MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS
E CONVÊNIOS
CONTRATO N. 60/2017
Proc. Adm. n. 53-2017

Licitação: Pregão Presencial 29/2017

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede nesta cidade e comarca de Dois Córregos, Estado de São Paulo, na
Praça Francisco Simões, inscrito no CNPJ sob n. 45.671.120/0001-59, neste ato
devidamente representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. RUY DIOMEDES FAVARO,
brasileiro, casado, portador do documento de identidade RG. n. 25.697.861-X, e
inscrito no CPF sob o n. 266.861.078-83, através de seu órgão executivo municipal
doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO; e
CONTRATADA: KCRS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, sociedade
empresária individual, inscrição estadual nº 177.388.790.110, CNPJ n.
21.971.041/0001-03, estabelecida na Rua/Avenida Marechal Mascarenhas de
Moraes, n. 88, sala A, na cidade de Araçatuba/SP, devidamente representada na
forma do contrato social pelo proprietário sr. Karen Cristiane Ribero Stanicheski, RG
n. 27.601.293-8/SSPSP, CPF n. 277.277.558-50, doravante denominada CONTRATADA,
fica justo e contratado, perante as duas testemunhas abaixo assinadas e nomeadas, o
seguinte.
1ª-OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto aquisição de: 05
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: Balança eletrônica adulto com régua e visor
em LED, Teclado com membrana em policarbonato de alta resistência, função TARA,
capacidade máxima da balança de no mínimo 150 kilos, fonte de alimentação externa
de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt), base em aço carbono; pés
reguláveis em borracha sintética; tapete antiderrapante; 04 BALANÇA
ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS: Balança Eletrônica Adulto, Capacidade 300 kg,
divisões de 100 g; Régua antropométrica com escala na faixa de 1,00 a 2,00 m; Display
LED com 6 dígitos, Plataforma 400 x 500 mm com pintura a pó de alta resistência;
Estrutura em aço carbono; Cor branca.
Parágrafo primeiro: A CONTRATADA deverá entregar o objeto em conformidade com
os padrões e normas aplicadas à espécie, responsabilizando-se integralmente pela
qualidade.
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Parágrafo segundo: O MUNICÍPIO se reserva no direito de recusar objeto que não
esteja dentro das normas e dos padrões exigidos e aplicados ao mesmo, respondendo
a CONTRATADA, integralmente, pelo custo de suas substituições, tantas vezes quantas
necessárias forem e apontarem a fiscalização do MUNICÍPIO.
Parágrafo terceiro: A CONTRATADA se responsabiliza, também, por todos os custos,
diretos e indiretos, incidentes e apurados na hipótese da incidência do previsto no
parágrafo anterior deste Contrato.
2ª-DA GARANTIA - A CONTRATADA garantirá a qualidade dos produtos pelo período
de validade, atestado pelo produtor, a contar da data da entrega ao MUNICÍPIO,
ressalvados os casos em que prazo maior seja estabelecido por lei, pelo próprio
fornecedor ou por indicação nas condições específicas do objeto. Aos produtos que
não constar a validade atestada pelo produtor, a CONTRATADA garantirá sua
qualidade, no mínimo pelo período de 12 (doze) meses à contar da data de entrega do
produto.
3ª-DA VIGÊNCIA DO CONTRATO - A vigência do presente Contrato é de 06 (seis)
meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei.
4ª-DOS PREÇOS, DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO - Pagará, o MUNICÍPIO, à
CONTRATADA, pelo objeto relacionado na Cláusula 1ª, o valor total de R$ 8.883,00.
Parágrafo primeiro: Nos preços constantes do Anexo I do edital estão embutidos
transporte, carga e descarga do objeto, impostos, taxas, 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.
Parágrafo segundo: O MUNICÍPIO realizará o pagamento do objeto em até 30(trinta)
dias corridos, contados da data de apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), se
de acordo com o solicitado e em conformidade com o Contrato.
Parágrafo terceiro: O não pagamento nos prazos previstos nesta Cláusula acarretará
multa à CONTRATANTE, mediante a aplicação da fórmula a seguir:
EM = I x N x VP, onde:
I = (TX/100) / 365;
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
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5ª-DO PRAZO DE ENTREGA, DA FISCALIZAÇÃO, DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E
DEFINITIVO – A CONTRATADA deverá entregar o(s) item(ns) objeto desta licitação no
prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados à partir da emissão da requisição
ou do pedido de fornecimento, ou ainda da solicitação de fornecimento, expedida
pela Divisão de Material, ou por pessoa designada para tal, no endereço a ser
informado no momento oportuno, neste município.
Parágrafo primeiro: A entrega do(s) item(ns) deverá ser feita por conta e risco do
vencedor, no horário de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 16h, no
Almoxarifado Municipal, Avenida Gofredo Schelini, nº 245 - Vila Bandeirantes.
Parágrafo segundo: Serão obedecidos os seguintes critérios para o recebimento do
objeto:
I) O objeto será recebido provisoriamente, para conferência e fiscalização de sua
qualidade e conformidade com a proposta da CONTRATADA e o Pregão Presencial n°
29/2017, podendo, o MUNICÍPIO, em seu exclusivo entendimento, determinar a
realização de testes, ensaios e demais provas aptas a comprovar qualidade, resistência
