
DO OBJETO
1.  0  presente  instrumento  tem como  objeto  a  CONTRATAÇÃO  PARA

FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA ASSISTIDA,
tudo em conformidade com o Termo de Referência (fls. 13/18) e a

proposta comercial (fls.25/30), nos termos abaixo:

1.1. Fornecimento de cadeira de rodas motorizada, manual e
cadeiras de banho com adaptações convencionais ou
digitalizadas, próteses, órteses ortopédicas e meios auxiliares
de locomoção, conforme prescrição médica ou terapêutica
detalhando as necessidades do usuário, destinadas à Prefeitura
Municipal de São Caetano do Sul, por meio da SEDEF, em
consonância ao rol de produtos e serviços da tabela de preços,

Anexo I.

vinte), nesta cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, no Palácio
da Cerâmica, situado na Rua Eduardo Prado n 201, compareceram as partes
entre si, justas e convencionadas, a saber: de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL, entidade de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o n 59.307.595/0001-75, neste ato representada por sua Secretária
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida,
ADRIANA GOMES DA FONSECA, brasileira, divorciada, professora, portadora da
Cédula de Identidade RG: 19.568.399-7 e inscrita do CPF/MF sob o n
126.117.538-7 3, e a ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE - AACD,
com sede na Avenida Professor Ascendino Reis, 724, Ibirapuera - São Paulo/SP,
inscrita no CNPJ sob n 60.979.457/0001-11, neste ato representada por
EMANUEL SALVADOR TOSCANO, portador do RG n 29.100.769-7 e CPF/MF sob n
996.085.377-20 e VALDESIR GALVAN, portador da cédula de identidade RG n 14/R
1.142.368 SSP/SC e CPF/MF n 425.397.229-20, doravante denominada
simplesmente "CONTRATADA" e, na presença das testemunhas adiante nomeadas,
pelas partes contratantes me foi dito que haviam convencionados firmar, como
firmado tem, o presente a contratação em epigrafe, mediante cláusulas e
condições que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

(dois mil e2020dec\
dias do mês de    ÍWiPJ~S\hüOioAos

CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO E
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA

ASSISTIDA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO
SUL E A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A

CRIANÇA DEFICIENTE, NO VALOR DE R$
100.000,00 (cem mil reais).
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DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.A Contratada deverá entregar os equipamentos no prazo máximo de 60

(sessenta) dias a contar da data do recebimento das Autorizações da

Emissão da Nota Fiscal, exceto quando houver comprovação de atraso de

fornecedores, para produtos nacionais e importados. Caso a entrega não

seja realizada no prazo determinado, a contratada deverá justificar

oficialmente à SEDEF para análise e manifestação sobre os motivos da

inadimplência e decisão quanto à aplicação de eventuais sanções

decorrentes do descumprimento.

3.A confecção deverá utilizar somente materiais adequados a cada tipo

de equipamento, devidamente aprovados no ramo da ortopedia técnica e

obedecer, rigorosamente, às recomendações e indicações fornecidas pelo

fabricante e/ou importador, fornecedor e pelo profissional prescritor.

4.A Oficina Ortopédica deverá obedecer aos critérios definidos na

legislação vigente.

5.A Contratada deverá comparecer, para visita técnica conforme tabela

do Anexo I, em local determinado pela SEDEF, no minimo a cada quinze

dias, no horário entre às 8h00 e às 15h30, para medidas, moldes,

entregas, sendo todas as datas previamente agendadas pela SEDEF junto

aos usuários do Programa de Fornecimento de Tecnologia Assistiva.

6.O Contratante providenciará  espaço adequado a fim de facilitar a

logistica dos atendimentos conjuntos entre os Técnicos da Oficina

Ortopédica contratada e profissionais indicados pelo Departamento de

Tecnologia Assistiva da SEDEF, para medidas, moldes, ajustes, entregas

e ou revisões dos equipamentos, desde que assegurada a meta de oito

novos atendimentos por dia. Fica sob responsabilidade da Contratada

providenciar os equipamentos necessários para o manuseio das órteses

/ próteses, tais como: soprador, ferramentas, entre outros necessários

a execução do serviço.

1.2.O fornecimento será realizado de acordo com as normas do
Programa de Fornecimento de Tecnologia Assistiva (Lei n 3.745),
até o valor estimado de R$ 100.000,00 (cento mil reais).

