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CONTRATO N° 40/2020 
 

 

Aos 08 dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte, na cidade de Miracatu, Estado de São 

Paulo, na PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU, com sede a Avenida Dona Evarista 

de Castro Ferreira, 360, – Centro – Miracatu-SP – CEP 11850-000 inscrita no CNPJ 

46.583.654/0001-96, doravante denominado simplesmente como PREFEITURA, neste ato 

devidamente representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Ezigomar Pessoa Junior, e de outro lado, 

a empresa SILVIO VIGIDO – ME , inscrita no CNPJ nº 21.276.825/0001-03, com sede à Av. 

Deputado Emilio Carlos, n° 1.384 – Bairro do Limão – São Paulo/SP, telefone (11) 3932-6550, 

e-mail: silviovigido@outlook.com neste ato devidamente representado pelo senhor Silvio 

Vigido, portador do RG nº 22.654.095-9 e CPF nº 264.026.208-40 doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 

02/2020 – Processo nº 04/2020, pelo menor preço por item, tem entre si justa e contratada, pela 

Legislação Pertinente, assim como pelas condições do Edital acima referido e de conformidade 

com as cláusulas e condições seguintes: proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 15/2007  

do edital do Pregão Presencial em epígrafe. O objeto do presente certame é Aquisição de 

Equipamentos e Materiais Permanentes para atendimento ao Departamento Municipal de 

Saúde, cuja validade corresponde a 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com as especificações e 

quantitativos estimados constantes do Anexo I do Edital. O presente contrato será regido, ainda, 

pelas cláusulas seguintes:  

 

 

I – DO OBJETO ADJUDICADO E VALOR: 

 

Item Descrição Qtde U.M. Marca Vl.Unitário Vl.Total 

002 

12.6196 - Ar condicionado - Tipo 

Split 12..000btus "Inverter", avaliação 

INMETRO classe "A", 220v, 60hz, 

monofásico, quente e frio, filtros anti 

ácaros, fungos e bactérias, garantia 

mínima de 12 meses, defletores 

vertical e horizontal em 45 graus. 

23,00 UND AGRATTO 1.488,0000 34.224,00 

007 

12.6201 - Negatoscópio de parede 2 

corpos Estrutura em chapa de 

aço inox, frente em acrilico branco, 

luminosidade através de 2 lampadas 

fluorescentes. Interruptor liga / 

desliga frontal, cabo eletrico com 

1,50m de comprimento. Presilhas em 

aço inox para a 

1,00 UND S-MED 306,0000 306,00 

012 

12.6206 - Caixa para desinfecção de 

limas endodôntica em material 

autoclavável, durável e leve, com 

capacidade de até 9 limas. 

1,00 UND FALAI 67,0000 67,00 
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013 

12.6207 - balde a pedal balde a pedal 

confeccionado em chapa de aço 

inoxidável, com capacidade de 30 

litros, com pedal com apoio em 

borracha, e com balde removível com 

alça. a base do pedal de acionamento 

deverá possuir ventosas. formato 

cilíndrico. 

4,00 UN PURIMAX 160,0000 640,00 

018 

12.6212 - Aparelho de Raio X 

odontológico Aparelho para 

radiografia periapical e interproximal, 

tipo coluna móvel; com rodízios e 

braços articulados e balanceados; 

rodízios com travas em pelo menos 

duas rodas diagonais; painel com 

display digital, que permita a seleção 

do 

1,00 UND X-DENT 3.890,0000 3.890,00 

020 

12.6214 - Mocho Com sistema de 

elevação do assento e encosto, sendo 

os movimentos de subida e descida do 

assento acionados por uma alavanca 

com o movimento de descida 

impulsionado pelo peso do usuário e 

de subida por ação de uma mola. 

