
74.000,002.000,00Danfos
COMPRESSOR 60.000 BTUS
CÓDIGO 80985 0 89 MODELO
:  CSB373H9A  -  AC  3PH

3703

2.150,00720,00Carrier
60.000

PLACARECEPTORA
CARRR1ER  60.000  BTUS
CÓDIGO 7 9 037172

0302

3.090,00

VALOR TOTAL

1.030,00

VALOR ÜHIT.
R$

Carrier
60.000

MARCA /
MODELO

PLACA CENTRAL, CARRIER
60.000 BTUS M O D .
42XQA0 60 515KC

DESCRITIVOUN

03601

XTE

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR
1.1. Contratação de Empresa para o Fornecimento de Peças para
Aparelhos de Ar Condicionado, conforme quantidades,

técnicas e valores descritos abaixo:

c c n t r a t o ,
i c e i t a m  ocondições  que  mutuamente

o  prestresolvem  firmarnomeadas e assinadas,
mediante as cláusulas

outorgam, que seguem:

Aos  ^)Q dias do mês de _J^fT^\Ç^, do ano de 2 0 19 (dois ml]
e dezenove), nesta cidade de São Caetano do Sul, no Depa^tamento
de Licitações e Contracos, situado na Rua Eduardo Prado n  . 20 1,
Bairro Cerâmica, Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São
Paulo, compareceram as partes entre si justas e pactuadas, a
saber: de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita ric CN P J /10 F
sob o n. 59.307.595/0001-75, neste ato representa d a fc- seu
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão, SILVIA DE CAMPOS,
brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula d e
Identidade RG n 11.165.961-9 e inscrita no CFF/KF sob o nc
04 9.822.698-07; Secretária Municipal de Educação, JANICE PAULINO
CÉSAR, brasileira, casada, pedagoga, portadora da Cédula de
Identidade RG : 11.950.259-4 e inscrita do CFF/MF sob o n'-
0 2 8.232.698-78; doravante denominada simplesmente "Contratante",
e, de outro lado, a empresa BRUMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
AQUECEDORES E CONDICIONADORES DE AR LTDA. , com sede na Rua
Alegre, n 64 4, Barcelona, São Caetano do Sul/SP, inscrita no
CNPJ/MF sob o n 0 3.546.825/00001-02, Inscrição Estacual nll
636.185.799.111, neste ato representada por BALBO SANTARELLI,
portador da Cédula de Identidade RG n  12.887.041-2, inseri, to no
CPF/MF n 036.743.688-46, residente e domiciliado na Rua Monte
Alegre, n. 354, apto. 74, doravante denominada simplesmente
"Contratada",  as  quais,  na  presença  das  testemunhas  adiante

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS
DE AR CONDICIONADO, QUE ENTRE SI FAZEM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO
DO SUL E A EMPRESA BRUMA COMÉRCIO E

SERVIÇOS EM AQUECEDORES E
CONDICIONADORES DE AR LTDA.,
REFERENTE, ORIUNDA DO PROCESSO N.
100.012/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N .

08/2019.
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no  prazo  de  até  0 5
do  recebimento  da

2.3. As  entregas  deverão  ser  realizadas
(cinco)  dias  úteis,  contados  a  partir

Autorização de Fornecimento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1.A autorização  para  fornecimento  será  encaminhada  por
quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação ao
respectivo  recebimento  por  parte  da  Contratada,   inclusive

correio eletrônico.

2.2.O fornecimento  deverá  ser  prestado  de  accrdo  com  as
especificações  constantes  do  edital,  na  forma  prevista  ria

proposta, dentro dos prazos estabelecidos.