1.3.Os itens relacionados no Anexo I são referentes à estimativa
elencada, conforme estudo realizado pela SEDEF, sendo que a
aquisição acontecerá de acordo com a demanda do municipio,
durante o periodo da contratação.
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7.Os equipamentos serão entregues na SEDEF, em visita técnica,

conforme tabela, Anexo I, com a presença de profissional designado

pelo Departamento Tecnologia Assistiva da SEDEF, do usuário e do

técnico responsável da Contratada. No caso de o usuário não comparecer

para o recebimento em duas datas agendadas,  a SEDEF receberá o

equipamento.

8.Considerando que a Contratada confeccionará em sua própria sede os

equipamentos e que terá a infraestrutura no município para realizar

as avaliações conjuntas, medidas, moldes, ajustes, entregas, dentre

outras  necessidades  técnicas,   contemplará  acompanhamento  do

profissional  prescritor,  do  Técnico  em  Ortopedia  da  Oficina

Contratada,  garantindo  qualidade,  trabalho  multidisciplinar  e

agilidade,  a  grande  maioria  das  ações  terá  resolutividade  no

município.  Haverá,  contudo,  situações  específicas,  onde  será

necessário a ida dos usuários até a sede da oficina da Contratada,

sempre que o processo de confecção assim exigir, como nos casos das

adaptações digitalizadas em cadeira de rodas e/ou na confecção de

próteses, como provas e ajustes.

9.As entregas serão realizadas na SEDEF e o transporte da Tecnologia

correndo sob a responsabilidade da Contratada, agendado previamente e

no mínimo 8 pacientes, conforme Anexo I.

10.A Contratada reservará um número mínimo de vagas para atendimento

na oficina ortopédíca na AACD a serem definidos em conjunto com o

Departamento  de  Tecnologia  Assistiva,  desde  que  agendados  com

antecedência mínima de 30 dias.

DO ACOMPANHAMENTO
11.Entre  SEDEF e  a  Contratada,  haverá  comunicação  freqüente,

pessoalmente,  através  de  e-mail  ou  contato  telefônico,  para

agendamentos  e trocas de  informações,  acesso às prescrições  e

formulários específicos de encaminhamento (responsabilidade da SEDEF),

relatórios de atendimento (responsabilidade da empresa contratada),

para acompanhamento, ciência e arquivamento apropriado.

DO CANCELAMENTO
12.0 cancelamento parcial ou total dos equipamentos e daqueles em

fase de confecção, poderá ser feito a critério da SEDEF, desde que

observada problemas de qualidade, falha na prescrição da contratada.

DA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

\\^   6'j
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13.Esta se dará pelos ajustes e revisões durante o processo de

confecção, adaptação ou período de usabilidade, de acordo com a

necessidade observada pela equipe técnica do município, dentro do

previsto na garantia descrita no item 6.

13.1. É vedada aos profissionais da Contratada sugerir, indicar ou

prescrever qualquer equipamento e ou adaptação diretamente aos

usuários do Programa de Fornecimento de Tecnologia Assistiva,

verbalmente ou por escrito, diferente do definido pela equipe do

município. Quaisquer questionamentos ou opiniões divergentes, devem

ser reportadas ao Departamento de Tecnologia Assistiva da SEDEF,

possibilitando discussão, alinhamento e definições em conjunto.

DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS
14.Deverá observar os prazos mínimos de 03 (três) meses a contar da

data de recebimento da tecnologia pelo usuário do programa. A equipe

da SEDEF, além das orientações que já realiza e o Termo de Doação,

elaborará  formulário  explicativo  sobre  manutenção,  garantia  do

equipamento e a responsabilidade do usuário para com a tecnologia

recebida, dando esta ciência mediante assinatura. A Contratada deverá

avaliar o usuário no momento do molde e medidas em relação ao peso e

ao nivel de atividade funcional, a fim de determinar a matéria prima

mais adequada a ser utilizada na confecção do equipamento, visando a

durabilidade da mesma.

14.1. Considera-se que não estão cobertos pela garantia:

14.1.2Danos provocados por mau uso, tais como, por acidentes,

quedas, impacto direto, contato inadequado com água, falta de

higiene ou ruptura do forro em espuma, entre outros.

14.1.3Danos causados pelo uso do equipamento inadequado em

atividades  esportivas,  ou  acima  da  capacidade  de  uso  do

equipamento.

14.1.4Inadequação  ou  danos  ao  equipamento  provocados  por

alterações nas dimensões corporais do cliente decorrente de

atrofia ou provocada pela variação no peso do usuário.

14.1.5A garantia também perderá sua validade se forem verificados

reparos ou modificações dos equipamentos em outro serviço que

não seja a Oficina Ortopédica responsável.

