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CONTRATO N" 01712017

Processo: PRA n" 2212017
Uc:itação: Pregão n" 03/2017
Regência legal:

lei Federal nO 10.520102, lei Complementar nO 123106, com alterações da lei

Complemenlar n" 14712014 e pelo Decrelo Municipal de Taubaté n° 13.409114 e subsidiariamente e no
que couber pela lei Federal n° 8.666193
Objeto: Aquisição de materiais didálico-pedagógicos, de informática, de papelaria, de higiene, proteção e
cama, mesa e banho
Valor: R$ 96.354,85
Vigência: 02 (dois) meses

Pelo presente insIrumenlo, de um lado, na qualidade de
CONTRATANlE, a UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, inscrila no CNPJ sob o n"45.176.153/0001-22, neste
alo, representada por seu Magnífico Reitor Prof. Or. José Rui camargo, à Rua Qua1ro de Março nO432,
Cénlro, TaubalélSP, e, de outro lado, na qualidade de CONTRATADA a empresa JC DA SILVA
SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO, com sede na Rua Tupiralins nO50, Pavimenlo 01, Vila Taquari,
Cep.: 08230-230, São PauIoISP, inscrila no CNPJ sob nO26.193.511IOOOHlO, com Insaição Estadual nU
141265.668.115, Inscrição Municipal nO6518453-0, com contrato social arquivado na Junla Comercial do
Estado de São Paulo sob NIRE n" 35.130.971.111, neste alo, representada pelo empresário João cartos
da Silva, RG nO34.168.523-9, CPF nO296.651.878-21, represenlante legal da adjudicatária do objeto do
PREGÃO nO 03117, de que traia o Processo PRA nO 22/17, homologado pela Pló-Reitoria de
Administração, publicada na Imprensa Oficial aos 10103I2017, têm entre si juslo e contratado, nos tennos
do que determinam lei Federal nO 10.520102, lei Complementar 123106, com alterações da lei
CompIemenIar nO14712014 e pelo DecreIo Municipal de Taubaté n° 13.409114, subsidiariamente e no que
couber pela lei Federal n° 8.666193 e obedecidas às disposições contidas no Edital, e seus Anexos, os
quais se vinculam ao presente termo, o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - 00 OBJETO

7~

1.1 A CONTRATADA, na qualidade de adjudicatária do PREGÃO nO0312017, de que traia o Processo
PRA nO022/17, obriga-se a cumprir o estabelecido neste inslrumenlo contratual, que
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de papelaria, de higiene, lJfOleção e

cama mesa e banho, tudo em lXlIlformidade com as desaições e especilicações contidas nos Anexos I, 11
e FOIlllulário de Proposla Comercial, bem como as demais disposições oonstantes do Edital de lIs.

289l3TT, aos quais se vilaJIa o presente instrumento de contrato, para todos os efeitos.
PARÁGRAFO ÚNICO - Os lotes a serem fornecidos pela CONTRATADA apresentam o seguinte
conteúdo:

LaIe
15
22
25
27
28

:fT

47
51

66

Descrição
CANETA PARA RETROPROJETOR 1.0 • JOGO
COM 6 CORES
CORRETIVO EM FITA MEDIDAS MINIMAS DE
4,2MMX12METROS, FORMATO ANATOMICO
ETIQUETAS ESCOlARES • TAMANHO 42X68
MM, PACOTE COM 400 UNIDADES
FITA ADESIVA PVC. TRANSPARENTE 50MM X
50M
FITA ADESIVA PVC - MARROM 50MM X SOM
lAPlS DE COR LONGO DE 12 CORES,
FABRICADO COM MADEIRA REFlORESTADA
CORPO
SEXTAVAOO/HEXAGONAl
(llPO
SUPER MINA). t.APls COM, NO MíNIMO DE
4MM
DE
ESPESSURA
MINA,
DA
MADEIRA
COMPOSIÇÃO:
PIGMENTOS.
AGlUTINANTES, CARGA INERTE E CERAS.
PRODUTO carnFICAOO PElO INMETRO
.
PAPEl AJP-sHART BlOCO Cf 50 flS.
MEDINDO APROXIMADAMENTE 64X88CM.
PASTA CATÁlOGO COM 50 PlAS11COS,
OFIcIO 0,10 COM VlSOR /PRETA)
TESOURA USO GERAl,
AÇO INOX 8
.
POlEGADAS.
MEDINDO
APROXIMADAMENTE
21,5CM, EM CABO
ANATôMICO DE RESINA TERMOPlÃSTICA
EMBORRACHADO
INTERNAMENTE,
COM
lAMlNA
EM Aço
)NOXlDÁVB.,
COM
PARAFUSO PARA
DAS lAMINAS.

