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CONTRATO NS 2009003/2021
PROCESSOADMINISTRATIVO NS 0408008/2021

j j
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N^ 2009003/2021, QUE FAZEM ENTRE SI0(A) PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DOS PATÓS - MA, EAEMPRESA MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E
VETERINÁRIOS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na
Avenida Getúlio Vargas, |l35 - Centro, Inscrito no CNPJ (MF) sob o ns 06.089.668/0001-33, representado pelo
Sr. Kairo Coelho de Sousa':^tõrrêar^Sécretárià''Munícl^~cle~SãúÜé7~port^dõrãTiõ~CPF~n2T012.674.713-01,

I fl " - . • ' . j i" . í .
doravante denominado|sirnplesrnente'CONTRATANTE, e o(a) a empresa MjJNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
ODONTOLÓGICOS EjvETERINÁRIOS, lris'crlto(a) no:CNPJ/MF sob qn® 20.'37áí3d/0G01-Ò?, sedlado(a) na RUA
FRANCA, N" 1950, yiLA|ELfsÁ, RIBEIRÃO "pRETO^-SP; CEP: l-4;075-490,|dorayan^ d^ignada CONTRATADA,
neste ato representada pelo{a) Sr.(a) Aline Gomes de Almeida, pprtador(a):dò ÇPF ns 280.1^8.008-19, tendo
em vista o que consta nó Processo n? 04d800é/2021.e.em.óbservâricia:às dlspósi^es da Lei n? 8.666, de 21 de
junho de 1993, dá Lei ns 10.520, de 17. de jülhóJd^iZOClZ^e-ha-Lernê sbyS/fde 1990 -Código de Defesa do
Consumidor, do íDecreto! n? 7.892„ de 23.de Janeir'ò-de 2013;Vésblvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregão Eletrônico n?12/2021-,'mediant^ as cláusulas'é,condiçpés;a,seguir.enunciadas.

'• i 1' - •' " Ov-Jl - . • í'! \}^. —1 _ i
tl. cláusulàprimeíra - objeto.

A * , \ ^ .• ' 1 ^ ^ t ^ i' ri ' t

i 1 I • P-"-' . . Ifji.vV . I I j, Ji J
1.1. Oobjeto do presente Teririó de Contrato é^a'Ãquislção de EjnüijDarnepto Hospitalar (SERRA DE GESSO
CIRÚRGICO), para atender as necessidades da Secretaria Municipal dê Saúde do Município de São João dos
Patos - MA, conforme espêciflcações^e quàrititativõrêstabelecidos nÓjTermò;de Referência, anexo do Edital.

i - rsi " 1 • • vjl' 1rsj
b.r-

1.2. Este Termo de
' 1 " ' .1

proposta vencedora, independerítementè

i|
1.3. Descriçãò.do pbjeto:-^-

Còntrato, vincula-se a'o:Editál do Pregão-jEjetrônicò;,;ldentiflçado np preâmbulo
ípènderitementède^trariscfiçãb.-, . 'í '/nln' • ~

.-ir».

W-,

e à

ITEM , M 11 "DESCRIÇÃO - ~ - CUNIDi; <QUANTi i V. UNIT ' ) V. TOTAL

3 SERRA DEGESSÓ CIRÚRGIGÒv V . C {í<UNIDÍ RS 2.050,00 1 RS2.050,00

- [Q-- TOTAL; 1 R$ 2.050,00

cláusuSSegundà virgêngia.
•i:. li

-X <•

-tl'
Í!" - 1

2.1. Oprazo devigênciá] deste Terrho de Contrato é aquele fixado no Termòjde Referência, com início na data
de 20/09/2021 é encerramentó.ém 31/12/2021,.:prorrógável na forma^"dó;árt. 57,, §Í2, dá Lei n2 8.666, de
1993. ' M - , . . ,

^ ' 'j
I

13. , cláusulaJERCEIRA" preço.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 2.050,00 (dois mil, cinqüenta reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual. Inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento Integral do
objeto da contratação.

