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'CONTRATO 'N°lll9i'211H

Pr~cesso: PRA n' 22/2017
Licitação: Pregão nO03/2017
Regência Legal: Lei Federal nO 10.520/02, Lei Complementar n' 123/06, com alterações da Lei
Complementar n° 147/2014 e pelo Decreto Municipal de Taubaté n° 13.409/14 e subsidiariamente e no

JlJ,l.eW.lJp.eJ !l,elª l..ej .F.e.d.er.ª1 n° .8,966/9.3
'objeto: Aquisição'de 'materiais 'didático-'Pedagógicos, 'de 'informática, 'de 'Papelaria, 'de 'higiene, 'proteção'e
cama, mesa e banho
Valor: R$ 417.481,20
Vigência: 02 (dois) meses

Pelo presente instrumento, de um lado, na qualidade de
.GGN:r:RAT.ANT.E,
,a .u~I\tERSIDAtlE -DErAIJBA:r.É, .iflSGr:ila.noCNPJ .sob.o.fl' 45.HU5310001.22,nesle
ato, representada por seu Magnífico Reitor Prof. Dr. José Rui Camargo, à Rua Quatro de Março n' 432,
Centro, Taubaté/SP, e, de outro lado, na qualidade de CONTRATADA a M. S. DE ARAÚJO EIRELI ME,
com sede na Rua Padre Sabóia de Medeiros nO 195, Vna Maria Alta, Cepo 02134-001, São Paulo/Si",
inscrita no CNPJ sob n' 16.717.327/0001-19, com Inscrição Estadual n' 145.564.623.113, Inscrição
Municipal: 45908893, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob
NIRE n' 35.600.480.550, neste ato, representada pelo sócio Sr. Mareei Silvati de Araujo, RG n'
33.453.584-0, CPF nO 292.085.328-79, representante le9al da adjudicatária do objeto do PREGÃO nO
03/17, de que trata o Processo PRA n° 22/17, homologado pela Pró-Reitoria de Administração, publicada
na Imprensa Oficial aos 10/03/2017, têm entre si justo e contratado, nos termos do que determinam Lei
federal nJ' Hl.é2{lI02, lei Complementar 123/{lS, wm alter~s

da lei Complementar n~ 147/2{l14 e pele

Decreto 'Muríiéipal de Taúbate n" f3A09/14, súbsiéfianamente eno que coúber pela lei Federal n"
8.666/93 e obedecidas às disposições contidas no Edital, e seus Anexos, os quais se vinculam ao
presente termo, o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 A CONTRATADA, na qualidade de adjudicatária do PREGÃO nO03/2017, de que trata o Processo
PRA n' 022/17, obriga-se a cumprir o estabelecido neste instrumento contratual, que tem por objeto a
aquisição de materiais didático-pedagógicos,

de informática, de papelaria, de higiene, proteção e
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cama mesa e 'banl1o, 'tudo em conlonnidade com as desciiÇões e espeCificaÇões contidas nos Anexos 'I, 'li
e Formulário de Proposta Comercial, bem como as demais disposições constantes do Edital de fls.
289/377, aos quais se vincula o presente instrumento de contrato, para todos os efeitos.
'P;A;RÁ"GR;A;PO'ÚNICO - 'OS Ülte1i '111i1lnl11l~"S

lJ1l1ll "CONTRA íAD1\ 1lJlrtl"S1l11ta1ll1) "Se'g[Jin1e

conteúdo:
Lole
"6
17

52

li)

