
 

1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 9.824/20 

PROCESSO Nº 4.682/20  

Pregão Eletrônico nº SMS 53/20 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 

IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS 

COM CÓPIAS / IMPRESSÕES COMPARTILHADAS ENTRE 

TODOS OS EQUIPAMENTOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE BAURU E A EMPRESA VILMA TERESINHA 

CHESSA-ME.  

 

 O presente contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público, com sede na 

Praça das Cerejeiras, nº 1-59, nesta cidade de Bauru (SP), inscrito no CNPJ sob nº 46.137.410/0001-80, doravante denominado 

“CONTRATANTE”, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Dr. SÉRGIO HENRIQUE ANTÔNIO, por força 

dos Decretos nº 4.705, de 23 de maio de 1.986 e nº 6.618, de 27 de maio de 1.993, ambos alterados pelo Decreto nº 7.306, de 11 de maio 

de 1.995, e a empresa VILMA TERESINHA CHESSA-ME estabelecida na cidade de Araçatuba / SP, na Rua Lavrador, nº 146, 

Bairro: São Vicente, inscrita no CNPJ sob nº 09.213.824/0001-14, daqui a diante denominada “CONTRATADA”, representada neste 

ato pelo Sr. RICARDO SEPULVIDA AZEVEDO, portador do RG nº 32.330.743-7 SSP/SP e CPF nº 333.227.428-73. 

 

 As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, que reger-se-á segundo disposições da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1.993, com a redação que lhe imprimiu as diversas alterações legais, em especial a Lei Federal nº 8.883, de 08 

de junho de 1.994, tanto quanto pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, Decreto Municipal nº 10.123, de 01 de dezembro de 

2.005 e cláusulas e condições do Edital nº SMS 73/20, que faz parte integrante do Processo Administrativo nº 4.682/20. 

 

Cláusula Primeira: DO OBJETO 

 

1.1. A CONTRATADA, obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 

4.682/20, a LOCAR 40 (QUARENTA) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA COM NO MÍNIMO 35 PPM, 08 (OITO) 

IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA COM NO MÍNIMO 50 PPM E 24 (VINTE E QUATRO) 

IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA COM NO MÍNIMO 35 PPM, COM CONSUMO ESTIMADO 

MENSAL DE 430.000 (QUATROCENTOS E TRINTA MIL) CÓPIAS/IMPRESSÕES COMPARTILHADAS ENTRE TODOS OS 

EQUIPAMENTOS, melhor descrita no Anexo I do Edital SMS 73/20. 

 

Cláusula Segunda: DA QUANTIDADE DE CÓPIAS E CONDIÇÕES ESPECIAIS 

 

2.1. A quantidade estimada de cópia/impressão monocromática mensal compartilhada entre todos os equipamentos é de 

430.000 (quatrocentos e trinta mil). 

 

2.2. A CONTRATADA deverá efetuar a leitura da quantidade de cópias/impressos reproduzidas no mês, 

impreterivelmente no último dia útil de cada mês, obrigatoriamente em conjunto com o fiscal do contrato a ser indicado pelo 

CONTRATANTE, o qual deverá assinar e carimbar as fichas da leitura dos contadores de cópias dos equipamentos, validando os dados 

neles registrados ou fornecer software capaz de realizar a leitura de cópias/impressões efetuadas no mês encaminhando relatório para o 

gestor do contrato. 

 

2.3. A CONTRATADA deverá anexar às faturas mensais dos serviços a ficha de leitura de cada equipamento, onde 

deverá constar a assinatura do fiscal do contrato indicado pelo CONTRATANTE, sem o que não poderão ter o seu pagamento 

processado. 

 

2.4. Fazer constar no cartão mensal de leitura de cópias / impressos, como créditos a serem descontados para efeito de 

faturamento mensal, as cópias extraídas por pessoal técnico da CONTRATADA para efeito de revisões, treinamento e manutenções 

técnicas, devendo as extrações dessas cópias serem acompanhadas por servidor(a) responsável pelo setor onde o equipamento estiver 

instalado. 

