CONTRATO Nº 071/2019
- LEI Nº 10.520/02;
- LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES;
- PROCESSO ADM. Nº 859/2019 – PREGÃO Nº 011/2019 – EDITAL 019/2019;
- DEMAIS NORMAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES PERTINENTES À MATÉRIA.
Pelo presente instrumento contratual, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.190.824/0001-00, com sede na Rua
Cel. João Franco de Camargo, 80, Centro, Jambeiro, Estado de São Paulo, neste ato representada por seu
Prefeito Municipal, CARLOS ALBERTO DE SOUZA, portador da cédula de identidade RG 29.997.164-8 e
inscrito no CPF/MF sob nº. 291.683.179-72, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, na
Travessa Sargento Adalto Feitosa da Silva, nº. 2.361, doravante denominada simplesmente “Contratante”
e de outro lado, a empresa: S. O. ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA EPP, Inscrita no
CNPJ nº 10.547.961/0001-74, com sede à Rua Aluízio Nunes Costa, 822 - Maringá - PR - CEP 87.070-774,
neste ato representada pelo Sra. Silvana de Oliveira Ziober, portadora da Cédula de Identidade RG nº
4.344.022-5 e CPF/MF 668.777.769-68, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, na presença
das testemunhas, resolvem firmar, nesta data, que se regerá pela Lei Federal das Licitações nº 8.666/93
e demais alterações posteriores, e pelas seguintes cláusulas e condições que mutuamente aceitam e
outorgam:
O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do
contrato ou instrumento equivalente, independente de transcrição, conforme o disposto no inciso XI, do
art. 55, da Lei 8666/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. - OBJETO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE
1.2. - Considera-se parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
1.2.1. - Edital do PREGÃO nº 011/2019 e seus Anexos.
PREÇOS
ITEM

DESCRIÇÃO

Unid.

QTD
R$ UNIT

1

2

SIMULADOR DE CAMINHADA MÓDULO DUPLO conjugado em uma
mesma base, novo. Fabricado com tubos de aço carbono de no
mínimo 2’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 1.50 mm. Chapas de aço
carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e
1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado
SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos
rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base
de fosfato; película protetiva de resina de poliester termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático,
solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8’ x 2 ½’, parafusos
zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado.
Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da
fabricante, confeccionada em aço inox.
SIMULADOR DE CAVALGADA MÓDULO DUPLO conjugado em uma
mesma base, novo. Fabricado com tubos de aço carbono de no

R$ TOTAL

UNID.

03

1.359,80

4.079,042

UNID.

03

1.423,79

4.271,38

3

4

5

mínimo 2’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 3 mm; 1’ ½ x 1,50 mm; 1’ x
1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2’ ½ x ¼’; 3/16’ x 1 ¼’. Tubo de
aço carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22
mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de
fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas
arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados
(rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato;
película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido
com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de
borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout
de no mínimo 3/8’ x 2’ ½, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e
porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de
no mínimo 2’ com acabamento esférico acompanhando a dimensão
externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou
emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com
logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.
LEG PRESS - PRESSÃO DE PERNAS MÓDULO DUPLO conjugado em
uma mesma base, novo. Fabricado com tubos de aço carbono de no
mínimo 4’ x 3 mm; 3’ ½ x 3,75; 2’ x 2 mm; 2’ x 3 mm; Chapas de aço
carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do
equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335
mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço
carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22
mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos
duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película
protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com
sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de
UNID.
borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, . Chumbador com
flange de no mínimo 230 mm x 3/16’, corte a laser com parafusos de
fixação zincados de no mínimo 5/8’ x 1 ¼’ e arruela zincada de no
mínimo 5/8’, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8’,
parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido
externo em metal de 2’, Tampão embutido interno em plástico
injetado de no mínimo 3’ ½’, ambos com acabamento esférico
acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em
plástico injetado e/ou emborrachado. Placa de identificação dos
grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em
aço inox.
RODA DE OMBRO DUPLA - ROTAÇÃO VERTICAL MÓDULO DUPLO
conjugado em uma mesma base, novo.Fabricado com tubos de aço
carbono de no mínimo 3’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ x 1,50 mm; ¾ x 1,20
mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço
carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos
maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de
superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester
termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó
eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230
UNID.
mm x 3/16’, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no
mínimo 5/8’ x 1 ¼’ e arruela zincada de no mínimo 5/8’, hastes de
ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8’, parafusos zincados,
arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de
2’ ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo
3’ ½’, ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão
externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou
emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com
logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.
SIMULADOR DE REMO Fabricado com tubos de aço carbono de no
mínimo 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 3 mm. Barra chata 3/16’ x 1 ¼’. Tubo de aço
carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chapas
UNID.
de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do
equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335
mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se