14.1.6O usuário e/ou familiar são responsáveis pela manutenção e

cuidados com o equipamento, não devendo efetuar qualquer tipo de

alteração que possa prejudicar a estrutura ou funcionamento

básico do mesmo. A equipe da SEDEF deverá ser acionada pelo

usuário / familiares, a fim de realizar as possíveis reavaliações
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e orientações,  agendando revisões conjuntas com a empresa

vencedora quando necessário.

14.1.7Equipamentos que apresentem necessidade de troca/manutenção

de componentes incluidos na garantia deverão ser informados por

escrito à Contratada que terá o prazo de até 15 (quinze) dias

para a resolução do problema;  excepcionalmente podendo ser

prorrogado em situações especiais, mediante justificativa e

solicitação formal por parte da Contratada e anuência da SEDEF.

Em situações de risco ao usuário, este será orientado a não

utilizar o equipamento e a Contratada deverá avaliar o mesmo no

prazo de 15  (quinze)  dias e determinar os encaminhamentos

necessários.

14.1.8Passado o periodo previsto para a garantia, toda e qualquer

necessidade de manutenção será de responsabilidade do usuário.

OPERACIONALIZAÇÃO
15. O usuário será convocado a comparecer ao local determinado pela

SEDEF para tomada de medidas e moldes que subsidiarão, posteriormente,

todo processo de orçamento e aquisição, incluindo as provas.

15.1Encaminhamento das prescrições dos equipamentos juntamente com

os documentos necessários para a abertura e/ou atualização dos

respectivos cadastros, por e-mail à Contratada;

15.2Os agendamentos das avaliações das prescrições de órteses e

próteses, serão concentrados em um mesmo dia e as de cadeiras de

rodas e meios auxiliares de locomoção em outro dia.

15.3Análise técnica da prescrição e do usuário,  pela equipe da

Contratada, para identificar e enquadrar o equipamento disponível

no rol, anexo I.

15.4Devolutiva por parte da Contratada, no prazo de até 15 (quinze)

dias após a data do primeiro agendamento para molde e orçamento,

da listagem dos equipamentos solicitados com seus valores de

acordo com a rol, anexo I.

15.5Aprovação e autorização da confecção dos equipamentos por parte

da SEDEF.

15.6Convocação dos usuários pela SEDEF, após autorização, no prazo

de até 20 (vinte) dias, de acordo com as prioridades definidas

pela SEDEF.

15.7O usuário será informado a comparecer ao local determinado pela

SEDEF, para realização de provas necessárias à confecção das

adaptações de cadeiras de rodas e/ou próteses. Quando necessário,

o usuário também será encaminhado para a Oficina da Contratada.

15.8A entrega dos equipamentos será feita em local indicado pela

SEDEF, obrigatoriamente, com o acompanhamento de profissionais
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18.Na hipótese de prorrogação do contrato, que ultrapasse o prazo

de 12 (doze) meses de sua vigência, os preços serão reajustados, tendo

como base a data de apresentação da proposta, observando o Índice do

IGP-M da Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que venha a substituí-

lo.

19.O reajuste poderá ser concedido mediante expressa solicitação da

Contratada, para análise e negociação com o Município, e produzirá

efeito a partir da data do protocolo do pedido, mantendo-se como base

a data de apresentação da proposta.

17. A Contratada emitirá Notas Fiscais indicando as entregas do mês,

com Relatório dos usuários atendidos, que contemple: nome do usuário,

descritivo do equipamento, com seus valores unitários e o valor total,

sendo esta, devidamente conferida e provada pela técnica em Tecnologia

Assistiva da SEDEF, que encaminhará à SEFAZ para seguimentos

burocráticos de pagamento pelo Município de São Caetano do Sul.
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indicados pelo Departamento de Tecnologia Assistiva e técnico

responsável da Contratada, de acordo com as diretrizes do

Ministério da Saúde.

15.9Na  entrega  dos  equipamentos,  a  empresa  Contratada  deverá

apresentar à SEDEF notas fiscais, nominais a cada beneficiado

individualizada, a serem assinadas pelos usuários no momento da

entrega, como comprovante da mesma, ficando a primeira via em

poder da SEDEF e a segunda via com a empresa contratada.

15.10Estabelece-se como prazo de entrega dos equipamentos, no máximo,

60 (sessenta) dias da data da aprovação e autorização para

emissão da nota fiscal recebida pela contratada. As

excepcionalidades serão tratadas mediante justificativa oficial

da empresa Contratada e anuência da SEDEF.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO:

16. 0 pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a emissão

da nota fiscal, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente

vistada pelo órgão requisitante.