e obediência às normas técnicas oficiais, correndo o custo destes por conta da
CONTRATADA;
II)Só será recebido definitivamente o objeto que estiver de acordo com as
especificações técnicas, superando a fase de fiscalização;
III)Considera-se definitivamente recebido o objeto se, no prazo de 15 (quinze) dias,
inclusive, após o recebimento provisório, ao MUNICÍPIO não houver se manifestado
quanto à recusa do mesmo;
IV)O objeto retido na fiscalização será rejeitado e devolvido, correndo às expensas da
CONTRATADA o custo das providências quanto à sua retirada e substituição em prazo
fixado pelo MUNICÍPIO, sendo que, no bem substituído, será realizada a mesma
fiscalização prevista no inciso I;
V) O uso pelo MUNICÍPIO de parte do objeto ou de sua totalidade antes de ocorrido o
prazo para recebimento definitivo, por razões de seu exclusivo interesse e
necessidade, não importará na assertiva de que o MUNICÍPIO efetuou o recebimento
definitivo e nem exonerará a CONTRATADA das obrigações de reparar danos eventuais
ocorridos pelo uso do referido objeto;
VII) A recusa do objeto no processo de fiscalização, ou o envio deste para análise,
interrompe o prazo de pagamento, voltando a correr, em sua totalidade, a partir da
data em que o mesmo for substituído ou tiver sido aprovado pelos testes realizados,
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ocorrendo tal interrupção tantas vezes quantas forem recusado o objeto no
recebimento provisório e houver a necessidade de sua substituição;
VIII) O recebimento definitivo não implica na falta de responsabilização da
CONTRATADA pelos prejuízos que o objeto fornecido venha causar o MUNICÍPIO,
tendo em vista que os testes e demais provas são realizadas sobre amostras dos
materiais e não possibilitam a certeza absoluta que todo o lote fornecido esteja em
consonância com as normas técnicas oficiais.
Parágrafo terceiro: O MUNICÍPIO se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar e
outras providências mais adotar para perfeita execução do Contrato, arcando a
CONTRATADA com todos os ônus decorrentes da atividade fiscalizadora do
MUNICÍPIO.
Parágrafo quarto: O recebimento pelo MUNICÍPIO, provisório ou definitivo do objeto,
não exclui ou isenta a CONTRATADA da responsabilidade civil prevista no Código Civil
Brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor e demais legislações correlatas, que
perdurará pelo prazo e nas condições fixadas na lei.
6ª-DA RESCISÃO CONTRATUAL – A rescisão contratual, em favor do MUNICÍPIO, terá
lugar de pleno direito, independentemente de prévia ação ou interpelação, na
ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal n.º
8.666/93 e ulteriores alterações.
Parágrafo único: A rescisão contratual poderá ainda, ocorrer de pleno acordo entre as
partes em razão de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do Contrato, hipóteses em que as partes se comporão quanto
à eventuais indenizações devidas reciprocamente, a qualquer título que seja, sendolhes lícito isentarem-se mutuamente.
7ª-DAS SANÇÕES – Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta,
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º da Lei
10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.
Parágrafo primeiro: Pelo atraso na entrega dos computadores, considerando as
condições e o prazo de entrega definido, será aplicada à contratada multa moratória
de 1% (um por cento) por dia de atraso até o limite de 10% (dez por cento) sobre o
valor do produto entregue em atraso.
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Parágrafo segundo: A recusa em cumprir com a entrega dos produtos equivale a
inadimplência contratual, sujeitando a adjudicatária a multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor global da proposta adjudicada.
Parágrafo terceiro: As multas serão descontadas dos pagamentos contratuais ou, em
caso de inexecução total serão cobradas judicialmente.
Parágrafo quarto: A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão
unilateral, com as consequências previstas em lei, reconhecendo a CONTRATADA os
direitos do Município.
Parágrafo quinto: A aplicação das multas moratória e rescisória, não impede a
aplicação das demais penalidades previstas na legislação que regulamenta o presente
Instrumento, às quais, desde já, sujeita-se a CONTRATADA, como a cobrança de
perdas e danos que o MUNICÍPIO venha a sofrer em face da inexecução parcial ou
total do contrato.
Parágrafo sexto: Para todos os fins de direito, a multa moratória incidirá a partir da
data que o objeto deveria ter sido entregue. O recebimento provisório do objeto
suspende a mora, voltando, entretanto, a incidir a mesma, a partir da data da
comunicação de sua rejeição à DETENTORA DA ATA, valendo os dias já corridos.
Parágrafo sétimo: Será propiciado à CONTRATADA, antes da imposição das
penalidades elencadas nesta cláusula, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Parágrafo oitavo: A aplicação das sanções estabelecidas neste instrumento são de
competência exclusiva do Senhor Prefeito Municipal.
Parágrafo nono: Penalidades a que se sujeita o MUNICÍPIO:
I)Sujeita-se, o MUNICÍPIO as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores
alterações.
8ª-DOS RECURSOS – As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão
por conta do seguinte crédito orçamentário:
CLAS. FUNC. PROGRAMÁTICA
19.01.10.301.0006.2.025