03

937,76

2,813,31

03

492,11

1.476,36

03

780,07

2.340,23

6

7

pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento
de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de
poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de
pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível(53mm x
30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8’ x 2 ½’,
parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras.
Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2’ com
acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo.
Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único
com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada
de mão. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca
da fabricante, confeccionada em aço inox.
ESQUI MÓDULO DUPLO conjugado em uma mesma base, novo.
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2’ ½ x 2 mm; 1’ ½
x 3 mm; 1’ ½ x 1.50 mm; 1’ x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado
2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30
mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm
para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio
de pé. Barra chata de no mínimo 3/16’ x 1 ¼’. Utilizar pinos maciços,
todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a
base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termoUNID.
endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático,
batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig,
bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8’ x 2’ ½,
parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em
plástico injetado de no mínimo 2’ ½ com acabamento esférico
acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em
plástico injetado e/ou emborrachado. Placa de identificação dos
grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em
aço inox.
PLACA COM DESCRIÇÃO DOS EXERCÍCIOS nova. Fabricada com tubo
de aço carbono de no mínimo 3’ x 1,50; 2’ x 1,50 mm, Chapa de aço
carbono de no mínimo 0,90 mm; 4,75 mm. Utiliza-se tratamento de
superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester
termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó
UNID.
eletrostático, solda mig, parafusos zincados e arruelas fixadoras,
orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo
do concreto; Tampão embutido externo em metal de 3’. adesivada
frente e verso. Placa de identificação dos grupos musculares com
logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.

03

1.463,40

4.390,22

03

1.142,69

3.428,08

VALOR TOTAL

22.799,00

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE ENTREGA
2.1. - A Ordem de entrega será imediata e o prazo da entrega inicia-se após a emissão da Ordem de
Entrega que será expedida após a assinatura do contrato.
2.1.1. - A Ordem de Entrega será enviada ao fornecedor por meio de e-mail, a qual deverá ser
devolvida ao Setor de Compras, devidamente assinada, datada e com RG do recebedor, por meio do email: licitacao@jambeiro.sp.gov.br no prazo de 01 (um) dia útil, para fins de comprovação do
recebimento.
2.1.2. - O recebimento do instrumento de compra fica condicionado a atualização, pelo
fornecedor, de sua regularidade fiscal nos termos do item 6.2.2;
2.1.3. - Se as certidões apresentadas para habilitação ainda estiverem válidas o fornecedor estará
dispensa-do de atualizá-las.

2.2. - O fornecedor que, convocado, recusar-se injustificadamente em receber a Ordem de Entrega no
prazo marcado sofrerá a sanções previstas na Lei 10.520/2002 e na Lei 8.666/93 e suas alterações
vigentes.
2.3. - O prazo máximo de entrega do material é de 05 (cinco) dias úteis, contados da confirmação do
recebimento da Ordem de Entrega.
2.3.1. - A entrega será em Jambeiro no endereço indicado na Ordem de Entrega.
2.4. - Constatadas irregularidades no objeto, esta Prefeitura Municipal, sem prejuízo das penalidades
cabíveis, poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação e/ou incorreções, a Contratada deverá
complementar e/ou corrigir em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02
(dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA
O contrato vigerá pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO
4.1. - O preço a ser pago é de R$ 22.799,00 (VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS).
4.2. - O valor do contrato onerará recursos das seguintes dotações orçamentárias:
Dotação:
10 – SERVIÇOS DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
10.01 – SETOR DE ESPORTES E RECREAÇÃO
1.034 – Emendas Impositivas
4.90.52.000.00.00.00.0.08.110 (0110) – Equipamentos e Material Permanente
Bloqueio 040/2019

4.3. - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da Nota Fiscal
devidamente atesta-da pelo responsável técnico pelo recebimento dos materiais – Diretor ou Chefe do
Setor Solicitante e anuência do Setor de Compras, por meio de cheque nominal ou em conta corrente
indicada pela empresa contratada.
4.3.1. - Na Nota fiscal deverá constar obrigatoriamente o número do contrato, a descrição dos
produtos / serviços, quantidades, preços unitários e o valor total.
4.4. - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente
solicitado ao contra-tado, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que
deverá ser encaminhada a esta Prefeitura Municipal no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
4.4.1. - Caso o contratado não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para
pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. - Cumprir as condições previstas no Edital do Pregão nº 011/2019 e em sua proposta.