VALOR TOTAL DO CONTRARO: R$ 160.473,00
sessenta mil, quatrocentos e setenta e três reais)(cento e

13.800,00

495,00

990,00

495,00

1.055,00

330,00

1.110,00

10.480,00

21 . 920 , 00

6.028,00

16.380,00

8.140,00

600,00

165,00

165,00

165,00

1 . 055,00

165,00

1.110,00

524,00

160,00

1.507,00

1.170,00

220 , 00

Weg
380v

Carrier
48.000

Carrier
36.000

Carrier
60.000

Epcos/
lOmf

Carrier
24.000

Elgin

Weg
LCID 12

York
60.000

Danfos
24.000

Web
H cv

EpCOS

RELÊ  DE  FASE  -  RPW-
PRT-L1L2L3 380 V.

FILTROS     PARA     AR
CONDICIONADO    48.000
BTU PISTO-TETO

FILTROS     PARA     AR
CONDICIONADO    36.000
BTU PISO-TETO

FILTRO MODENITÁ 60.000
BTUS

CAPACITOR         MOTO
VENTILADOR  10UF+-  5 3
50/60 HZ 400VBX10000H

FILTROS     PARA     AR
CONDICIONADO     MARCA
CARRIER 24.000 BTUS

BOMBA DE DRENO PARA AR
CONDICIONADO
CAPACIIDADE      60.0 00
BTUS

CONTATORA    WEG    MOD
LCID12

FILTRO     PARA     AR
CONDICIONADO    60.000
BTUS YORK

COMPRESSOR       2 4.000
BTUS,     220    VOLTS
MONOFASICO -  PH371X3C-
3MUU1  -  208/2030  V
1PH , 60HZ - R22

MOTOR        VENTILADOR
MODELO   915851131
024V00057000  CV:1/2  V
22 0  HZ  60  RPM107 5  CAP
10MFD/380 VAC  ^  MOTOR
DE INDUÇÃO MARCA WEG

CAPACITOR   PERMANENTE
40+5    UF380   VAC   /
+3TOLERÂNCIA  50/60hz
PROTEÇÃO   10.000   AFC
TEMP DE OPERAÇÃO -40C
A 8 5 C

60HZ 380 V - TRIFASICO
REFERENCIA R22

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

23

3

6

3

1

2

1

20

137

4

14

37

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04
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4720, contaBanco SANTANDER, agência n.da Contratada,
0009-2.

bancária
n. 1300

4.2. .Os pagamentos serão efetivados em 15 dias fora aquinzena
contados  da  data  em  que  for  atestado  o  fornecimento  dos
materiais ou a prestação de serviços. A atestação seráefetuada
no  prazo  máximo  de  5  dias  úteis  após  apresentaçãoda  Nota
Fiscal/Fatura, a qual deverá ser aprovada,  conferida eassinada
pelo Setor Requisitante e encaminhada posteriormente, àSeção de
Contabilidade para lançamento e  demais providências,na conta

TESOURODOVERBAS.30.00
.30.00;
.30.00;
.30.00;
.30.00;

90
90
90
90
90

.2.040.3.3.

.2.039.3.3.

.2 . 205 .3.3.

.2.205.3.3.

.2.205.3.3.

12.361.0400
12.122.0400
04.122.0100
04.122.0100
04 . 122 . 0100

09.07.
09.01.
02 . 06.
02.06.
02.06.

: e 11 v o sépoca  do sda  Contratante,orçamentária  competente
pedidos à Contratada:

02
02
02
02
02
MUNICIPAL.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
0 prazo de vigência da presente contratação será de 12 (doze}
meses, contados a partir da assinatura do presente ajuste,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a
critério das partes, nos termos do artigo 57, inciso II, da Ler

Federal n 8666/93.

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS, PAGAMENTO E REAJUSTE CONTRATUAL.
4.1. As despesas com a execução do presente onerarão a dotação

icompanhados  do  termo  de2.10.Os  equipamentos  deverão  estar
garantia e manual em português.

2.6.Ao  apresentar  qualquer  irregularidade  na  qualidade  do

produto,  a  Unidade  requisitante  entrará  em  contato  com  o

fornecedor, para que faça a troca do produto.