75
76

77

80

98
99

100

1.01

Unido
Descrição
FABRICADO COM
CLIPS GALVANIZADOS,
'CX
i'iRlIJ\iIE 'DE 1l:ÇO REVESTIOO N°2 - 'CX 'COM'
500 GR
CX
CLIPS GALVANIZADO W 6, CAIXA COM 500G.
PASTA DE CARTAO DUPLEX COM ABAS E
FORMATO
APROXIMADO:
ELÁSTICO
340MMX230MM, SELO DO INMETRO, NAS
.CORES: "AMARElA, VERMEl:I'tA, ;o.zUL, 'PRE'fO . PC
E VERDE. SENDO 1200 UNIDADES DE CADA
COR
PLASTlCO PARA PASTA CATALOGO COM 4
TAMANHO
OFICIO.
FUROS,
pç
Ae0NflICl0NA00S
EM CAiXA CeM 1.000. .ESPESSURA MíNIMADE lJ,ll6MM.
GRAVAVEL
CD-R
700MB/80MIN
pç
52x'ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100
DVD.R 16X . GRAVAVEL 4.7GB 120MIN pç
ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100
EDREDOM PARA ,BERÇO 11)0% ALGODAo E
COM
ENCHIMENTO
100%
POLIÉSTER
MEDIDAS: M'íNIMA DE 1,30XO,85M. • DEVEM'
CONSTAR NA ETIQUETA ORIGINAL DO
pç
PRODUTO A MARCA E PORCENTAGEM DO
TECIDO, OS PRODUTOS DEVERÃO VIR
ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO
COM 4 CORES DIFERENTES EM CADA CAIXA.
, TOALHA 'BANHO 'MEmDA
APROXIMAOA .
0,90X150CM,
100% ALGODÃO.
DEVERÁ
pç
CONSTAR NA ETIQUETA ORIGINAL DO
PRODUTO A MARCA E PORCENTAGEM DO
TECIDO .
. LAS'TEX ROLO COM 10M NA COR BRANCA.
RL
:r-RANSPAREN:r-E .
. ,UNA
'DE
VINIL
PROCEDIMENTOS
DESCARTÁVEL
PARA
CX
GERAIS, COM AMIDO, ISENTA DE LÁTEX,
TAMANHO P. COM 100 UNIDADES.
TRANSPARENTE
LUVA
DE
VINIL
PROCEDIMENTOS .
. DESCARTÁ VEL
PARA
CX
GERAIS, COM AMIDO, ISENTA DE LÁTEX"
TAMANHO M. COM 100 UNIDADES.
TRANSPARENTE
LUVA
DE
VINIL
DESCARTÁVEL
PROCEDIMENTOS
PARA
CX
GERAIS, COM AMIDO, ISENTA DE LÁTEX,
TAMANHO G. CPM 1.00 Ut'jIDA[)çS

Qtd.

Valor Uni!. R$

Valor Tolal R$

'9"1

'R$'f3;90

"R$' :26~;90

91

R$13,90

R$ 1.264,90

6.800

R$ 2,88

R$ 19.584,00

ilt999

g~9,JZ

RHil,lZ9,99

7.900

R$ 1,97

R$ 15.563,00

7.900

R$ 2,74

R$ 21.646,00

1.260

R$110,00

R$ 138.600,00

1.130

R$ 53,00

R$ 59.890,00

2.564

R$ 2,40

R$ 6.153,60

100

R$ 25,50

R$ 2.550,0.0

2.008

R$ 25,30

R$ 50.802,40

2.808

R$ 25,30

R$ 71.042,4.0

Total:

R$ 417.481,20
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2.1 O prazo de entrega dos Itens, constantes da Cláusula Primeira, será de até 10 dias, a contar do
prime.irD .dia ,útil subsequente ao .da assinatura .do .contrato, ,conforme Anexo JJJ .e PIDPOSta Comer.cial .da

'CQtllfAA fADA, 'PlJtllmtlo 'Sll't'flltlm>g&tlo, ublltlet:ido o tlispos1O 'no 'llltigD"57 tl1l ttli 'Fetle11l111°'8:666/93,
com as alterações posteriores.

~10- O f.e.c.ebirne!llod.o,sm.aleriais ,se.r.áde .s.eguJJ.da.<I ,se~Q.feir.Q,!lO hpJ:á.rip

.d.iJ.s.o.ah.3,O ,às

l1h30

e das

14h36às 1£h36, no Almoxarifado Centrai, "Situadona 'Rua Expedicionário Ernesto Pereira, n" 11'0,C-entro,
em Taubaté/SP, conforme prazos estipulados na descrição de cada item constante na cláusula primeira .
•~O

-

9? n:tªt!!r:iªi? !!n!.r!!gy!!? !!n:t d!!?ªÇ9fd9 ÇÇln:tª? !!?P!!çifjçªÇ9!!? d9 !!di!ªI, .P!!n:t Ç9n:t9 9? .i!!!n? gy!! nª9