 

2.5. A CONTRATADA deverá prover os serviços de suporte e manutenção técnica quando da paralisação de equipamento, nas 

seguintes condições: 

 

a) O prazo máximo para atendimento (chegada do técnico ao local de operação do equipamento paralisado) 

será de 24 (vinte e quatro) horas após a formalização do pedido de atendimento; 

 

b) O prazo máximo para solução do problema (disponibilização do equipamento 100% operacional) será de 

24 (vinte e quatro) horas após o atendimento; 

 

b.1) Nas unidades de Urgência e Emergência e Pronto Atendimento na qual for constatado o 

problema no equipamento deverá haver substituição imediata do mesmo para não afetar ao atendimento à 

população. 
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c) Nos casos onde não for possível prover a solução através de reparo do equipamento paralisado, o mesmo 

deverá ser substituído por equipamento equivalente ou com características superiores, no prazo máximo de 01 (um) 

dia útil após o atendimento; 

 

d) A CONTRATADA deverá manter rigorosamente o plano de manutenção preventiva dos equipamentos 

evitando-se interrupções do serviço de impressão; 

 

e) A CONTRATADA deverá manter um estoque mínimo de insumos (toner, cilindro e tudo mais que for 

necessário) e peças sobressalentes, para atendimento imediato, de forma manter os equipamentos em constante 

operação; 

 

f) Fornecer, durante toda a vigência do contrato, sem quaisquer ônus adicionais para o CONTRATANTE, 

todos os materiais e peças necessárias ao correto funcionamento das máquinas instaladas e aos serviços de produção 

das cópias reprográficas / impressão CONTRATADAs, tais como: cilindro, revelador, lâmina de limpeza, fluído, 

toner e quaisquer materiais de limpeza e conservação a serem utilizados, tanto pelos seus técnicos, quanto pelos 

operadores da Secretaria Municipal de Saúde, exceto papel; 

 

g) Para garantir o nível adequado de produtividade dos usuários, bem como o padrão dos recursos de 

manutenção e gerenciamento dos equipamentos, toma-se obrigatória a oferta de produtos de apenas um mesmo 

fabricante; 

 

h) A CONTRATADA deverá garantir a substituição imediata de peças dos equipamentos e reposição de 

toner, devendo manter estoque suficiente para tal fim, evitando interrupção dos serviços da Secretaria Municipal de 

Saúde, mesmo que para isso tenha que substituir os equipamentos por outra de igual porte ou superior; 

 

i) A CONTRATADA deverá providenciar o desligamento, transporte e reinstalação do equipamento em 

localidade diversa da que estiver funcionando, sempre que for necessário, a pedido do CONTRATANTE, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do fiscalizador do Contrato designado pelo CONTRATANTE, 

sem quaisquer custos adicionais; desde que o deslocamento seja no âmbito do Município de Bauru; 

 

j) A CONTRATADA se responsabilizará pela conservação técnica dos equipamentos instalados para a 

prestação dos serviços contratados, por intermédio de técnicos capacitados, sem quaisquer ônus para o 

CONTRATANTE; 

 

k) Após o conserto de quaisquer máquinas, caso volte a ocorrer defeito nessa máquina no mesmo dia, o 

técnico deverá retornar nesse mesmo dia, se tiver comparecido no período da manhã, ou na primeira hora do 

expediente do dia seguinte no local onde o equipamento foi instalado, se tiver feito o primeiro atendimento no 

período da tarde; 

 

l) A manutenção preventiva, bem como a técnica, mecânica e operacional deverá ser de forma contínua, 

tendo por objetivo prevenir a ocorrência de quebras ou defeitos nos equipamentos, conservando-os em perfeito 

estado de funcionamento; 

 

m) Além dos cuidados recomendados nos manuais e normas técnicas específicas para cada equipamento, a 

manutenção preventiva consistirá na realização das seguintes tarefas: 

 

a) Regulagens; 