2.7.As peças deverão ser entregues em suaembalagem originai,
sem   estar   violada   e    em   condiçõesde   transporte   e
acondicionamento indicados  pelo fabricante,com informação do

lote, fabricação e validade.

2.8.As   peças   deverão  ser  entreguesde   acordo   com  as
especificações técnicas constantes nesteinstrumento, na forma
prevista na proposta naquilo que não ocontratia,  dentre  aos

prazos estabelecidos.

2.9.As peças deverão ter garantia minima de 06 meses,  contra
defeitos de fabricação, contados da data da entrega.

C^  a C O -2.5. As  pecas deverão ser originais ou compatível

com a descrição técnica do item 1.1.

2.4. As peças deverão ser entreguesnos endereços indicados na

Autorização de Fornecimento.

2.4.1.  Qualquer   alteração   delocal   üe   entrega   será
previamente informada à Contratada,no momento da solicitação.
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os preços poderão
da  FGV,  ou outro

reauerimento  da

contratual, após o periodo de 12 (doze) meses,
ser  reajustados  com base  no  Índice do IGPM
Índice  que  vier  a   substituí-lo,  mediante

Contratada.

4.8. Os preços serão fixos e  irreajustáveis nos termos da Lei
Federal  10.192/2001,  sendo  que  na  hipótese  de  prorrogação

i/
o s
de

no
ã o

e u

4.7.4.Certidão negativa de débitos trabalhista - CNDT

4.7.5.Certidão negativa de  débitos tributários mobiliári
expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda do Município
São  Caetano do  sul  OU caso a  empresa não seja inscrita
Cadastro  de  Contribuintes  Mobiliários  do  Município de  S
Caetano do Sul,  deverá apresentar declaração, firmada por s
representante  legal,  sob  as  penas  da  lei,  de  que  não
cadastrada  e   de   que   nada   deve   a   esta   Municipalida
relativamente  aos  tributos  relacionados  com  a  prestaç

licitada.

Cada s t ro4.7.3.  Prova  da   regularidade  para  com
Informativo Municipal - CADIN Municipal.

perantede  situação
- FGTS;

4.7.2.  Certificado  de  regularidade
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

4.2.1.Somente haverá a liberação, pela Secretaria Municipal da
Fazenda, do pagamento devido à Contratada, quando da
apresentação, pela Unidade Requisitante, de certidãc
devidamente assinada pelo secretário, conforme disposições
contidas na Portaria n 18.279, de 06 de janeiro de 2005.

4.3.Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal,
fica interrompido o  prazo para o  pagamento,  sendo iniciada  a
nova contagem somente após a regularização dessa documentação.

4.4.Ocorrendo atraso injustificado na liberação do pagamento, 3
Contratante   poderá   ser   penalizada   com  multa   de   mora
correspondente a 0,01% (um centésimo de percentual), do valor a
ser pago, por dia de atraso até seu efetivo pagamento.

4.5.Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto
houver  pendência  de  liquidação  da  obrigação  financeira  em
virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

4.6.Os pagamentos serão efetuados através de ordem de pagamento
bancário para qual deverão constar os dados bancários no corpo

da nota fiscal.

4.7.Os  pagamentos  ficarão  condicionados  à  apresentação  peia
CONTRATADA dos seguintes documentos, devidamente atualizados:

4.7.1. Certidão negativa de débitos referente a iodes os
tributos federais e à Divida Ativa da União por elas
administrados, abrangendo inclusive as contribuições sociais
previstas nas alineas 'a' a ^ d' do parágrafo único do art. 11

da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991;
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7.2.1.1.   0 prazo para pagamento das multas moratórias será
de 3  (três) dias úteis a contar da intimacão da Contratada.