Unid.

Qld.

VaJor Uni\. R$

Valor TCIlaI R$

JG

163

R$39.63

R$6.459,69

PÇ

527

R$11.44

R$6.028,88

PT

163

R$18,21

R$2.968,23

RI.

1.1166

R$5,34

R$5.692,44

RI.

180

R$5.34

R$961,20

ex

4.000

R$13,18

R$ 52.720,00

BlO

217

R$43,oo

R$9.331,oo

PÇ

339

R$21,29

R$7217,31

PÇ

270

R$18,43

R$4.976,10

Total:

R$96.354,85

ClÁUSULA SEGUNDA. DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

2.1 O prazo de entrega dos Itens, constantes da Cláusula Primeira, será de até 10 dias, a contar do
primeiro dia útil subsequente ao da assínatura do Contrato, confonne Anexo 11Ie Proposta Comercial da
CONTRATADA, podendo ser prorrogado, obedecido o disposto no artigo 57 da Lei Federal nO8.666193,
com as alterações posteriores.
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S1° - O recebimento dos materiais será de segunda a sexta-feira. no horário das O8h30 às 11h30 e das
14h30 às 16h30, no Almoxarifado Cenlral, siIuado na Rua Expedicionàrio Ernesto Pereira, nO170, Cenlro.
em TaubalélSP. conforme prazos estipulados na descrição de cada item constante na cláusula primeira.
S2" - Os materiais en1regues em desacordo com as especificações do eállal. bem como os itens que não
estiverem de acordo com as amoslras apresentadas e aprovadas, devem ser subsliluidos no prazo de 02
(dois) dias úteis a contar da noIiIicação do Almoxarifado Central.
S3" - A execução do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo representante da unidade
requisitante da CONTRATANTE, a qual anotará em registro p1Óprioqualquer ocorrência havida que esteja
em desacordo com os termos do Edital. seus Anexos ou deste instrumento contratual, determinando, em
decorrência disto, o que for oecessàrio à regularização das falhas obseIvadas.
S40 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabiUdade civil da CONTRATADA.

ClÁUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA
Durante o prazo de garantia dos produtos fornecidos, como disposto em legislação vigente e
estabelecido na Proposta Comercial. sendo conslalados vícios de qualidade ou de quantidade dos
produtos, que tomem inadequada sua utilização. poderá a CONTRATANTE, sem prejuizo da aplicação
das penalidades previstas na Lei Federal nO8.666193, exigir. alternativamente e à sua escolha, o seguinte:
a) atendimento ao chamado em 24 horas e solução em 72 horas ou fomecimento dos produtos
equivalente ou superior;
b) a restiluição imediata da quantia paga. monetariamente atuarrzada. se for o caso. relativa ao(s)
produto(s) fomecido(s). que apresentar(em) vício(s) de qualidade ou de quantidade. conforme inspeção
realizada pela unidade requisitante da UNITAU, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. no prazo de 10
(dez) dias. da solicitação.

cLAUSULA

QUARTA - DO PREÇO, DO ELEMENTO ECONÔMICO E DAS CONDIÇÕES DE

PAGAMENTO
4.1 O preço total do objeto enunciado na Cláusula Primeira deste ajuste. nos lermos da Proposta
Comercial e das Atas da Pregoeira de fls. 2.53412.536 e 3.08113.086, é de R$ 96.354,85 (noventa e seis
mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), correndo por conta da Nota
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Empenho nO607/17, que onern a dotação OIÇamenfária nO0133.10.04.01.12.392.0109.2.008.

3.3.90.30.16,

do orçamento do exercício financeiro de 2017.

42 A CONTRATADA deverá emitir notas fiscais distintas, conforme quanlila1ivos desaitos no Anexo li,
visto que a nota fiscal ficará vinculada aos itens e quanlitalivos do respectivo convênio. O pagamento só
será efetuado mediante o cumprimento desta cláusula.
42.1 Deverá obrigatoriamente conter na nota fiscal a indicação de nome e número do convênio.
4.3 A CONTRATANTE efetuaJá o pagamento à CONTRATADA, à vista, contados do aceite do SelViço de
Materiais, devidamente atestado no verso da Nota FlSCallFatura, que deverá ser apresentado juntamente
CXlIII

os documentos de cobrança, sem qualquer correção monetària.