Banco do Brasil

Agência: 3344-8

Conta: 182470-8
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23.Promover orientação e discussão freqüente com os profissionais

da SEDEF,  em temas relacionados a este contrato,  no sentido de

aprimorar o processo de  avaliação,  prescrição e  adequação dos

equipamentos solicitados.

24.Prestar serviços de confecção, montagem, fornecimento, revisões,

manutenção de ÓRTESES E/OU PRÓTESES, CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS E
MANUAIS, CADEIRAS DE BANHO e MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO de acordo
com os fluxos e protocolos do Programa de Fornecimento de Tecnologia

Assistiva - SEDEF, em consonância com o Rol de produtos descritos na

Tabela de Preços anexa.

DA FISCALIZAÇÃO:
25.O município de São Caetano do Sul reserva-se o direito de exercer

a mais ampla e completa fiscalização dos serviços executados, através

da SEDEF, embora a empresa Contratada seja a única responsável pelo

cumprimento das obrigações assumidas.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
26.Expedir autorização de fornecimento;

DO PRAZO.

20.O presente instrumento contratual terá vigência por 12 (doze

meses),  contados a partir de sua assinatura, mediante a formal

Autorização para emissão de nota fiscal, emitida pela SEDEF, podendo

ser prorrogado por sucessivos periodos, até o limite de 60 (sessenta)

meses, observado o disposto no artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93,

desde  que  aferida  a  existência  dos  recursos  orçamentários  e

financeiros necessários;

DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA:
21.Possuir equipe técnica com formação especializada em órteses

e/ou próteses, cadeiras de rodas manual e motorizada e cadeira de

banho e meios auxiliares de locomoção, com reconhecido trabalho nesta

área.

22.Fornecer apoio técnico do ortesista/protesista, fisioterapeuta

e  terapeuta  ocupacional,  na  definição  da  prescrição  médica  e

terapêutica especializada, no âmbito do Programa de Fornecimento de

Tecnologia Assistiva.
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35. O gestor do presente contrato será a Sra. Rosângela Catarina da

Costa Estrella, e na sua ausência o responsável indicado pela

Secretária Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou

Mobilidade Reduzida, nos termos da Lei de Licitações em seu artigo 67

e  parágrafos,  o  qual  será  responsável  pelo  acompanhamento  e

DO GESTOR.

34. O presente contrato foi firmado em decorrência da instrução do

Processo Administrativo n 5022/2020 e, ainda, da publicação de

contratação direta por dispensa de licitação, prevista no artigo 24,

inciso XX, da Lei Federal 8.666/93, bem como no artigo 2, inciso II,

do Decreto n 11.092/2017.

31.As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta

da dotação n:

02.19.01.08.242.0900.2.141.3.3.90.32.00 (4810-000-SEDEF) .

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
32.A parte que transgredir qualquer das cláusulas ou condições do

presente contrato ficará sujeita a todas as sanções administrativas,

contidas nos artigos 86 e 87 da Lei n 8666/93, regulamentada pelo

decreto Municipal n. 7.350/95.

33.Na hipótese de ocorrência de caso fortuito e força maior, fica a

CONTRATADA desobrigada a  entrega dos  serviços  contratados,  sem

qualquer, ônus, desde que envie previamente notificação à CONTRATANTE

com justificativa.

DO EMBASAMENTO LEGAL.
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27.Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela

CONTRATADA para a fiel execução deste contrato;

28.Receber o objeto no local previamente informado, no horário de

funcionamento da unidade responsável pelo recebimento.

29.Solicitar reparo, a correção, a remoção, a reconstruçãi ou a

substituição do objeto deste contrato em que se verificarem vicios,

defeitos ou incorreções;

30.Concluída a entrega, os produtos serão objeto de inspeção e

verificação de conformidade.

DOS RECURSOS.
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NOME:
RG:

AACD

AACD

ASSOCIAÇÃO

ASSOCIAÇÃO

ROS

ADRIANA GOMESFONSECA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DòDIREITOS DA PESSOA

COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA

DO FORO.

36. Fica eleito o foro da Comarca de São Caetano do Sul, com renúncia

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir

quaisquer dúvidas ou pendências oriundas deste contrato.

E assim, por estarem de comum acordo, foi lavrado o presente

contrato, que lido e achado conforme vai devidamente assinado pelas

partes e por duas testemunhas a tudo presentes para que o mesmo produza

efeitos de de Lei e de Direito.

fiscalização da execução do termo contratual objeto do presente

certame.
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