-estiverem -de ilCOfdo ~em iIS $1OStra5 iIJlfesenlaoas ~ iIJlf<lV8OsS,00vem ser substiluidos '!lO 'Pfa;zo.(\e.Q2
(dois) dias úteis a contar da notificação do Almoxarifado Central.
~3° - A execuyão do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo representante da unidade
.requisitaflte .da CQNTRAT-ANT-E, .a.qual.aflotará .em .registro .próprio -qualquer .ooor:rência.havida .que.esteja
em desacordo com os termos do Edital, seus Anexos ou deste instrumento contratual, determinando, em
decorrência disto, o que for necessário à regularização das falhas observadas.
9110• Q.recebimenlo.pfOvisórioou.definitivo

não. exclui a responsabilidade civiLda. CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA
Durante o prlli!o de garantia dos produtos fornecidos, como disposto em legislação vigente e
estabefeciao na Proposta Comercial; sendo constatados vicias de qualíClade ou ae quantioade dos
produtos, que tomem inadequada sua utilização, poderá a CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação
das penalidades previstas na Lei Federal nO8.666/93, exigir, alternativamente e à sua escolha, o seguinte:
a)' atendimentb ao clíamado em 24' horas e sotlJção em 7'2: horas ou fornecimento

dos produtbs

equivalente ou superior;
b) a restituição imediata da ,quantia paga, lllOMtanamente
produto(s) 'fornecielo(s),que

atualizada, se for .0. ~aso, relativa 00(5)

apreserttar(erri) vicio(s) de qua1ídade ou ele quantiélade, conforme inspeção'

realizada pela unidade requisitante da UNITAU, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, no prazo de 10
(dez) dias, da solicitação.
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CLÂUSULA QUARTA - "DO 'PREÇO, '00 cttMENTO

'ECUKôMICO"E

"DASCUNDIç6ES

l>"E

PAGAMENTO
.4.1 ,O p~eço total ,do ,objeto .enunciado

na

Commillle

2:53412:53611 3:08113:086, é 'de 'R$ '417:481 ,20 1quatrtlt'l!nlllS

Oll'SAlllS 'daPregooil'llllells.

dezessete mil, quatrocentos

.cláusula Primeira .deste ajuste, nos termos .da P.mposta

e oitenta e um reais e vinte centavos), correndo por conta da Notas de

Empenho

1'10

610/17, que onera a dotação orçamentária

Empenho

1'10

611/17, dotação orçamentária

612/17, dotação orçamentária
dotação orçamentária

1'10

1!'

1'10

1'10

1'10

0133.10.04.01.12.392.0109.2.008,3.3.90.30.16,

0133.10.04.01.12.392.0109.2.008.3.3.90.30.17,

0133.10.04.01.12.392.0109.2.008.3.3.90.30.23,

0133.10.04.01.12.392.0109.2.008.3.3.90.30.99,

Empenho

e Empenho

1'10

Empenho
1'10

1'10

613/17,

614/17, dotação

()f!e,rn!!.nt.á,riª.I)° 91~~,19:94:91.1n~l.919~
. ?,99~}}'~9)9.?~g() ()fÇªrn!!n!() g() !!~!!rç.íçiofi.l)ªnççir() g!!

2017.
4.2 A CONTRATADA deverá emitir notas fiscais distintas, conforme quantitativos descritos no Anexo 11,
visto que a nota fiscal ficará vinculada aos itens e quantitativos do respectivo convênio. O pa,[lamento só
~erá.efetuado mediante,(lcumprimel'lto -desta.cláusula ..
4.2.1 Deverá obrigatoriamente conter na nota fiscal a indicação de nome e número do convênio,
4.1 A e0NfRA'f ANff efetuará o pagamento à E0N'fAAfAflA,

à vista, contados do aceite do Serviço de

Materiais, devidamente atestado no verso da Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser apresentado juntamente
com os documentos de cobrança, sem qualquer correção monetária.
9'1,0.Não será admitida a iransferência de obrigações a ierceires (empresas de fomente, etc ...), devendo o
pagamento ser realizado única e excllJsivamente ao liCitante conti"ataao,
92° - Caso o dia do pagamento recaia em dia não útil, esse será efetuado no primeiro dia útil subseqüente,
5eIlde Gerto <lue, mesmo l1esse€aSG, manter -se-á, l1a fatura, e dia de .venGimente,
930 - O requerimento de pagamento, bem como os documentos de cobrança da CONTRATADA, deverão
ser entregues, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, no Serviço de Materiais, localizado na Rua
ExpedicionàrioEmesto

Pereira 11°170, Gentw, telefone {12) 3621.9288.