 

b) Ajustes mecânicos e eletrônicos; 

 

c) Lubrificações; 

 

d) Limpeza interna e externa; 

 

e) Teste geral de operação; 

 

f) Substituição de peças, componentes e/ou dispositivos defeituosos, gastos ou quebrados pelo 

uso normal do equipamento; 

 

g) Quando for constatado que o defeito foi ocasionado por mau uso equipamento, deverá, antes de 

efetuar o reparo, comunicar por escrito a Secretaria Municipal de Saúde sobre o ocorrido; 

 

h) Apresentar ao CONTRATANTE a relação dos empregados credenciados a prestar serviços, 

entre eles um responsável técnico; 
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i) Assumir inteira responsabilidade pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo ligados à locação de máquinas ou à execução de serviços nos 

equipamentos instalados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 

acompanhamento, pelo CONTRATANTE, da execução do contrato; 

 

j) Deverá fornecer ao CONTRATANTE, juntamente com os equipamentos, publicações e/ou 

manuais respectivos, em língua portuguesa; 

 

k) Deverá instalar software de controle de impressão, em português, com senha departamental e 

acesso via web, com interface em português/BR, onde seja possível: 

 

a) Contabilização dos trabalhos de impressão, com arquivo de "log" com as 

informações de nome do trabalho, tamanho, número de páginas, identificação do usuário, 

nome/código da impressora e estação de trabalho; 

 

b) Histórico de impressão por usuário/impressora/unidade organizacional; 

 

c) Administração a partir de qualquer estação da rede local, incluindo configurações 

das impressoras, permissões de usuários e fila de trabalhos; 

 

d) Captação do contador físico dos equipamentos de rede; 

 

e) Contabilização das páginas impressas, digitalizações e cópias efetuadas, não do total 

das enviadas ao spool do servidor de impressão ou estação de trabalho, não contabilizando as 

impressões/cópias canceladas; 

 

f) Podendo controlar o uso por departamentos e usuários; 

 

g) Possibilidade de se colocar cotas de impressões aos usuários; 

 

h) Possibilidade de se colocar senhas de impressão, cópias e digitalizações nos 

equipamentos no mínimo 20 senhas por equipamento. 

 

n) Retirar os equipamentos utilizados nos serviços objeto do contrato, após o término do seu prazo de 

vigência ou na hipótese de rescisão; 

 

o) Os serviços deverão ser de alto padrão, não sendo aceitas cópias esbranquiçadas, manchadas ou 

quaisquer falhas que comprometam a qualidade do trabalho; 

 

p) A CONTRATADA deverá prover treinamento, e documentar que o fez, colhendo assinaturas de todos os 

servidores indicados pelo órgão, abordando os seguintes tópicos mínimos: 

 

a) Operação dos equipamentos ofertados; 

 

b) Troca e abastecimento de insumos (toner e papel); 

 

c) Procedimentos para resolução de problemas corriqueiros, como atolamento de papel e outros 

que não representem reais defeitos passíveis à abertura de chamado de assistência técnica; 

 

d) Uso do software. 

 

2.6. Os equipamentos ofertados deverão estar em linha de produção e bom estado de uso, sem qualquer tipo de avarias 

ou vícios mecânicos ou de software, ou erros que prejudiquem o bom funcionamento e agilidade do uso. 

 

a) Será admitido somente um modelo para cada item e todos deverão ser do mesmo fabricante; 

 

b) A indicação de mais de um modelo para cada item ou a indicação dos modelos com diversidade de 

fabricantes, implicará na desclassificação da proposta. 

 

2.7. Relatório de chamados atendidos: 

 

a) A CONTRATADA deverá encaminhar, até o 5º dia útil de cada mês, o Relatório de “Chamados 

atendidos”, contendo informações de TODOS chamados abertos pela CONTRATANTE em sua central de 

atendimento, contendo, pelo menos, as seguintes informações: 

 

b) Data, hora da abertura do chamado; 
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c) Número de série do equipamento alvo do atendimento; 

 

d) Data e hora da chegada do técnico ao local; 

 

e) Data e hora da resolução do problema; 

 

f) Problema apresentado e peças substituídas, quando for o caso; 

 

g) Assinatura do servidor atendido no local do problema apresentado. 