5.2. - Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão.
5.3. - Responsabilizar-se pela entrega, instalação e configuração do(s) equipamentos(s) no endereço
indicado na Ordem de Entrega.
5.4. - Manter durante toda a execução deste contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas,
assim como todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação, apresentando
documentação revalidada se algum documento perder a validade.
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1. - Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.
6.2. - Indicar responsável pelo acompanhamento da execução deste contrato.
6.3. - Permitir acesso dos funcionários da CONTRATADA ao local determinado para a entrega do objeto
contratado.
6.4. - Comunicar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto.
CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA
7.1. - Nos termos do Art. 56 “caput” da Lei Federal Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, não será
exigida da contratada a prestação de garantias.
CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO E SANÇÕES
8.1. - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para este certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportarse de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal
nº 10.520/02.
8.2. - O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese
prevista no artigo 78, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, autorizam, desde já, o
CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, este contrato, independentemente de interpelação judicial,
sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência.
8.2.1. - Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia
de atraso na entrega do veículo ou no descumprimento das obrigações assumidas, até o 15º (décimo
quinto) dia;
8.2.2. - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato:
a) quando o atraso na entrega do veículo ultrapassar 15 dias da data que deveria ser entregue o
objeto.
8.3. - A CONTRATADA está sujeita às sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações vigentes.
8.3.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.
8.3.2 - Conforme o artigo 79 da Lei 8.666/93, o instrumento contratual poderá ser rescindido:
a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do
Art. 78, da Lei Federal de Licitações;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que
haja conveniência para a Administração;
c) Judicial, nos termos da legislação.
8.3.2.1. A rescisão Administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita
e fundamentada da autoridade competente.
8.3.2.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA NONA - DO GESTOR DO CONTRATO
9.1. - Fica designado a servidora Priscila Rios Moreno, Chefe da Seção de Saúde para acompanhar,
fiscalizar e controlar a execução do contrato, para os fins do disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93,
responsabilizando-se pelo recebimento e conferencia dos serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA - FORO
10.1. - O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente contrato é o Foro da
Comarca de Caçapava/SP.
10.2. - E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os fins de direito.
Jambeiro, em 04 de abril de 2019.

__________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
CARLOS ALBERTO DE SOUZA
CONTRATANTE

__________________________________________
S. O. ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA EPP
CONTRATADA
CNPJ/MF: 10.547.961/0001-74

______________________________
TESTEMUNHA

______________________________
TESTEMUNHA

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
CONTRATADO: S. O. ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA EPP
CONTRATO Nº: 071/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE

NOME
CARGO
RG Nº
ENDEREÇO (*)
TELEFONE
E-MAIL

Carlos Alberto de Souza
Prefeito Municipal
29.997.164-87.164-8
Rua Cel. João Franco de Camargo, nº 80, Jambeiro/SP
(12) 3978-2600
gabinete@Jambeiro.sp.gov.br

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP
NOME
CARGO
ENDEREÇO COMERCIAL DO
ÓRGÃO/SETOR
TELEFONE E FAX
E-MAIL

Érika Aparecida Dias
Chefe do Controle Interno
Rua Cel. João Franco de Camargo, nº 80, Centro, Jambeiro/SP
(12) 3978.2600
erikadias@hotmail.com

Jambeiro, em 04 de abril de 2019.

RESPONSÁVEL: _____________________________
Carlos Alberto de Souza

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
CONTRATADO: S. O. ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA EPP
CONTRATO Nº: 071/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE
ADVOGADO(S):
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do
seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por
CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos 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
de defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos 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 conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Jambeiro, em 04 de abril de 2019.

______________________________________________
CARLOS ALBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

______________________________________________

S. O. ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA EPP
MARCUS VINICIUS TURNER DE GODOY
CONTRATADA