CLÁUSULA QUINTA. DOS ENCARGOS
Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transportes e seguro, inclusive
aqueles relativos a impostos e taxas, são de inteira responsabilidade da CONTRA TAOA, bem como
despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza, despesas operacionais, mãO-de-Obra,?

~
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110ras eXtras eaéliCíomiis ndlUmos dll prolissionàis, auxmo àlimenlação, aUlimo transporte e 'transporte
local, sendo que sua inadimplência, com relação a tais encargos, não transfere à CONTRATANTE o ônus
pelo seu pagamento, não podendo onerar a presente avença.
"CLÁUSUL~SEXTA.1)l\S'OBRlGA'ÇÕE"81)A

'CONTRATA'DA:

São obrigações da CONTRATADA, além de outras fixadas neste contrato, no Edital e de seus
.an.exo.s,.il.S .segujn!e.s;
I • manter, durante todo o prazo de vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas no respectivo procedimento

IJçi!ª!çí~9;
11- não utilizar quaisquer informações às quais tenha acesso, em virtude deste Contrato, em benefício
próprio ou em trabalhos de qualquer natureza, nem divulgá-Ias sem autorização por escrito da
CONTRATANTE;
11I- conduzir a execução da presente avença de acordo com o Edital e seus Anexos, e de conformidade
com as normas técnicas aplicáveis, observando estritamente a legislação vigente aplicável;
IV - arcar com todos 05 ônus ou obrigações decorrentes da legislação da seguridade social, trabalhista,
tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, no que se relacionem com a execução do objeto
desta avença, inclusive no tocante a seus empregados, dirigentes e prepostos;

v - responder,

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

prejuizos, de qualquer nalUreza, causados ã CONTRATANTE ou a terceiros, por seus empregados ou
serviços, indenizando quando for necessário;
Vl - não divulgar quaiSl1uer dados, GOOhecimentos e resultados derorrentes da execuqão do objeto deste
Contrato, sem previa e expressa autorização da Ct5I'JTRi\IIWTE.
VII - substituir, 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, mntados .da notificação.do

Almoxarifado

'Centrál.
VIII • A empresa contratada deverá fornecer os itens estritamente de acordo com as especificações

""7'~

,de.scntas n.este T.ermo .d.eRefer.ência, .deyidamente .embalados, .de forma a não .ser.em.danificado.s,durante

'-"

"""po"'" -, """"', "'m ~o ~ """". '''",''''00 ,,"
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IX - A Contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do
fornecimento de material, mão-de-obra, necessário à boa e perfeita entrega dos produtos. Responsabilizase, também, pela idoneidade .e pelo comportamento .de seus .empr.egados,prepostos .ou suhordinados, .e
ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à Contratante ou a terceiros;
CLÁUSULA SÉTIMA. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações da CONTRATANTE, além de outras fixadas neste instrumento contratual e no
respectivo Edital, as seguintes:
I • assegurar à CONTRATADA o recebimento dos créditos decorrentes do adimplemento de suas
obrigações;
11- permitir à CONTRATADA o livre acesso às dependências relacionadas a execução do objeto desta
avença, em horários previamente estabelecidos.
11I- fornecer todas as informações, esclarecimentos e as condições necessárias à plena execução do
objeto do presente ajuste.
IV - Documentar as ocorrências havidas.
V - A contratada deverá, a seu critério, por meio de servidores previamente designados, exercer, ampla,
irrestrita e permanente a fiscalização da execução do contrato, ressalvados os casos de força maior,
justificados e aceitos pela administração.
CLÁUSULA OITAVA. DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
8.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, erro de execução, execução imperfeita, mora,
inadimp1ementoGGlllratual ou ainda comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou constatar-se
a não veracidade de informações prestadas a Administração, poderá a CONTRATANTE aplicar à
CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, as sanções administrativas previstas no Edital, sem
prejuizo das sanções definidas pela Lei Federal nO8.666/93, e as penalidades conforme segue:
a) multa equivalente a1% (um por cento), sobre o valor total do contrato, por dia; pelo não cumprimento
dos prazos de entrega, admitindo-se o máximo de 10 (dez) dias, após o que poderá ser reconhecida a
inexecução do ajuste;
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b) advertência por escrito por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos'
significativos ao objeto contratado, sendo exigida pronta reparação da falta cometida e comunicação
formal das providências tomadas;
c) multa de 2% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, por reincidência de duas advertências;
d) multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer condição do