Ambos os 

2,00 UN S-MED 278,0000 556,00 

021 

12.6215 -  Fotopolimerizador de 

Resinas Aparelho 

fotopolimerizador odontológico LED 

Sem Fio, para restaurações diretas e 

indiretas, luz fria(azul) gerada por led 

de alta potencia 1200 MW, deve emitir 

luz fria azul no espectro de 440 NM a 

480 NM 

1,00 UND ECEL 447,0000 447,00 

022 

12.6216 - Bomba de vácuo interna 

Até 2hp/cv potencia/ vácuo-0,5 hp 

/450 mmhg, sugador de alta potência: 

sistema de sucção de alta potência 

composta de flange, rotor e tampa 

fabricados em bronze altamente 

resistente à corrosão, registro esférico 

1,00 UND EVOX 1.850,0000 1.850,00 
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023 

12.6217 - Armário de aço Em aço; 

medindo aproximadamente 1,97 x 

0,90 x 0,45 m (a x l x p); contendo: 02 

portas de abrir com divisor vertical; 

uma fechadura por porta, 04 

prateleiras por divisão; as chapas de 

aço deverão ter espessura mínima de 

0,79mm, 

8,00 UND FATTO 397,0000 3.176,00 

026 

12.6220 - Arquivo de Aço 

Confeccionado em chapa 24, com 4 

gavetas para pasta suspensas, com 

fechadura central, carrinho com rolete 

de aço, fechamento simultâneo das 

gavetas, porta etiqueta, puxadores 

cromados, medida: 1335x685x470 

2,00 

 

 

 

 

 

 

mm. 

UND FATTO 432,0000 864,00 

028 

12.6222 - Bebedouro / Purificador 

Refrigerado - tipo pressão coluna 

simples, Motor: 120w - 60Hz; 

Consumo de Energia (kWh/mês): 4,6 

(127v) / 4,4 (220v); Temperatura de 

Resfriamento: 10°C; Vazão Nominal: 

40L/h; Pressão de Trabalho: 39 a 392 

kpa; 

1,00 UN KARINA 610,0000 610,00 

029 

12.6223 - Estante desmontável de aço 

Tipo aberta no fundo e laterais, com 

06 bandejas (prateleiras); medindo 

2100 mm de altura; com prateleiras de 

925 mm de largura e 300 mm de 

profundidade; para suportar carga útil 

mínima de 100 kg por bandeja; as 

chapas 

2,00 UND W-3 259,0000 518,00 

031 

12.6225 - Esfigmomanômetro Infantil 

analógico Esfigmomanômetro 

resistente á quedas e livre de látex. 

Visor com uma leitura fácil e precisa. 

Pêra grande para rápida insuflação do 

manguito. Braçadeira confeccionada 

tecido em algodão com fechamento 

em 

1,00 UND PREMIUM 62,0000 62,00 
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032 

12.6226 - Esfigmomanômetro Adulto 

analógico Esfigmomanômetro 

resistente á quedas e livre de látex. 

Visor com uma leitura fácil e precisa. 

Pêra grande para rápida insuflação do 

manguito. Braçadeira confeccionada 

em Nylon com fechamento em velcro. 

1,00 UND PREMIUM 62,0000 62,00 

033 

12.6227 -  Esfigmomanômetro Obeso 

analógico Esfigmomanômetro 

resistente á quedas e livre de látex. 

Visor com uma leitura fácil e precisa. 

Pêra grande para rápida insuflação do 

manguito. Braçadeira confeccionada 

tecido em algodão com fechamento 

em 

1,00 UND PREMIUM 69,0000 69,00 

034 

12.6228 - Balança Antropométrica 

Infantil Capacidade para até 16 kg; 

divisões de 5 g.; Pés reguláveis em 

borracha sintética; Concha anatômica 

em polipropileno com medida de 540 

x 290 mm; Chave seletora de tensão 

110 / 220 V; Display com 5 dígitos; 