(um por cento)  por dia sobre o
até  o  limite de  101  (dez por
a partir do  101-  dia considerar

prejuízo  das  demais  sanções

7.2.1.  Multa por atraso: 1%
valor da  parcela em atraso,
cento) ,  podendo a  Prefeitura
rescindido  o  Contrato,  sem
cab ive i s .

em razaainda ser aplicadas as seguintes sanções,7.2. Pode rão
da execução:

cen

6.4. Fiscalizar os materiais entregues, zelando pelo fiel
cumprimento do presente contrato, promovendo seu recebimento,
conferindo a qualidade, especificação exigida dos mesmos, assim

como os preços apresentados;

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES E RESCISÃO:
7.1. A  recusa  injustificada  da  adjudicai ária  em  assinar
contrato,  aceitar ou retirar o  instrumento equivalente,  denti
do  prazo  estabelecido  caracteriza  o  descumprimento  total  o
obrigação assumida,  sujeitando-o a  juizo da Administração, no
termos da legislação municipal à multa de 20 1 (vinte por

sobre o valor da obrigação não cumprida.

sobre quaisquer irregularidades6.3. Comunicar à Contratada

produtos entregues;

5.4.Substituir  os  produtos  no  local  de  entrega  e  no  prazo
ajustado, após notificação, o material recusado.

5.5.Comunicar  à  Contratante  toda  e  qualquer  irregularidade
ocorrida ou observada durante o fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
6.1.Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento;

6.2.Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste

Contrato;

tos
etoobj

unpr

fornecimento do
exclusiva  da

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
5.1.Manter-se,  durante  toda   a   vigência  do  contrato,
compatibilidade com as obrigações assumidas, rodas as ccndic<

de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.2.Compromete-se  a  entregar  os  produtos  na  forma  de
apresentação  na  proposta,   comprovando  a   marca,   validai
procedência  e  demais  características  dos  produtos,  os  qu,

serão conferidos pela Contratante.
5.3.Todas  as  despesas  decorrentes  de,  seguros,  Transpor^
frete,  carregamento,  descarregamento,  encargos  trabalhistas
previdenciarios , tributos, embalagem, e demais tributos e eu

decorrentes  direta e  indiretamente do
desta  licitação  correrão  por  conta

Cont rat ada.
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7.10.1. Decorridas as fases anteriores, o prazo para pagamento

7. 10.Não sendo apresentada a defesa prévia pela Contratada o u
havendo o indeferimento da mesma quando interposta, a Prefeitura
providenciará a notificação da Contratada quanto à aplicação d a
penalidade, abrindo-se prazo para interposicão de recurso
administrativo, nos termos do artigo 109, I, "f ga Lei Federal

na 8.666/93.

7.7.Se a licitante deixar de entregar a documentação ou
apresentá-la falsamente, enseja o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou comezer
fraude fiscal, ficará pelo prazo de até 05 (cinco) a n o s , ^
impedida de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo
das multas previstas no Edital e demais comi nações legais.

7. 8.As  penalidades são independentes ea aplicação de uma não
exclui a das outras, quando cabíveis.
7.9.Constatada  a  inexecuçao contratualou a  hipótese do  item
7.1,  será a Contratada intimada da intenção da PMSCS quanto à
aplicação da penalidade,  concedendo-seprazo para interposicão
de  defesa  prévia,  nos  termos  do  art.87,   2c  e  3';  da  Lei.

Federal nz 8.666/93.

7.6.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contra
com a Administração Pública, enquanto perdurarem os meti
determinantes da punição ou até que seja promovida

reabilitação .

licitar
Caetano  ü •.

do   direito  de
o  Município de  São

anos ;

Administração poderá, ainda, impor

7.6.2. Suspensão temporária
impedimento de contratar com
Sul, pelo prazo de até dois

7.6.Além das multas acima,
as seguintes penalidades:

7.6.1.  Advertência;

a m

por  cento),   por  descumprimento
decorrentes do ajuste que não este

acima,  a  qual  incidirá  sobre c  v a

7.5.Multa  de  10%   (de;
guaisguer das obrigaçõe:
previstas  nos  subitens
total do Contrato.