C.onlr.alo ~,.apEcada .em ,dobro, ,em ,caso ,de f.eif)cidêm:ia;
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 total do contrato, por inexecução parcial deste ajuste,
observando-se a proporcionalidade de parte do contrato 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 total do objeto e rescindir o ajuste, sem prejuizo da multa
estipulada na alínea ''f desta cláusula;
h) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo de 02 (dois) anos, por inexecução do contrato total ou parcial, neste último caso quando a falta
acarretar significativo prejuizo ao objeto contratado;
i) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admínistração Pública, enquanto perdurarem

os motivos determinantes 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, aplicada com base no inciso 11I do artigo 87 da Lei Federal nO8,666/93, por
inexecução total do contrato ou por apresentar informação e/ou documentos falsos.
8.2 - As multas deverão ser recolhidas, por meío de boleto bancário emitido pela Pró-reitoria de Economia
e Finanças, no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação do setor responsável.
8.3 - Seo valor da multa aplicada não for pago será descontado da garantia contratual. Se isto não for
possível, 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

99 2° e 3°, do artigo 86, da Lei Federal nO8.666/93.
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8.4 - Para as penalidades previstas, será garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, que será
dirigida para análise da Douta Procuradoria Juridica .
.8.5 ~ As penalidades serão.obrigatoriamente

r.egistradas.em autos pr.óprios, .e no .caso ,de suspensão .de

licitar, a licitante deverá ser descredenciada, por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste'
contrato e das demais cominações legais
8.6 - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente
justificada e comprovada, a juizo da Administração.
CLÁUSULA NONA. DA RESCISÃO CONTRATUAL

o presente

contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na Lei Federal nO8.666193,

sem prejuízo das sanções previstas no Regulamento do Pregão no Decreto Municipal nO13.409/14.
91° - A prática do disposto nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nO 8.666/93, pela
CONTRATADA,

poderá determinar a rescisão contratual, 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 trata o inciso VI do artigo em referência, desde que tal fato
não acarrete prejuízo para a execução do contrato.
92° • Ocorrendo a rescisão, com fundamento nos incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei Federal n°
8.666/93, sem culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos que comprovadamente houver
sofrído.
93° - No que se refere ao inciso XIII do artígo 78 da Lei Federal nO8.666/93, não constitui motivo para
rescísão contratual, tampouco indenização à CONTRATADA, a hipótese em que houver supressão do
objeto contratado, além dos limites estabelecidos em lei, resultante de acordo celebrado entre as
contratantes, segundo permissivo legal contido no artigo 65, 9 2°, inciso li, da Lei Federal nO8.666/93,
acrescentado pela Lei Federal nO9.648/98.
94°- À CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79 da Lei
Federal nO8.666/93, aplicando-se no que couber o disposto nos 991 ° e 2° do citado artigo, bem como as
regras do artigo 80 do mesmo diploma legal.
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CLÁUSULA DÉCIMA. DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO'
A CONTRATADA não poderá subcontratar no todo ou parte o objeto de que trata a Cláusula
Primeira.
cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Qualquer alteração contratual deverá observar o disposto no artigo 65, da Lei Federal nO
8.666/93.
cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DA LEGISLAÇÃO APLICADA
A !!X!!Ç~çª() 9!!~t!! Ç()n!rªt() ~!!rÍl 9i~çip)i.nª9ª P!!.Iª h!!,i F!!9!!r1!.I.n°. 19.-9.?919.?, h!!J Ç().rnpl!!.rn!!.n!i!r
n° 123/06; Gom alterações. da, L.ei.CQmplementar n? 147/20~4, e. pelQ DeGreto. Municipal. de. Taubaté. n~
13.409/14 e subsidiariamente e no que couber pela Lei Federal n° 8.666/93, sendo regulada por suas
cláusulas e preceitos de direito público, aplicando-se-Ihe, supletivamente, os principios de teoria geral dos
contratos e as disposições de direito privado.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DA VIGÊNCIA