 

2.8. A CONTRATADA deverá realizar a logística reversa dos itens 01, 02 e 03 de acordo com o disposto no art. 33, 

inciso VI e parágrafos 3º e 6º, da Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2.010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), efetuando a coleta e 

destinação do material descartado de acordo com as práticas e políticas de sustentabilidade ambiental previstas em lei, sem qualquer 

ônus para o CONTRATANTE. 

 

2.9. Fica a cargo da CONTRATADA o recolhimento e o descarte segundo a lei de logística reversa. 

 

Cláusula Terceira: DA FORMA E PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

3.1. A entrega e instalação dos equipamentos deverão ser efetuadas no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da 

solicitação do Gabinete do Secretário - ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO TECNOLÓGICA. 

 

3.1.1. A CONTRATADA efetuará a instalação, a configuração e ativação dos equipamentos, atendendo 

integralmente as características e as necessidades do CONTRATANTE, responsabilizando-se por todas as 

conexões, materiais, acessórios e mão de obra necessários para o seu bom funcionamento; 

 

3.1.2. Os equipamentos serão considerados instalados somente quando estiverem em pleno funcionamento, sem 

nenhuma restrição. 

 

3.2. Os equipamentos objeto deste edital deverão ser instalados, nos seguintes locais: 

 

Endereços: 

A. IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS 

Local Endereço Quantidade 

PRONTO SOCORRO CENTRAL Rua Rubens Arruda, q07 2 

PRONTO SOCORRO INFANTIL Rua Rubens Arruda, q07 1 

UBS Chapadão 
Rua Arlindo Pinto Ferreira, 1-15, 

Jardim Chapadão 
1 

CRMI Rua Silvério São João, s/n° 1 

UBS BELA VISTA Rua Marçal de Arruda Campos, q 04 1 

UPA BELA VISTA Rua Marçal de Arruda Campos, q 04 3 

UPA GEISEL 
Rua Antonio Manuel Costa, s/nº , 

esq. Av. do Hipódromo 
3 

UPA IPIRANGA 
R José Miguel esq c/ R Antonio 

Walderramas -D´aro 
3 

UPA MARY DOTA Rua Pedro Salvador, q 02 3 

USF DUTRA 
Rua Luiz Barbosa Sobrinho, Setor 5 

- quadra 1178 
1 

USF IX JULHO Rua Ernesto Gomes da Silva 2-136 1 

USF NOVA BAURU Rua Lucia São Pedro, 2-54 1 

USF POUSADA DA ESPERANÇA 
Rua Antonio Gerônimo da Silva, 1-

105 
1 

USF SANTA EDWIRGES Alameda Tróia, q 11 1 

USF VILA SP Rua Gaudêncio Piola, q04 1 

UBS GEISEL 
Rua Anthero Donnini, s/nº - NH 

Presidente Geisel 
2 

UBS CARDIA 
Rua Ezequiel Ramos nº 11-78 - Vila 

Cardia 
1 

UBS RASI 
Rua Paulo Leivas Macalão s/nº, 

N.H. Octávio Rasi 
1 

UBS FALCÃO 
Rua Salvador Filardi, nº 6-8, Vila 

Pacífico 
2 

UBS REDENTOR 
Rua São Lucas nº 3-30 - Jardim 

Redentor 
2 
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UBS PARQUE VISTA ALEGRE 
Rua Jacob Corso, quadra 04 - Pq. 