CATEGORIA ECONÔMICA:

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

Fundo Municipal da Saúde

4.4.90.52.0000
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9ª-FUNDAMENTO LEGAL - Processo de Licitação – Modalidade Pregão Presencial nº
29/2017 de 24 de maio de 2017, devidamente homologada no Processo de Licitação
nº 53-2017, e Lei Federal nº 8.666/93 e as alterações promovidas pelas Leis nºs
8.883/94 e 9.648/98 e Emenda Constitucional nº 19(Reforma Administrativa), bem
como demais Legislação de Direito Administrativo aplicáveis à espécie.
10ª-VINCULAÇÃO – O presente contrato administrativo está vinculado ao Pregão
Presencial nº 29/2017 de 24 de maio de 2017, fazendo parte integrante deste
instrumento, como se transcrito estivessem literalmente.
11ª-DO FORO – Elegem as partes, com renúncia dos demais, por mais privilegiados que
sejam, o foro da Comarca de Dois Córregos –SP, como o competente para dirimir as
questões suscitadas da interpretação deste contrato, do Edital ou da Proposta da
Contratada.
12ª-DA PUBLICAÇÃO - Caberá o MUNICÍPIO providenciar, por sua conta, a publicação
do extrato do presente contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e dentro
do prazo legal.
14ª-DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas
mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei
Federal 8.666/93.
15ª-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - Para todos os fins de direito, prevalecerão as cláusulas
expressamente previstas neste Contrato, sobre as previsões inseridas no Edital do
MUNICÍPIO ou na Proposta da CONTRATADA, tendo-se este como resultado da
negociação havida entre as partes e do acordo firmado pelas mesmas.
Parágrafo primeiro: Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela aplicação
de normas pertinentes às Licitações e Contratos, Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores
alterações.
Parágrafo segundo: É vedada a transferência do Contrato a terceiros, no todo ou em
parte, devendo a CONTRATADA cumprir rigorosamente todas as condições e cláusulas
constantes, sendo admitidas a sua fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução
do Contrato não seja prejudicada e sejam mantidas as condições de habilitação.
Parágrafo terceiro: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do
contrato em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.
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E, por estarem assim, justos e acertados entre si,
assinarem as partes o presente contrato em 03(três) vias de igual teor, na presença de
duas testemunhas, que também o assinam, a fim de que produza os efeitos legais.
Dois Córregos, 18 de julho de 2017.
_____________________________________________
RUY DIOMEDES FAVARO
Prefeito Municipal de Dois Córregos