será  aplicaia
sobre o valor

7. 4. Pela  inexecuçao  parcial  do  contrato
Contratada a multa de até 10%  (dez por cento)
obrigação não cumprida.

aplicada   à
o valor total

total   do  contrato,  será
20%  (vinte por cento) sobre

7.3. Pela  inexecução
Contratada a multa de
do ajuste.

p. a g a m e
defesa

A critério da Administração, e sendo possível,
referidas    multas    será    descontado    dos
eventualmente devidos à PMSCS, garantida a ampla

termos da Lei.
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CLÁUSULA DÉCIMA - FORO:
10.1.  O  foro competente para dirimir qualquer dúvida  ou

CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele
estivessem transcritos, o Edital do Pregão nc 08/2019 com seus

Anexos e a Proposta Comercial, constantes no Processo
Administrativo n 21949/2018.

CLÁUSULA NONA - GESTOR CONTRATO
9.1.0 gestor da presente contratação será a  responsável pelo
Atende  Fácil,  e  na  sua  ausência,  a  Secretária  Municipal  de
Planejamento  e  Gestão,  nos  termos  do  Decreto  Municipal  n&
11.093/2017  e  da  Lei  de  Licitações  em  seu  artigo  67  e
parágrafos,  o  qual  será  responsável  pelo  acompanhamento  e
fiscalização da execução do termo contratual objeto do presente
certame,  procedendo ao registro das ocorrências e  adotando as
providências  necessárias  ao  fiel  cumprimento do  ajuste,  bem
como,  responsabilizar-se  á  pela  vigência,  com o  conseqüente
controle dos prazos de início e término contratual, aditamentos
e   instauração  de  novo  processo  de  licitação,  caso  seja
deliberado pela continuidade dos serviços ou fornecimento.

9.2.O Gestor responderá administrativamente, civil e penalmente
pelo cumprimento do contrato ou instrumento equivalente, quando
verificado  a  não  observância  dos  requisitos  acima  causando
prejuízo  à  Administração  ou  comprometimento  das  atividades

procedimentais.

das multas será de 3 (três) dias úteis a contar da i n t ima c á o
da Contratada. A critério da Administração, e sendo possivei,
o valor devido será descontado da garantia prestada ou, sendo
esta insuficiente, será descontado dos pagamentos
eventualmente devidos à Administração. Não havendo prestação
de garantia, o valor das multas será diretamente descontado do
crédito que porventura haja.

7. 11. Se a Contratante decidir pela não aplicação da multa, o
valor retido será devolvido à Contratada.

7.12.É assegurado nos termos legais os prazos para o exercício
do direito da ampla defesa e do contraditório, na aplicação das

sanções .

7.13.A falsidade das declarações prestadas, objetivando os
benefícios da LC 123/06, devidamente atualizada, caracterizará o
crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista de
impedimento de licitar e contratar com a Administração do
Município de São Caetano do Sul.
7.14.0 prazo para pagamento das multas será de 0 5 (cinco) dias
úteis a contar da i n t i m a ç ã o da empresa apenada. A critério da
Administração e sendo possível, o valor devido será descontado
da importância que a empresa tenha a receber da PMSCS. Não
havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa,
sujeitando a devedora a processo executivo.
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RGn" 27.614.189-1
CPF n* 172.436.16^60CPF:

li Cristiane Catota
n 42.453.319-4

CPF n 303.494.566-01

D 
NOME:
RG:
CPF:

TESTEMUNHAS:

RES DE AR LTDA.BRUMA COMERCIO E SERV

Secreção

o e GestãoSecretária M

decorrente do presente Contrato é o foro da Comarca de São
Caetano do Sul, com renúncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

Nada mais havendo a ser declarado/ vai assinada pelas partes e
testemunhas a tudo presente e dfe itudo cientes, para que produza
os regulares efeitos de Lei e  d* jjf i r e i t o .
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