Vista Alegre 
1 

UBS MARY DOTA 
Rua Pedro Prata de Oliveira ao lado 

da UPA 
2 

UBS INDEPENDÊNCIA Rua Cuba – quadra 14 2 

UBS NOVA ESPERANÇA 
Rua Sargento Joaquim N. Cabral, 

quadra 03 
1 

USF JUSSARA X CELINA 
R. Bernardino de Campos, Qd 23, 

esq. R. Moacyr Zelindo Passoni 
1 

CASA DA MULHER Av. Nações Unidas, 27-28  1 

    40 

B. MULTIFUNCIONAL I 

Local Endereço Quantidade 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA Rua Gerson França, 7-49 1 

PRONTO SOCORRO CENTRAL Rua Rubens Arruda, q07 1 

SEDE SMS - CENTRAL DE AGENDAMENTO Rua Gerson França, 7-49 1 

SEDE SMS - DA / FUNDO Rua Gerson França, 7-49 1 

SEDE SMS - GABINETE Rua Gerson França, 7-49 1 

SEDE SMS - EXPEDIENTE Rua Gerson França, 7-49 1 

SEDE SMS – COMPRAS Rua Gerson França, 7-49 1 

ALMOXARIFADO Rua Antonio Zuianni, 5-76 1 

    8 

C. MULTIFUNCIONAL II: 

Local Endereço Quantidade 

CRMI Rua Silvério São João, s/n° 1 

CTA Rua XV de Novembro, 3-36 1 

UBS Bela Vista Rua Marçal de Arruda Campos, q 04 1 

UPA BELA VISTA Rua Marçal de Arruda Campos, q 04 1 

UPA GEISEL 
Rua Antonio Manuel Costa, s/nº , 

esq. Av. do Hipódromo 
1 

UPA IPIRANGA 
R José Miguel esq c/ R Antonio 

Walderramas -D´aro 
1 

UPA MARY DOTA Rua Pedro Salvador, q 02 1 

USF DUTRA 
Rua Luiz Barbosa Sobrinho, Setor 5 

- quadra 1178 
1 

USF IX JULHO Rua Ernesto Gomes da Silva 2-136 1 

USF NOVA BAURU Rua Lucia São Pedro, 2-54 1 

USF POUSADA DA ESPERANÇA 
Rua Antonio Gerônimo da Silva, 1-

105 
1 

USF SANTA EDWIRGES Alameda Tróia, q 11 1 

USF VILA SP Rua Gaudêncio Piola, q04 1 

UBS NOVA ESPERANÇA 
Rua Sargento Joaquim N. Cabral, 

quadra 03 
1 

UBS INDEPENDÊNCIA Rua Cuba – quadra 14 1 

USF JUSSARA X CELINA 
R. Bernardino de Campos, Qd 23, 

esq. R. Moacyr Zelindo Passoni 
1 

VIGILÂNCIA AMBIENTAL / CCZ R Henrique Hunzicker, s/n 2 

CEREST Avenida Nações Unidas, 26-80 1 

SEDE SMS - FROTA Rua Gerson França, 7-49 1 

SEDE SMS - DUA Rua Gerson França, 7-49 1 

SEDE SMS - MANUTENÇÃO Rua Gerson França, 7-49 1 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA R Dr José Lisboa Jr, 2-66 1 

CASA DA MULHER Av. Nações Unidas, 27-28 · 1 

    24 

 

3.3. O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado 

caso haja interesse das partes, nos termos do art. 57, § 1º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 
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Cláusula Quarta: DO PREÇO, DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO, DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS 

 

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela compra do objeto descrito na Cláusula Primeira a importância 

de R$ 244.670,40 (duzentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta reais e quarenta centavos), que será suportada pela Dotação 

Orçamentária do Município de Bauru, da Secretaria Municipal de Saúde.  

 

4.2. Nos preços acima estão embutidos transporte, carga e descarga do objeto, inspeção, impostos, taxas e emolumentos 

legais, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas que possam vir a gravá-los, sendo de inteira responsabilidade 

da CONTRATADA a quitação destes. 

 

4.3. Os pagamentos serão efetuados mensalmente no 5º (quinto) dia útil a contar da entrega da nota fiscal na Secretaria 

Municipal de Economia e Finanças, mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser determinada pelo Município, 

obedecendo a ordem cronológica de sua exigibilidade. 