S1° - Não será admitida a transferência de obrigações a leiteiros (empresas de tomento, ele...), devendo o
pagamento ser realizado única e exclusivamente ao licitanIe contratado.

S2" - Caso o dia do pagamento

recaia em dia não útil, esse será efetuado no primeiro dia útil subseqüente,

sendo certo que, mesmo nesse caso, manter-se-á, na fatura, o dia do vencimento.

S3" - O requerimento

de pagamento, bem como os documentos de cobrança da CONTRATADA, deverão

ser entregues, juntamente CXlIII a Nota FlSCaIIFatura, no SeIViço de Materiais, localizado na Rua
Expedicionário Ernesto Pereira nO170, Centro, telefone (12) 3621-9288.

cLÁUSULA QUINTA. DOS ENCARGOS

Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transportes e seguro, indusive
aqueles relativos a impostos e taxas, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, bem como
despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza, despesas operacionais, mão-de-obra, indusive
horas extras e adicionais noturnos de profissionais, aUXIlio alimentação, aUXIlio transporte e transporte
local, sendo que sua inadirqllência, CXlIII relação a tais encargos. não transfere à CONTRATANTE o ônus
pelo seu pagamento, não podendo onerar a presente avença.

CLÁUSULA SEXTA. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA, além de outras fixadas neste contrato, no Edilaf e de se
anexos, as seguintes:
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I - manter, durante todo o prazo de vigência deste Contrato, em compabbilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de quaIiIicação e habilitação exigidas no respecIivo procedimenIo
ficilatório;
11- não ublizar quaisquer informações às quais tenha acesso. em virtude deste Contrato, em beneficio
pIÓpIiO ou em trabalhos de qualquer nalureza. nem divulgá-las sem autorização por esaito da
CONTRATANTE;
111- conduzir a exewção da presente avença de acordo com o Edital e seus Anexos. e de conformidade
com as normas técnicas aplicáveis, observando esbiIamente a legislação vigente aplicável;
IV - arcar com todos os ÔIIus ou obrigações decorrentes da legislação da seguridade social. trabalhista.
lribulária. fiscal. sewrilária. comercial. civil e aiminal. no que se relacionem com a exewção do objeto
des1a avença, inclusive no tocante a seus empregados. diligentes e prepostos;

v - responder.

por si e por seus sucessores. integralmente e em qualquer caso. por todos os danos e

prejuízos. de qualquer natureza. causados à CONTRATANTE ou a Ien:eiros, por seus empregados ou
serviços, indenizando quando for necessário;
VI - não divulgar quaisquer dados. conhecimentos e resultados decorrentes da exewção do objeto deste
Contrato, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.
VII - subsliluir. a suas expensas e responsabilidade. na forma da lei. os produtos que não estiverem de
acordo com as especificações. no prazo de 02 (dois) dias. contados da notificação do Almoxarifado
CerdraI.
VIII - A empresa conlralada deverá fornecer os itens esIriIarnente de acordo com as especificações
descritas neste Termo de Referência. devidamente embalados. de forma a não serem danificados durante
a operação de transporte e de carga e descarga. bem como nos prazos e quantitativos nele estabelecidos;
IX - A Contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do
fornecimento de material, máIHIe-obra. necessário à boa e perfeita entrega dos produtos. Responsabi/izase. também. pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, plIlposlos ou subordinados, e
ainda. por quaisquer prejuízos que sejam causados à Contratante ou a Ien:eiros;
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CLÁUSULA SÉTIMA. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE. além de ouIras lixadas neste instrumento conbalual e no
respedivo Edital. as seguintes:
I - assegurar à CONTRATADA o recebimento dos aéóJlos deconentes do adimplemento de suas
obrigações;
11 - penniIir à CONTRATADA o 6vre acesso às dependências relacionadas a exeaJÇão do objeto desta
avença. em horários previamente estabelecidos.
111 - fornecer todas as informações. esclarecimentos e as condições necessárias à plena exeroção do
objelD do presente ajusle.
IV - Documentar as oamências havidas.

v - A contratada

deverá. a seu aitério. por meio de servidores previamente designados. exercer. ampla.

im:sbila e pennanente a fiscalização da exeroção do conbalo. ressaJvados os casos de foJça maior.
juslilicados e aceitos pela administração.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENAUDADES E DAS MULTAS

