiva da

jante autorização escrita e fundamentada da autoridade

em que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida

ância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
a que está subordinado a Administração Contratante e
e o Contrato;

hnaior regularmente comprovada, impeditiva da execução

escrita da Administração contratante, por prazo superior

talizem o mesmo prazo, independentemente do paga-
ivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
ntratado, nesses casos,o direito de optas pela suspen-
que seja normalizada a situação;

bs pagamentos devidos pela Administração contratante
Estes, já recebidos ou executados, salvo em caso de

rigações até que seja normalizada a situação, caso em
à Administração contratante.

to de cláusulas contratuais, especificações, projetos e

no estado e local em que se encontrar, por ato próprio

rato até o limite dos prejuízos causados à Administração

subsidiariamente, as disposições de direito privado e os

B efeitos e fins de direito, ao antecessor edital pertinente
mosda proposta da contratada;



10.3. - O controle será executado pelo Diretor
abastecimentos, comunicando à empresa
regularização.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA DOCUI

11.1 Fazem parte integrante e indissociável d

a) O Edital de Pregão Presencial nº 023/2022.

b) A proposta da CONTRATADA.

c) As especificações técnicas da Prefeitura, q

com asquais concorda a CONTRATADA sem
d) As Normas Técnicas Brasileiras pertinentes

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA : DO FORQ

12.1. O foro
Comarca de Nhandeara (SP).

Assim estando justos e pactuados, assinam
teor, na presença das testemunhas adiante ni

Diretor da Divisão de Agricultura e Meio Amb
PORTARIA Nº.10.566, DE 04/01/2021

RG. nº. 40.503.659-0 - CPF nº. 330.847.0387

PELA CONTRATADA: FERNAI
LOPES:
31

F. C. LOPES
C.N.P.)./MF sob n.º 13.157.54

competente para dirimir as dúvidas e/ou conflitos oriundos da execu:

ps partese

DO CESAR,

70623598) “LOPES:07062359831

UCIMAR DE CARVALHO ao qual caberá a verificação dos

ntratada os fatos eventualmente ocorridos, para pronta

ENTAÇÃO INTEGRANTE

te contrato, como se nele estivessem transcritos:

u as que forem por ela aprovadas para O presente contrato,

condições ou ressalvas.

ção deste Contrato é O da

Rr Termo de Contrato, em 03 (três) vias de igual

eSessipadas”

AdvogadoÉOAB/SP 239.037

Assinado de forma digital por
FERNANDO CESAR

Dados: 2022.07.12 10:33:51

-o300'

INFORMÁTICA LTDA ME

/0001-36 - Inscrição Estadual nº. 718.058.985.110
CONTRATADA

FERINANDO CÉSAR LOPES
RG nº. 19.871.353-

E-mail: deltecinfO!
SSP/SP e do C.P.F. nº. 070.623.598-31

hotmail.com / allaneuroinf hotmail.com



CAÇÃO (CONTRATOS) (REDAÇÃO DADA PELA

INTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA
INTRATADO: F. C. LOPES INFORMÁTICA LTDA ME

ISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE

presente TERMO,nós, abaixo identificados:
'stamos CIENTES de que: i

P ajuste acima referido, seus aditamentos, bem coro o acompanhamento de sua execução contratual, estarão
sujpitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contgs do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá

traindo cópias das manifestações de interesse, Despachos
istema de Processo Eletrônico, em consonância com o

belecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
além de disponíveis no processo eletrônico, todgs os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,

relativamente ao aludido processo, serão publicados ho Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Em conformidade comoartigo 90 da Lei Complementar nº

, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partif de então, a contagem dos prazos processuais, conforme
do Código de Processo Civil;

ntratante e e interessados estão cadastradas no módulo
ESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções

901/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização] Cadastral” anexa (5);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) Q acompanhamento dosatos do processo até seu jllgamento final e consequente publicação;
b) $e for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nás formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa,
intgrpor recursos e o que mais couber.

LOÇAL e DATA: Nova Luzitânia (SP), 12 de julho de 2.22.

eu DA DISPEN-

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Norhe: MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL



Nome: LUCIMAR DE CARVALHO

Assinatura:

Cargo: Diretor da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente

RG. nº. 40.503.659-0 - CPF nº. 330.847.038-17

Nome: FÁBIO ROBERTO BORSATO

Cargo: ADVOGADO

CPF: 294.254.448-11

Assinatura:

Pela contratada: |
Nome: FERNANDO CESAR LOPES

Cargo: PROPRIETÁRIO
FERNANDO(|Asinado deforma

CESAR
ROC

ÚJO JÚNIOR
ALCargo: PREFEITO MUNI

CPF: 181.971.458-65

Assinatura:

RG nº. 19.871.353-8 SSP/SP e do C.P.F. nº. 070,623.598-31 FERNANDO CESAR

LOPES:07062. topesorosnssem

Assinatura:
359831 7  nosaseos00

ORDENADOR DEDESP! SAS DA CO
fjos

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome: LUCIMAR DE CARVALHO

Cargo: Diretor da Divisão de Agricultura e Meio|Ambiente

RG.nº. 40.503.659-0 CPF 847.038-17

Assinatura: CC
DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade:
Nome: JEAN CARLOS GENARO

Cargo: PREGOEIRO
CPF: 142.106.12871

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou

que tenham concorrido para a prática do ato)

tantes; de responsáveis por ações de aco!

atos legais ou administrativos e de interessã

hipótese de prestações de contas, caso O sil

como subscritores do Termo de Ciência e N

pela Resolução nº 11/2021).