1,00 UND WELMY 610,0000 610,00 

037 

12.6231 - Otoscópio simples Com 

iluminação por fibra ótica / halógena, 

com estojo, cabeçote em metal nobre 

cromado, acoplamento em sistema de 

rosca, acompanha no mínimo 05 

espéculos com medidas diferentes, 

cabo em metal cromado pra duas 

pilhas médias, regulagem de 

2,00 UND MD 267,0000 534,00 

039 

12.6233 - Mesa Ginecológica 

Estrutura confeccionada em MDF 18, 

com 2 portas e 4 gavetas. -Leito 

confeccionado em madeira, com 

espuma de 5cm D28, revestido em 

courvin, na cor azul; -Dividido em 3 

seções: dorso, assento e pernas, com 

elevação através de 

2,00 UN 
STA 

LUZIA 
1.384,0000 2.768,00 

041 

12.6235 - Eletrocardiógrafo  Detecção 

da onda "R" por software inteligente; 

reconhecimento e validação do pulso 

de marca passo; cabo de ECG - 10 

vias; Derivações: DI,DII, DIII, 

AVR,AVL, AVF, V1 a V6; faixa de 

medição: 30 a 300 bpm; Precisão: 1 

1,00 UND BIONET 5.225,0000 5.225,00 
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bpm ou 2% (qual for o maior); Filtro 

VALOR TOTAL R$ 56.478,00 

 

 

II – DA FORMA DE PAGAMENTO: 

 

1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal ou 

fatura mediante apresentação da mesma ao setor correspondente, ou aos responsáveis por ele 

designados, onde deverão estar discriminadas as quantidades que efetivamente foram entregues, 

seus valores unitários e seu valor total, o número do processo administrativo, a modalidade e o 

número da Licitação, o número do “pedido de compra”, e com o devido “Atestado de 

Recebimento” lançado no verso e assinado por um dos responsáveis acima declinados, sem o que 

o documento ficará retido por falta de informação fundamental. 

 

2 – O preço ora contratado permanecerá irreajustável até final quitação e sem a inclusão de 

encargos financeiros ou previsão inflacionária, estando nele abrangidos todos os encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste 

contrato. 

 

 

III – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA: 

 

O fornecimento do objeto desta contratação será de inteira responsabilidade da Adjudicatária, 

ficando vedada a sua cessão ou transferência a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e 

expressa autorização da PREFEITURA. 

 

 

IV – DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA E PRAZO DE ENTREGA: 

 

1 – após a assinatura do presente Contrato fornecer o objeto conforme lhe for solicitado mediante 

formalização dos respectivos empenhos; 

 

2 – cumprir integralmente o objeto e prazo deste instrumento, devendo, para tanto, dispor de 

bens e pessoal necessário à sua execução; 

 

3 – assumir total responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais decorrentes da execução do contrato; 

 

4 – responsabilizar-se inteiramente por todo e qualquer acidente, relativos ao contrato, que, por 

si, seus prepostos e empregados causarem, em virtude de dolo, negligência, imprudência ou 

imperícia, respondendo por todos os danos a que, eventualmente, der causa ao Município ou a 

terceiros; 

 

5 – fornecer, sempre que solicitado pela PREFEITURA, informações detalhadas sobre assuntos 

pertinentes ao objeto contratado; 

 

6 – permitir à PREFEITURA, através do departamento competente, exercer ampla e 

permanente fiscalização, em especial, quanto à qualidade e quantidade do objeto contratado, 
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fiscalização essa que, em hipótese alguma, exclui ou reduz sua responsabilidade por danos 

causados ao Município ou a terceiros. 

 

7 – cumprir com as demais obrigações e responsabilidades contidas no Edital e seus Anexos. 

 

8 - O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo de até 30 (trinta) dias após a emissão do 

empenho. 

 

 

V – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA: 

 

Para a plena realização do objeto deste contrato, a PREFEITURA obriga-se a: 

 

1 – fornecer à CONTRATADA, em tempo hábil, as diretrizes e demais informações necessárias 

à sua execução; 

 

2 – efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste instrumento; 

 

3 – exercer a fiscalização do objeto, por técnicos especialmente designados. 