8.1 - Pela inexeroção loIaI ou parcial do objeto contratado. erro de exeroção. execução imperfeita. 1IIOIa.
inadimplemento conbatual ou ainda comportar-$e de modo inidôneo. cometer fraude fiscal ou consIaIar-$e
a não veracidade de informações presladas a Adminisbação.

poderá a CONTRATANTE aplicar à

CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa. as sanções administrativas previslas no Edital. sem
prejuizo das sanções definidas pela Lei Federal ri" 8.666l93. e as penalidades conforme segue:
a) mulla equivalente a 1% (um por cenlo). sobre o valor toIal do conbalo. por dia, pelo não cumprimento
dos prazos de entrega. admilindO-$e o máximo de 10 (dez) dias. após o que poderá ser reconhecida a
inexeroção do ajuste;
b) advertência por esaiIo por falias leves, assim entendidas aquelas que não acanetem prejuizos
significativos ao objeto conbalado, sendo exigida pronta reparação da falia cometida e comunicação
formal das providências tomadas;
c) mulla de 2% (dois por cento). sobre o valor toIal do conbalo. por reincidência de duas advertências;
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11)multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor toIal do contrato, por infração a qualquer condição do
Contraio e. aplicada em dobro, em caso de reincidência;
e) multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total do contrato, por inexecução total deste juste,
independentemente das demais sanções cabíveis;
f) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor lotai do contraio, por inexecução parcial deste ajuste,
observando-se a proporcionalidade de parte do conIraIo cumprido, independentemente das demais
sanções cabíveis;
g) no caso de reincidência em irregularidades na execução do objeto por três vezes. a CONTRATANTE
poderá considerar caracterizada a inexecução toIal do objeto e rescindir o ajuste, sem prejuízo da multa
estipulada na alínea T desta cláusula;
h) suspensão temporária de parlicípação em 1icitação e ímpedímento de collbalar com a Adminisbação.
por prazo de 02 (dois) anos, por inexecução do conIrato toIal ou parcial, neste úIlimo caso quando a taIta
acanetar significativo prejuízo ao objeto contratado;

Q declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. enquanto perdurarem
os motivos delelminanles da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que
aplicou a sanção. depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção, ap6cada com base no inciso 111 do artigo 87 da Lei Federal nO8.666193, por
inexecução total do contraio ou por apresentar informação elou documentos falsos.
8.2 - As multas deverão ser recolhidas, por meio de boleto bancário emitido peta Pr6-reiloria de Economia
e Finanças, no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da nolilicação do setor responsável.
8.3 - Se o valor da multa aplicada não for pago será descontado da gar.m1ia contratual. Se isto não for
possi1lel, ou se este valor for superior ao da garantia prestada, a diferença será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração. ou cobrada judicialmente, quando for o caso,
conforme ~ 2" e 3°, do artigo 86, da Lei Federal ri' 8.666193.
8.4 - Para as penalidadesprevislas,

será garantido o direito ao contradilório e à ampla defesa. que será

dirigida para análise da Douta Procuradoria Jurídica.
8.5 - As penalidades serão obrigatoriamente regisbadas em autos pIÕpriOS,e no caso de suspensão de
licitar, a licitante deverá ser desaedenàada.
contrato e das demais cominações legais

por i!JJaI periodo, sem prejJízo das multas previstas neste
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8.6 - As penalidades só podeIão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou fmça maior, devidamenle
jusliIicada e comprovada, a juízo da Administração.

ClÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

o presente

oonIJato poderá ser rescinóldo nas hipóleses previstas na lei Federal nO8.666/93,

sem prejuízo das sanções previstas no Regulamento do Pregão no Decreto Municipal nO13.409/14.
S1° - A prática do disposto nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nO 8.666193, pela
CONTRATADA, poderá delenninar a rescisão mnIJaIual, por ato unilateral da CONTRATANTE, sem
prejuízo das sanções previstas na referida lei, exceto, na hipótese de associação da CONTRATADA com
outrem, fusão cisão ou incorporação, de que Irala o inciso VI do artigo em referência, desde que lal fato
não acarrele prejuízo para a exeroção do conlrato.
S2" - Ocorrendo a rescisão, com fundamento nos incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei Federal nO