______________________________________________________

TESTEMUNHAS:

KCRS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
Titular

____________________________
Hugo Humberto Tavella
R.G. n° 43.285.117-3ssp/SP
____________________________
Rodrigo Alexandre Mendes
R.G. n° 47.105.842-7ssp/SP
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ANEXO II – CONTRATO Nº 60/2017

TERMO DE REFERÊNCIA
1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
1.1 - O objeto do presente termo de referência é a aquisição de diversos equipamentos
e materiais permanentes a serem utilizados pelo Departamento de Saúde do Município
de Dois Córregos, com recursos oriundos do Ministério da Saúde.
2 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO
2.1 É dever do Estado contribuir para manutenção da saúde dos cidadãos, prestando
assistência médica aos necessitados. O direito à vida é o mais fundamental dos
direitos, sendo a assistência à saúde a via principal para assegurá-lo.
2.2 - A saúde do cidadão, é prevista como compromisso formal e expresso do Estado,
como se vê, entre outras disposições, a contida no inciso II, do artigo 23, da Carta
Política, que aclara ser "competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios: II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência".
2.3 - Por outro lado, não se olvide o disposto na Carta de Princípios, artigos 5º, caput,
6º, 196, 197 e 198 e na Lei nº 8.080/90.
“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
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Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle,
devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por
pessoa física ou jurídica de direito privado.
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes
diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo
dos serviços assistenciais;
III - participação da comunidade.
Parágrafo único. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do artigo 195,
com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
A Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes
a ela, no art. 2º reza o seguinte:
"A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as
condições indispensáveis ao seu pleno exercício".
Determina ainda o § 1º deste mesmo artigo:
"O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas
econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos e
no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário as
ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação."
2.4 – Justifica-se, portanto, a contratação para aquisição de equipamentos médicos e
materiais permanentes a serem utilizados pelo Departamento de Saúde do Município
de Dois Córregos
3 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
3.1 - Os equipamentos a serem adquiridos deverão satisfazer as especificações e
serem fornecidos nas quantidades relacionadas na planilha em anexo.
4 – VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO
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4.1 – O valor estimado para a contratação de cada item será o seguinte:
Item

Qtde.

8

5

10

4

Un.

DESCRIÇÃO

Valor
estimado
Unitário

Unid. BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: R$899,00
Balança eletrônica adulto com régua e
visor em LED, Teclado com membrana
em policarbonato de alta resistência,
função TARA, capacidade máxima da
balança de no mínimo 150 kilos, fonte de
alimentação externa de 90 a 240 VAC
com chaveamento automático (Bivolt),
base em aço carbono; pés reguláveis em
borracha
sintética;
tapete
antiderrapante.
Unid. BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA R$1.097,00
OBESOS: Balança Eletrônica Adulto,
Capacidade 300 kg, divisões de 100 g;
Régua antropométrica com escala na
faixa de 1,00 a 2,00 m; Display LED com
6 dígitos, Plataforma 400 x 500 mm com
pintura a pó de alta resistência;
Estrutura em aço carbono; Cor branca.