 

4 – cumprir com as demais obrigações contidas no Edital e seus anexos. 

 

 

VI - DO CRÉDITO 

 

1 - Todas despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária: 

 
Ficha: 553 

Dotação Orçamentária: 05.300.0089 

Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 

R$ 179.105,00 

NOTA DE RESERVA Nº 49 

 

Ficha 554 

Dotação Orçamentária: 05.300.0090 

Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 

R$ 80.895,00 

NOTA DE RESERVA Nº 50 

 

 

VII – DA FISCALIZAÇÃO: 

 

1 – Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do fornecimento, em especial quanto à 

qualidade, quantidade e adequação do objeto, fazendo cumprir todas as disposições de lei e do 

presente instrumento. 
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2 – A fiscalização feita pela Prefeitura não exime, nem diminui a completa responsabilidade da 

Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas aqui previstas. 

 

3 – Verificada a ocorrência de irregularidades no fornecimento do objeto, o departamento 

correspondente adotará as providências legais cabíveis, inclusive à aplicação de penalidade, 

conforme o caso. 

 

4 – A adjudicatária deverá permitir à fiscalização livre acesso a dados e elementos pertinentes ao 

objeto contratado. 

 

5 – À Prefeitura é reservado o direito de solicitar a imediata substituição do objeto, que não se 

apresentar em boas condições ou estiverem em desacordo com as especificações técnicas. As 

eventuais substituições durante o contrato deverão ser feitas no padrão equivalente ou superior 

ao estipulado, sem qualquer ônus adicional. 

 

 

VIII – DAS PENALIDADES: 

 

1 – As disposições gerais e especiais previstas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei 

Federal nº 8.666/1993 aplicam-se ao presente instrumento, no que couber. 

 

2 – Pelo inadimplemento de qualquer condição deste instrumento, ou pela sua 

inexecução total ou parcial, a Prefeitura aplicará as seguintes sanções, de acordo com a infração 

cometida, sendo garantida a defesa prévia: 

 

2.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrer pequenas irregularidades, para as quais 

haja concorrido; 

 

2.2 Multas sobre o valor total da nota de empenho: 

a) De 5% pelo descumprimento das normas estabelecidas no presente processo ou normas 

estabelecidas por legislação pertinente; 

b) De 1% caso ocorra qualquer irregularidades durante a execução dos serviços: 

c) De 20% no caso de não assinatura do Contrato no prazo fixado no edital; 

d) De 1% por dia de atraso que exceder o prazo fixado para a execução dos serviços. 

 

 

2.3 A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor 

atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados 

ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual. 

 

2.4 Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período 

não superior a 02 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no Cadastro Municipal, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, 

ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

 

2.5 Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, nos casos de 

falta grave, tais como frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
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expediente, o caráter competitivo do processo licitatório, com o intuito de obter, para si ou para 

outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, devendo ser publicada no 

Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

 

2.6 A recusa injustificada do Licitante vencedor não entregar o objeto a ele adjudicado, 

ensejará na aplicação das sanções previstas no Edital. 

 

2.7 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao 

processo, desde que requerido previamente e motivando tal pedido. 
 

 

IX – DA RESCISÃO: 

 

1 – O presente instrumento poderá ser rescindido, de pleno direito, independente de interpelação 

judicial, sem qualquer ônus à Prefeitura, nos casos elencados no artigo 78 e 79 da Lei Federal nº. 

8.666/1993, bem como os estabelecidos abaixo: 

 

1.1. A Contratada falir, entrar em concordata, dissolução ou liquidação; 

 

1.2. Transferir no todo ou em parte as obrigações decorrentes da execução do contrato sem a 

prévia anuência e autorização da Prefeitura; 

 

1.3. Não cumprimento de determinação deste instrumento. 

 

2 – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, sendo 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

3 – Nos casos de rescisão, a Prefeitura se reserva ao direito de descontar dos pagamentos 

devidos à Contratada as despesas operacionais e multa correspondente, sendo que o saldo 

restante será creditado em favor dela. 