8.666193, sem culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos que comprovadamenle houver
sofrido.
S3" - No que se refere ao inciso XIII do artigo 78 da Lei Federal nO8.666193, não constitui motivo para
rescisão contralual, lampouco indenização à CONTRATADA, a hipótese em que houver supressão do
objeto contratado, além dos limites estabelecidos em lei, resultante de acordo celebrado entre as
contraIanles, segundo permissivo legal contido no artigo 65, S 2", inciso 11, da Lei Federal n° 8.666/93,
acrescenlado pela lei Federal nO9.648198.
S40- À CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79 da Lei
Federal nO8.666193, apflcando-se no que couber o disposto nos SS1° e 2" do cilado artigo, bem como as
regras do artigo 80 do mesmo diploma legal.

cLÁUSULA DÉCIMA - DA IMPOSSIBIUDADE DE SUBCONTRATAÇÃO
A CONTRATADA não poderá subcontralar no todo ou parte o objeto de que trala a Cláusula
Primeira.
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TERMO DE CI l::NCI A E DE NOTI FI CAÇÃO

Contratanle:
Contratada:
Contraio

UNIVERSI DADEUE TAUBATÉ
JC DA SilVA

SUPRI MENTOS PARA ESCRITÓRI OS

nO 017/2017

Objeto: Aquisição de materiais didãtico-pedagõgicos,
proteção e cama, mesa e banho

de informática,

de papelaria,

de higiene.

Advogado: Luiz Arthur de Moura

Na qualidade de Conlratante

e Contratada,

respectivamenle,

dei Termo acima

identificado, e. cienles do seu encaminhamento ao TRI BUNAl DE CONTAS DO ESTADO, para rms de
instrução e julgamenlo, damo-nos por CI ENTES e NOTI FI CADOSpara acompanhar todos os aios da
tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para,
nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que
couber.
Outrossim, declaramos estar CIENTES, doravante. de que 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, de

oonformidad" com o art_ 90 da lei oomp••••••
entar nO 709, d" 14 de janeiro de 1993, procedidos de
mensagem eletrônica aos interessados.

Taubalé,

17 de março de 2017_

Conlralante:
~e:

UNIVERSI DADE DE TAUBATÉ

A-of- DL José Rui Camargo

cargo: Reitor
&mail Institucional: reiloria@Unitau.br
E-mail Pessoal:rui@Unitau.br

I'

Assinalur~

/

Conlratãda:

JC DA SilVA

SUPRI MENTOS PARA ESCRITÓRI OS

Nome: João Carlos da Silva
cargo: -Em presãrio
&mail Institucional: joaocarl0s926@gmaiLoom
&mail

)

Universidade

de Taubaté

Reitoria

Autarquia Municipal de Regime Especial
Reçonhecida pelo Dec, Fed. N" 78 924176
Recredcnciada pelo CEE.'SP
('NPJ 45, 176.153/0001-22

Rua 4 de Março, 432 Centro Tal,balé-SP CTP: 12020-270
Tel.: (12) 3625.4100
t;w (12)3632-7660 \\ w\v.unitaU.br

reitoria@unitau.br

PrÍl-reitoria de Administloação
Sctm de Contratos
Avenida 09 de Ju1bo n' 246 CC'ltro Tauhalé/$P CEP: 12020-200
Td .. (12) 3624-4005
fax' (12) J631-:mS
cootratos@uoitau,br

UNITAU

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Contratante: UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Contratada: JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIOS
Contrato nO 017/2017
Objeto: Aquisição de materiais
didático-pedagógicos,
papelaria, de higiene, proteção e cama, mesa e banho

de

informática,

de

-

Nome

Prof. Dr. José Rui Camargo

Cargo

Reitor

RG

7.124.978-3

CPF

019.320.298-00

Endereço

Rua dos Passos, nO 240, Edifício Michelangelo, Ap. nO
302 Cep.: 12050-030, Vila Edmundo, Taubaté/SP

Telefone

(12) 3625-4295 - 3624-4193

E-mail Institucional

reitoria@unitau.br

E-mail Pessoal

rui@unitau.br

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCE-SP
Nome

Dr. Luiz Arthur de Moura

Cargo

Procurador Autárquico

Endereço

Rua04 de MarçonO432, Centro,
Cep.: 12020-270 - Taubaté/SP

Telefone

(12) 3633-2446

E-mail Institucional

procu rado riaju ridica@unitau.br

.

-

Taubaté, 17 de março de 2017.

Responsável:

~~~
Prof. Dr. J@séRui Camarg~
Reitor (

12