 

4.3.1. Para o cálculo do pagamento mensal, serão medidas as quantidades de equipamentos de impressão 

devidamente instalados e de páginas impressas ou copiadas; 

 

4.3.2. Os pagamentos referentes as páginas impressas/copiadas serão variáveis mediante o volume de 

impressões/cópias efetivamente realizado pela Secretaria Municipal de Saúde dentro do período mensal, não sendo 

estes, em nenhuma hipótese, caracterizados como estimativa mínima. A Secretaria Municipal de Saúde se 

compromete a pagar somente o valor fixo dos equipamentos e o volume efetivamente impresso ou copiado, sem 

custos de digitalização. 

 

4.4. No caso de atraso por parte do CONTRATANTE haverá a incidência de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 

ao mês ou fração, a contar da data prevista para pagamento até o efetivo pagamento, conforme art. 40, XIV, alínea “c” da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

4.5. Os preços contratados poderão ser reajustados, desde solicitado pela CONTRATADA, após o decurso de 12 

(doze) meses, contados da assinatura do contrato, com base na variação do IPCA/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo).  

 

4.6. O pedido de reajustamento dos preços contratados, para manter o equilíbrio econômico, deverá ser feito ao 

CONTRANTE, que na oportunidade, solicitará os documentos que julgar pertinentes a comprovação, não sendo automático a sua 

concessão. 

 

4.7. O CONTRATANTE deverá assegura-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no 

mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa. 

 

4.8. Será considerada como data de início dos efeitos financeiros do reajuste a data de aniversário do reajuste anterior 

ou, se as partes assim o convencionarem, uma data subsequente. 

 

4.9. Se durante a execução do contrato, expirar-se o prazo de validade das Certidões apresentadas na fase de 

habilitação, comprovando regularidade quanto à Receita Federal e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Trabalhista, a 

CONTRATADA deverá providenciar a imediata atualização das mesmas. 

 

4.10. A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 4.9, implicará na rescisão do contrato 

firmado. 

 

4.11. Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa exclusiva da CONTRATADA, 

nos termos do previsto no item 4.10. 

 

Cláusula Quinta: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

5.1. A CONTRATADA se obriga a manter a qualidade dos serviços e sua substituição ou complementação quando 

constatado que não corresponde ao descrito no Anexo I do Edital n° SMS 73/20 e no contrato. 

 

5.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá: 

 

a) Se disser respeito à especificação, qualidade dos serviços, ou das peças empregadas, problema de 

funcionamento, e, falhas ou imperfeições de qualquer natureza, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando a 

realização de novo serviço, ou substituição de peças ou materiais, por conta da CONTRATADA, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis;  

 

a.1) Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de até 01 (um) dia útil, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  
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b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, ou de serviço não executado, determinar sua 

complementação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

 

b.1) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 

Cláusula Sexta: DAS PENALIDADES 

 

6.1. No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o CONTRATANTE reserva-

se o direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) dias sobre o valor descumprido, além das 

demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2.002 quais sejam: 

 

6.1.1. Advertência; 

 

6.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido, pela rescisão unilateral, sem prejuízo da 

aplicação da multa prevista no item 6.1; 

 

6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com o Município, 

com prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

 

6.1.4. 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 a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

6.1.5. O montante da multa poderá, a critério do CONTRATANTE, ser cobrado de imediato ou compensado 

com valores de pagamentos devidos ao fornecedor, independentemente de qualquer notificação. 

 

Cláusula Sétima: ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO PARTICIPANTE E GESTOR DO CONTRATO 

 

7.1. O CONTRATANTE designa como ÓRGÃO GERENCIADOR do contrato, a Secretaria Municipal de Saúde, que 

terá a incumbência de efetuar a prática de todos os atos de controle e gerenciamento do contrato. 

 

7.2. É integrante deste contrato a Secretaria Municipal de Saúde designada como ÓRGÃO PARTICIPANTE da mesma. 