Ahpanhamento, monitoramento e avaliação;

processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas;
dos relacionados a processos de

Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas

jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contra-
de responsáveis por

de responsáveis com atribuições previstas em
competência deste Tribunal. Na

natário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados

ficação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido

NOVAAliLUZITÂNIA



CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂN|
CONTRATADO: F.C. LOPES INFORMÁTICA LTDA ME

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 095/2022 E

OBJETO: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE

CÓZINHA PILOTO EXPERIMENTAL.

Nome: Miguel José Araújo Júnigr

Cargo: Prefeito Municipal

RGN.: 28.839.788-5 SSP/SP

Endereço: Rua Vereador Antônio Dbmingos de Morais Filho, nº 2.101 - Centro, CEP

15340-000 - Nova Luzitânia (SP)
Telefone: 17 — 3483 — 9200 / 17 7 99756-1879

E-mail: E-mail institucional prefmnlQterra.com.br / migueljuni-
or.prefeitogmail.com

E-mail pessoal: patinhojuniorGQgmail.com

Responsável pelo atendimento a/requisições de documentos do TCESP

Nome: Miguel José Araújo Júnior

Cargo: Prefeito Municipal

Endereço Comercial Orgão/Setor Rua Pedro Pereira Dias, nº. 1.773 — Centro - CEP

15340-000 - Nova Luzitânia (SP)
Telefone: 17 — 3483 — 9200 / 17 — 99756-1879

E-mail: mail institucional: prefmnlQterra.com.br / mi-
gukljunior.prefeito gmail.com

il pesseat? patinhojuniorGgmail.com

ARAÚJO JÚNIOR
Municipal



MUNICÍPIO DE
CNPJ

Fica designado(a) servidor(a):

Rua Pedro Pereira

OVA LUZITÂNIA Smpmutro o

LUZITÂNIA
TrabalhoeRegpeitapelo

Fava
, 1773 - Centro

-SP

40.503.659-0

LUCIMAR DE CARVALHO
Diretor da Divisã:

lucimarc6100gm

6 de Agricultura e Meio Ambiente
330.847.038-17

il.com

67 da Lei nº. 8.666 de 1993.

GESTOR(ES)DOCONTRATO:

Nome: LUCIMAR DE CARVALHO

para gerenciar, o Contrato Nº. 095/
Nº. 023/2022 — LICITAÇÃO DIFERE!|

032/2022, atendendo as exigências]

Nova Luzitânia (SP), 12 de julho de]

Cargo: Diretor da Divisão de Agricult
RG. nº. 40.503.659-0 - CPF nº. 330.

SSAssinatura: ma

D022, PROCESSO Nº. 451/2022, PREGÃO PRESENCIAL

NCIADA EXCLUSIVA PARA ME E EPP, EDITAL Nº.

contidas no inciso III do art. 58 e 88 1º e 2º, do artigo

2022.

Lira e Meio Ambiente
47.038-17



MUNICÍPIO) DE NOVA LUZITÂNIA

Rua Pedro Pereira Dias, nº1773 - Centro

15340-000|Nova Luzitânia (SP)

RAZÃO SOGIAL: F.C. LOPES INFORMATICA LTDA - ME

ENDEREÇO, RUA PE. IZIDORO CORDEIROS PARANHOS Nº3007] PATRIMONIO NOVO

BANCO SANTANDER

P/ DEPÓSITO:
AG: 0091 CIC 13003334 — DIG. 9

alianeuroinfgQhotmail.com

CIDADE: VOTUPORANGA - SP FONE: 17- 3421-4929

1-DO
equipamentos para instalação de cozinha piloto exporimpntal,

remfaro
VUNIT. V.TOTAL

oo 16.512,00|R$ 16.542,00 ,

e |o
R$ 6.364,00|R$ 6.364,00 |”

03|02
R$ 397000|R$ 7.940,00

os|cs) |LISUICADOR, ROTAG RR R$ 1.000,00|R$ 3.000,00 |
RES aBOCAS, QUENADORES»enPUESES|CNTESousa|R$ 1.741,00|R$ 171,00

os|of

SRAPOETA
CORSOBreAe|ABRILCOFAS|R$ 6.241,00|R$ 52h10 V

7 [a

[ES
E CRRENDE

TOO

VGA. TEGIA DE
PES|MDEA MICSA!|R$ 1.558,00|R$ 1.558,00 Z

E : CPV] SKVMSENPAT |R$ 656500|R$ 5.555,00

“| OÇÃO

asso
RPM, POTÊNCIA Soovi na R$ 92800] R$ 428,00 |

10|0)
, CATAVENTO CT-111|R$ 1.238,00|R$ 1.288,00 7

no PORTA

DO
TPOGULHOTIVA

COM
DRDS:

COM,
NOMÍN

+ CRISTALAÇO REF:|R$ 2.107,00|R$ aro
ela RR RTAECN xes ai R$ 128800|R$ 1.288,00

14|04|SOLUÇÃO FULL HD, ACESSO À INTERNET, WEFI, ENTRADA

ppl
E LASER TLO27|R$ 4.124,00|R$ a:fe400 É

vt ERIARIO [R$ 2900] R$ 00 /Z

1º|ds|MEDIDAS: 52 CM X 209 X 348 GM E
CA

kda 22 4 R$) (188,00 R$ kos,00

1

EURO SOLUÇÕES (3



?razo Entrega: 15 (quinze) dias.
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