Valor total

R$4.495,00

R$4.388,00

5 - DO FORNECIMENTO, DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
5.1 – A(O) adjudicatária(o) deverá entregar o(s) item(ns) objeto desta licitação no
prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados à partir da emissão da requisição
ou do pedido de fornecimento, ou ainda da solicitação de fornecimento, expedida
pela Divisão de Material, ou por pessoa designada para tal, no endereço a ser
informado no momento oportuno, neste município.
5.2 – A entrega do(s) item(ns) deverá ser feita por conta e risco do vencedor, no
horário de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 16h.
6 – GARANTIA
6.1 - O fornecedor garantirá a qualidade do produto pelo período de validade, atestado
pelo produtor, a contar da data da entrega à Prefeitura, ressalvados os casos em que
prazo maior seja estabelecido por lei, pelo próprio fornecedor ou por indicação nas
condições específicas do objeto. Aos produtos que não constar a validade atestada pelo
produtor, o fornecedor garantirá sua qualidade, no mínimo pelo período de 12 (doze)
meses à contar da data de entrega do produto.
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7 – PRAZO DE VALIDADE DA ATA E VIGÊNCIA DO CONTRATO
7.1 - O contrato terá vigência por 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado nos termos
do artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93 e ulteriores alterações.
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
CONTRATADA: KCRS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 60/2017
OBJETO: Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes a serem
utilizados pelo Departamento de Saúde do Município de Dois Córregos, com recursos
oriundos do Ministério da Saúde.
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, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.
Dois Córregos, 18 de julho de 2017.
CONTRATANTE
Nome : RUY DIOMEDES FAVARO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
E-mail institucional: gabinetedc@hotmail.com
E-mail pessoal: ruy.favaro@hotmail.com
Assinatura:_______________________________________
CONTRATADA
Nome e cargo: Karen Cristiane Ribero Stanicheski - Proprietária
E-mail: licitacao@kcrequipamentos.com.br
E-mail pessoal: licitacao@kcrequipamentos.com.br
Assinatura: _______________________________________
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MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS
E CONVÊNIOS
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
CONTRATADA: KCRS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
CONTRATO N°(DE ORIGEM): 60/2017
OBJETO: Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes a serem
utilizados pelo Departamento de Saúde do Município de Dois Córregos, com recursos
oriundos do Ministério da Saúde.
Nome

RUY DIOMEDES FAVARO

Cargo

Prefeito Municipal

RG nº

25.697.861-Xssp/SP

Telefone

Avenida João Grael, 15 - Parque Residencial
Aparício de Barros Fagundes - CEP 17300-000 Dois Córregos - SP
(14) 3652-9500

e-mail

gabinetedc@hotmail.com

Endereço(*)

(*) 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
BRUNO FERNANDO MARTINS MARCELLINO

Nome
Cargo
Endereço
Órgão/Setor

Comercial

Telefone e Fax

Diretor do Departamento de Licitações,
Contratos e Convênios
Avenida Dr. Gofredo Schilini, nº 245 - Vila
do
Bandeirantes - CEP 17300-000 - Dois
Córregos - SP
(14) 3652-9950
licitacaodc@conectcor.com.br

e-mail
Dois Córregos, 18 de julho de 2017.

______________________________________
BRUNO FERNANDO MARTINS MARCELLINO
Diretor do Departamento de Licitações,
CONTRATOS E CONVÊNIOS
Avenida Gofredo Schelini, nº 245 - Vila Bandeirantes – CEP 17.300-000 –
Dois Córregos – SP - Tel. (14) 3652-9950 - site: http://www.doiscorregos.sp.gov.br/
e-mail: licitacaodc@conectcor.com.br / licitacao@doiscorregos.sp.gov.br