. çUUSULArQyÀRTA-PPTAÇÃp ORÇAMENTÁRIA..
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4.1. As'despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária, própria,
prevista no,orçamento do Município, para oexercício de 2021, na classificação abaixo:

I

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO; 16|FUND0 MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0031.2110.0000-AQUISIÇÃO DE MOVEIS EEQUIPAMENTOS4.4.90.52.00 -EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE
IISSíIíIIIMíImíiS _ ^

! jt :• ' "5 !'S.

a) opagarnentoíSerá mensal efetuà|çí'nò;ífazb-'d#áté:30í'(tíhtãVdlSs'ttpHsé de
Certidão de Débit6s"'R'elatÍvos-a Créditos-Tributários 'Redêrals e a Dívidá^Ativá^r^^^^^ e, FGTS, com

üdades compatíveis à data'do pagamentò.^desde oup nân^haía fafnr !mnóHitfc>ri'nrrtt//-r/í«'Ai/í;««í^

6.1. Os preços são fixos eirreájustáveis no prazo de um ano contado/dájláta límlte^Rara5j^:r^
aapresentação das propostas. rf.. | .-ju".'.
6.2. Dentro! do prazo dé víÊêncla do contrato e mediante solicitação^ da íontratadâr-bs^préços contratados
poderão sofrer fjeaju^è'após oInterrégno d#um ano/apliçando-se onilfe para as
obrigações ínicládasje.concluídas após aocqcfência da anualitíader j, -,>•
6.3. Nos reajustes subsequentes ab primeir6,^ò^Ínterregno rn.ínimd;de'uni ariò serárcdntádâarpartir dos efeitos
financeiros do últlnió reajuste. ; •., , ;*-i|
6.4. No caso de afra.solòu não divulgação doTridIce dè reaJustamentpíjoícpNTRATÁNTÈSjaga^^^ CONTRATADA
a importância calcuijtda.pel^,última variação conhecida, liquidando a'diferepça correspòndente tio logo seja
divulgado o fndlce-definitlvo> ; v,- --K-r
6.5. Fica aCpNTRATÁpÂipbrigada aapresentar, mémóriáídexálculo refWentêJàbirèajúsiáménto xle -preços do
valor remanescente, sémpreiqüe este ocofrer.l! - .' '5' ' .6.6. Nas aferições finaÍs[,o|ndjce util^ será, óbrigatbrÍamen'te|o;dèWn)t^^
6.7. Caso oíndice venfaigsere^jntdW^^ não possa mais
ser utilizado; será adptpdb;jen;|sqbsb"tüiçãòj!p|que,vier a-ser détermínàd^^^ em vigor.
6.8. Na ausênciá dé:-:p.r^8âb]1p^l qyaritò'a.òj'ndice substituto, as p;artésWjege|̂ ^ oficial, para
reajustamento do preçóídò.válòrremanesceot por rneic dé.termp aditivo, '

7.1. Não haverá (èxigêncipídè garantia dêfexecução pará^aTpresente çpntrataçãp?>7:;.'c

"•""ÍÍííSírÉsíSb^Mí^

ms

9. 3) q produto deverá ser entregue de acordo com a necessidade dá Secretaria-Municipal^de Saúde; O
horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento das Secretarias: das OShOOmín às IShOPmin. O
não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis.
10. b) Tpdos os equipamentos licitados deverão ser entregues diretamente nas Secretarias Municipais e
em suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria
solicitante. '

11. c) Np ato da entrega, os produtos que não estiverem erj\ acordo com oespecificado no edital serão
devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresa contratada;
12. d) q horário da entrega deve ser de acordo co i (/funcionamento das unidades: OBhOOmin às
13h00mín horas.
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13. e) A'fiscalização geral eoacompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura
Municipal de SÃO,JOÃO DOS PATOS/MA.
14. f) Este processo refere-se à aquisição de equipamentos, por meio de Processo ílcitatório na
modalidade Pregão Eietrônico com Registro de Preços, do tipo menor Preço porítem;
15. • O preço contido na proposta dos licitantes deverá incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, |seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integrai do objeto
presente neste termo de referência; • '
16. • Todos ps produtos entregues deverão estar acompanhados de um comprovante de recibo o qual
constará a assinatura do recebedor, em duas vias (uma via para o fornecedor e um para a unidade). Os'.
produtos devem ^r conferidos de acordo com a ordem de fornecimento, quantidade e qualidade. Gaso não
estejam de acordo com'as normas, os rnesmos'"deverâo ser devòiviciòs jüntárhente'cbrn ©."comprovante de
entrega não assinado. •

FOLHA n

17.1.