 

7.3. O CONTRATANTE designa ainda, designa ainda, como Gestor do Contrato, o Sr. TULIO ROBERTO PEREIRA 

DEBIA, Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática e, como Gestor Substituto o Sr. MARCOS APARECIDO GIMENES, 

Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática, ambos subordinados à Assessoria de Infraestrutura e Gestão Tecnológica, 

vinculado à Secretaria Municipal de Saúde 

 

7.4. A CONTRATADA, designa como Gestor deste contrato, o Senhor Ricardo Sepulvida Azevedo, portador do RG nº 

32.330.743-7 SSP/SP e CPF nº 333.227.428-73, conforme constante na sua Proposta de Preços, que é parte integrante deste documento. 

 

7.5. Ao(s) gestor(a)(as)(es) deste contrato por parte do CONTRATANTE, exercerá atribuições previstas no Art. 67 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, compete: 

 

7.5.1. Assegurar-se, quando do uso do contrato, quanto aos valores praticados, informando ao órgão 

gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização; 

 

7.5.2. Zelar, pelos demais atos da CONTRATADA, relativos ao cumprimento das obrigações assumidas, e 

também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais; 

 

7.5.3. Informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa da CONTRATADA em atender às 

condições estabelecidas no Edital nº SMS 73/20, firmadas neste contrato, quanto às divergências relativas à 

prestação dos serviços ou as características e origem dos bens contratados. 

 

Cláusula Oitava: CONDIÇÕES GERAIS 

 

8.1. Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas, inclusive os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1.993. 
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8.2. O presente pacto é um contrato administrativo e, portanto, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 

e demais normas de direito público, sendo plenamente aceito pela CONTRATADA. 

 

8.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de inspecionar o objeto do presente contrato, podendo recusá-lo ou 

solicitar sua substituição, caso esteja em desacordo com as especificações contidas no Anexo I do Edital de Licitação nº SMS 73/20 e no 

presente contrato.  

 

8.4. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65 do §1º, da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

8.5. Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir o contrato, no todo ou em parte, bem como caucionar ou utilizar 

o contrato para qualquer operação financeira sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

 

8.6. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providência na 

esfera judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos arts. 77 à 80, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, estando 

assegurados, em quaisquer hipóteses as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. 

 

8.7. Para as questões que se suscitarem entre os contratantes e que não sejam resolvidas amigavelmente na esfera 

administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Bauru para a solução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

8.8. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante todo o prazo da vigência de contrato, as condições de habilitação 

exigida no Edital, nº SMS 73/20. 

 

 E por estarem às partes em comum acordo com as cláusulas aqui pactuadas, segue este instrumento em 04 (quatro) 

vias de igual teor e validade, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se produzam todos os efeitos jurídicos e legais. 

 

 Bauru (SP), 29 de abril de 2.020. 

 

 

 

 

SÉRGIO HENRIQUE ANTÔNIO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

 

RICARDO SEPULVIDA AZEVEDO 

VILMA TERESINHA CHESSA-ME 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

              

NOME:       NOME: 

RG:       RG: 



 

9 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: VILMA TERESINHA CHESSA-ME 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 9.824/20 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA, obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 4.682/20, a 

LOCAR 40 (QUARENTA) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA COM NO MÍNIMO 35 PPM, 08 (OITO) IMPRESSORAS 

MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA COM NO MÍNIMO 50 PPM E 24 (VINTE E QUATRO) IMPRESSORAS 

MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA COM NO MÍNIMO 35 PPM, COM CONSUMO ESTIMADO MENSAL DE 430.000 

(QUATROCENTOS E TRINTA MIL) CÓPIAS/IMPRESSÕES COMPARTILHADAS ENTRE TODOS OS EQUIPAMENTOS, melhor 

descrita no Anexo I do Edital SMS 73/20. 

 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite 

processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, 

mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o 

estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se, a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, 

peticionando no processo. 

 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e 

o que mais couber. 