 

 

X - DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 
 

O presente instrumento vigorará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da 

data de sua assinatura (08/05/2020 à 03/11/2020), podendo ser prorrogado por igual período, à 

critério da administração municipal, através do aceite do gestor deste contrato. 

 

 

XI – DO REGIME JURÍDICO: 

 

O presente instrumento é regido pela pelas que será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de 

julho de 2002, Decreto Municipal nº 15 de 2007, aplicando-se subsidiariamente, no que 

couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, Lei Complementar n. 

123 de 14 de Dezembro de 2006 e da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, com 

alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  
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XII – DO FORO: 

 

As partes elegem especificamente o Fórum da Comarca de Miracatu, Estado de São Paulo, para 

as questões que surgirem durante a execução desta Ata, que não forem resolvidas 

amigavelmente, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem, assim, de perfeito acordo, assinam a presente em 3 (três) vias de igual teor, na 

presença de 2 (duas) testemunhas, que também o assinam, para que surta todos os efeitos legais. 

 

 

Miracatu, 08 de Maio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Ezigomar Pessoa Junior 

PREFEITO MUNICIPAL 
Silvio Vigido 

SILVIO VIGIDO – ME 

Representante 

 

Gestor: 

 

 

 

 

 

RENATA CRISTINA SOBRAL BRAGA 

Diretora do Departamento Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1.__________________________________ 2. _____________________________________ 

      

Nome: ______________________________ Nome: _________________________________ 

 

RG nº ______________   RG nº _______________ 
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 

CNPJ Nº 46.583.654/0001-96 

CONTRATADA: SILVIO VIGIDO – ME 

CNPJ Nº 21.276.825/0001-03 

CONTRATO Nº 40/2020 

VALOR GLOBAL R$ 56.478,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e setenta e oito reais). 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 - PROCESSO Nº 04/2020 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA 

ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

ADVOGADO(S): CARLOS EDUARDO MOTA DE SOUZA 

 

 

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 da 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 n° 709, de 14 de janeiro de 1993, 

iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

 

 

 

Miracatu, 08 de Maio de 2020. 

 

 

 

_________________________________________ 

Ezigomar Pessoa Junior 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

________________________________________ 

Silvio Vigido 

SILVIO VIGIDO – ME 

 REPRESENTANTE 

 

 

 

http://www.miracatu.sp.gov.br/


Fls.: _______ 

 

Rubrica:____ 

Prefeitura Municipal de Miracatu 
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP 

CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000 

www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96 
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 

CNPJ Nº 46.583.654/0001-96 

CONTRATADA: SILVIO VIGIDO – ME 

CNPJ Nº 21.276.825/0001-03 

CONTRATO Nº 40/2020 

VALOR GLOBAL R$ 56.478,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e setenta e oito reais). 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 - PROCESSO Nº 04/2020 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA 

ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

 

Nome EZIGOMAR PESSOA JUNIOR 

Cargo PREFEITO MUNICIPAL 

RG nº 34.843.565-4 

Endereço(*) 
RUA JOÃO NAGLIATI Nº 16 - JARDIM 

FRANCISCA – MIRACATU/SP 

Telefone (13) 3847 - 1784 

e-mail ezigomarpessoa@hotmail.com 

 (*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser 

encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo. 

 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

Nome LUIZ MUNIZ MEZZARANA 

Cargo 
DIRETOR DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS E PROJETOS 

Endereço Comercial do 

Órgão/Setor 

AV. DONA EVARISTA DE CASTRO 

FERREIRA, 360 - CENTRO 

Telefone  (13) 38477000 

e-mail compras@miracatu.sp.gov.br 

 

Miracatu, 08 de Maio de 2020. 

RESPONSÁVEL:  

 

 

 

____________________________________________ 

LUIZ MUNIZ MEZZARANA 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS 

http://www.miracatu.sp.gov.br/
mailto:ezigomarpessoa@hotmail.com