o prazo de vigência

deste instrumento será de 02 (dois) meses, contado a partir da assinatura,

podendo ser prorrogado por mais 01 (um). mês,.a critério exclusivo da Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DA FISCALIZAÇÃO
A execução do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo selor requisitante, da
éOillTRAfÃNíE,

a qual' anotará em registro próprio qualquer ocorrência tiaviaa que esteja em desacordo

com os termos da proposta comercial ou deste instrumento contratual, determinando, em decorrência
disto, o que for necessário à regularização das falhas observadas.
14".1 Ao execução do objeto será acompan1íada pela Cbordímadora de Relações com o Gàvemo e
Instituições, Daniela da Cruz Almeida, sito á Avenida Nove de Julho, nO245, Centro, Taubaté/SP, telefone
(12) 3625-4237, email: daniela.almeida@unitau.br.
14.2'Afiscalização

da execução dO'objeto'pela CONTRATANTE não exclui nem reduzarespoílsabilitlllde'

da CONTRATADA pela inobservância de qualquer obrigação assumida .

.cLÁUSULA DÉCIMA mJINTA= DO fORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Taubaté Estado de São Paulo.
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Para firmeza e validade do que ora se estabelece, foi lavrado
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Taubaté, 17 de março de 2017.
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Contratante:

UNIVERSIDADE

e- D1!-NOTIFrCA'ÇÃO"

DE TAUBATÉ

Contratada:

M. 5. O£ ARAÚJO EIREU

I::on"''''''''n''

01-91.20i-7-

ME

Objeto: Aquisição de materiais didático-pedagógicos,

de informática, de papelaria, de higiene,

proteção e cama, mesa e banho
Advogado:

Luiz Arthur

Na
identificado,

de Moura

qualidade

de

Contratante

e, cientes do seu encaminhamento

instrução e julgamento,

e

Contratada,

ao TRIBUNAL

respectivamente,

do Termo

acima

DE CONTAS DO ESTADO, para fins de

damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS

para acompanhar

todos os atos da

!!'9ml!g,çl,ig pr.g,Ç!'.ê.êYe,l,e~ iy)ggm!'nw fingi !' ~Ye py))!igÇI,i9 !" .ê!' ,f9.r9 ,Çg.ê9!' .9!' ng~~9 m!!'m~.ê!', pàre,
nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito da defesa, interpor

recursos e o mais que

couber.
Outrossim,
decisões que vierem

declaramos

a ser tomados,

estar

relativamente

do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
conformidade
mensagem

Taubaté,

CIENTES, doravante,

ao aludido processo, serão publicados

parte do Tribunal

com o art. 90 da Lei complementar

eletrônica

de que todos

os despachos

e

no Diário Oficial

de Contas do Estado de São Paulo, de

nO 709, de 14 de janeiro

de 1993, procedidos de

aos interessados.

17 de março de 2017.
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CADASTRO DO RESPONSÁVEl.

Contratante: UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Contratada: M.S. DE ARAÚJO EIRELI ME
Contrato nO019/2017
Objeto:

Aquisição

de

materiais

didático-pedagógicos,

de

informática,

de

papelaria, de higiene, proteção e cama, mesa e banho
-

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 MarçonO 432, Centro,
CeD.: 12020-270 - Taubaté/SP

Telefone

(12) 3633-2446

E-mail Institucional

procu radoriaju ridica@unitau.br

-

Taubaté, 17 de março de 2017.
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~£?

RUiCaIl1ar9O

Prof. Dr. J@/sé
Reitor
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