 

 

 Bauru, 29 de abril de 2.020. 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Tulio Roberto Pereira Debia 

Cargo: XXXXXXXXXXXXXXX 

CPF: XXXXXXXXXXXXX RG: XXXXXXXXXXXXXXX 

Data de Nascimento: XXXXXXXXXXXXX 

Endereço Residencial completo: XXXXXXXXXX 

E-mail institucional: XXXXXXXXXXX 

E-mail pessoal: XXXXXXXXXXXXX 

Telefone: (XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

PELO CONTRATANTE: 

Nome: Sérgio Henrique Antônio 

Cargo: Secretário Municipal de Saúde 

CPF: 058.510.268-63 RG: 13.501.961-8 

Data de Nascimento: 27/06/1964 

Endereço Residencial Completo: Rua Professor Gerson Rodrigues, nº 6-45, Apto. 103, Cidade Universitária,CEP: 17.012-535 

E-mail institucional: sergioantonio@bauru.sp.gov.br 

E-mail pessoal: sergiohantonio@terra.com.br 

Telefone(s): (14) 3104-1478 – (14) 3104-1477 – (14) 99712-1061 

 

 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Ricardo Sepulvida Azevedo 

Cargo: Representante Legal 

CPF: 333.227.428-73 RG: 32.330.743-7 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço Residencial completo: Rua Jardim Brasil, nº 147, Jardim Brasil, Araçatuba/SP 

E-mail institucional: vendas@gscartuchos.com 

E-mail pessoal:__________________________________________________ 

Telefone(s): (18) 99125-0914 / (18) 3621-7425 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

SÉRGIO HENRIQUE ANTÔNIO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

sergioantonio@bauru.sp.gov.br 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

RICARDO SEPULVIDA AZEVEDO 

VILMA TERESINHA CHESSA-ME 

vendas@gscartuchos.com 

mailto:sergioantonio@bauru.sp.gov.br
mailto:sergiohantonio@terra.com.br
mailto:sergioantonio@bauru.sp.gov.br
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO, 

MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU  

 

 

ORGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: VILMA TERESINHA CHESSA-ME 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 9.824/20 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA, obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 4.682/20, a 

LOCAR 40 (QUARENTA) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA COM NO MÍNIMO 35 PPM, 08 (OITO) IMPRESSORAS 

MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA COM NO MÍNIMO 50 PPM E 24 (VINTE E QUATRO) IMPRESSORAS 

MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA COM NO MÍNIMO 35 PPM, COM CONSUMO ESTIMADO MENSAL DE 430.000 

(QUATROCENTOS E TRINTA MIL) CÓPIAS/IMPRESSÕES COMPARTILHADAS ENTRE TODOS OS EQUIPAMENTOS, melhor 

descrita no Anexo I do Edital SMS 73/20. 

 

 

NOME: SÉRGIO HENRIQUE ANTÔNIO 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

RG Nº: 13.501.961-8 

CPF: 058.510.268-63 

DATA DE NASCIMENTO: 27/06/1964 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Professor Gerson Rodrigues, nº 6-45, Apto. 103, Cidade Universitária 

CEP: 17.012-535 

ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Gerson França, nº 7-49 

E-MAIL: sergioantonio@bauru.sp.gov.br 

E-MAIL PESSOAL: sergiohantonio@terra.com.br 

TELEFONE: (14) 3104-1478 / (14) 3104-1477 - (14) 99712-1061 

PERÍODO DE GESTÃO: 2017 à 2020 

 

 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais exercendo o 

mandato ou cargo 

 

 

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

 

 

NOME: SÉRGIO HENRIQUE ANTÔNIO 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Rua Gerson França, nº 7-49 

TELEFONE E FAX: (14) 3104-1478 / (14) 3104-1477 - (14) 99712-1061 

E-MAIL: sergioantonio@bauru.sp.gov.br 
 

mailto:sergioantonio@bauru.sp.gov.br
mailto:sergiohantonio@terra.com.br
mailto:sergioantonio@bauru.sp.gov.br