CONTRATANTE

Afiscalização da^ éxecução> do ..objeto" será ;efétuadá' por(£Ômissãò/Repí:«^^ designado pela
TANTE, na fórma^estãbelecida no Referência, anexdídò Editai.y. 'v X? '•

' j . • •.-'i r-"' 'li
AContratante se obriga a:

o .. ,1. ' ; . I r'!'?! ^ . (Jí.. . ' . "i I
a) acompanhar e{fiscalizar a,execução do cohtrato; ' »,, ' si.Xjj jíut;
b) permitir oliv^e acesso dos".empregados da contratada às depentíências^a^contrátan^^^ para tratar de
assuntos pertinentes aos produtos adquiridos; ' ' '

e) proporcionar todas às condições necessárias áo-bom ahdamento dó^iifornécirhenYpIdòsfpro atestados.
f) Aplicar as penalidades contratuais, qUando~'for. o'caso.-

AContratada se obriga á: - " r ' '
r;

esclarecimentos julgadosneçessárlos;

V^sumidas, todas as

i\ • íi 'í-íKTF-' • i ,'0" í»'-'. .(*d) responsabilizar-se pelos danos-causadossdiretamente à-AdminlstraçpOipuíajterceiros;; decorrentes de sua
culpa, ou doio nà execuçapidb contrato, inãòiexci oureduzindqièssa fesponsabnidàdé a fiscalização ouo
acompanhamento do contratante; ' ' '
e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como
quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da
contratação,ícabendo-ihe única e exclusiva responsabilidade pelas conseqüências de qualquer transgressão de
seus prepostos ou convenientes;
f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à
aquisição dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicara perfeita execuçãodo contrato;
g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto p/sercontratado, sem a devida anuência da
Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MA.
h) substituição dé todo e qualquer material que for entregu( ápriò, danificado, ou em desacordo com o
exigido;
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i) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do
consumidor; ] .
]} arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cuniprimento das obrigações assumidas,
sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MA,
k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados
ou prepostos.

19.1 . Comete infração administrativa, nos termos da Lei ns 10.520, de 2002, o llcitante/adjudicatário que:
I I

19.2. Não assinar o.termo de contrato'.Oü aceitar/retirar-o instrumento equiyaleqte/iqúándo convocado
dentro do prazo devalldádé dá proposta; "V

19.3. Apresentar documehtaçãófalsa;'• ' ' • 'íi'

1 í -• .19.4. Deixar deentregapos doçumentos;exigidqSíno certame; i^i

19.5. Ensejarp retardamento da execução do objeto;
- i T '

t •' " >Í- '
19.6. Não mantiver àiproposta;

19.7. Cometer fraude fiscal;íj ' '
19.8. Compo'rtar-s'e.de modo inidôneo;

' •' "Aí!'-*

< . '•i í "-j.;--'

'• ' f \ Ii'íi -í - '
f -i t • -

^ : ' • } I •

:h

19.9. Oatraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objetojestejcertanie sujeitará a
empresa, ajáízo^da Administração, àmultajmoratória dè;0,5% (málò por cêntb)!por dja^dé,atraso, até olimite
de 10% {dezípor cento), conforme determina oprt. NS 86; dalei N2 8666/93.-' •' \

I 1 ' S'\ " \
' í' ' • 'j Cj/.19.20. Amulta< prevista, neste ITEM será descontada.dòsxrédítos que,a cpntrátáqa ppssuír-com a Prefeitura

Municipal de SÃO'JO'ÃO DOS.PATÒS/MA,'e-pòderá cumular com as.demais<sanções\admínlstratlvas. Inclusive
com as multas previstas. ; . - • .. u : 1 J i-t-i/"-..-,-

1 •!•• *•• '• • í' ( • Vi, ''j

19.21. , Ainexecuçâp^tòtàLpu^pacçial.do objeto contratado;p Adm|nistraçãq'pqderáráplicár/à vencedora, as
seguintes sanções admlnistrátiyás; ríos'térmos.db;artigo N2 87, da Lei Nà 8.666/93':;' i'v' í

a)

c) Susperisão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipalde SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

I

d) Sendo que em caso de Inexecuçâb total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, será aplicado o limite máxirho temporal previsto para a penalidade
05 (cinco) anos;

I '

e) Declaração de inidoneldade para licitar junto à Adpiniçlração Pública, enquanto perdurarem os
motivos

Advertência ppr.escrito;

I I _

..íí'

' j. ;

b) Multa administrativa com natureza.de perdas e.danos daprdern de.;àtéj20%!(vLnte;por cento) sobre
ovalortotaidocontráto; . ' ' ! ''

r. ;
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determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. N2 87 da Lei N9 8.666/93, c/c art. NS 72 da Lei N2 10.520/02 e
art. NS 14 do Decreto N® 3.555/00.

20.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente
informados para a'apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

I I

20.2. Serão publicadas na imprensa Oficial do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA as sanções
administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

li' .H ' i " ' '
20.20. OPRESENTETERMOiDE ÇONTi^TqifpDERÁ SER RESGjNDipO:;'. f

' .( ' ; '"tv •• j- '
20.20.1. •' "
78 da

aplicação

20.20.2. „ . . ^ ,

: p--/ ^
20.21. Os casos de resciisão contratual serão formalmente motivados,^ assegurarid^-se.'àVCONTRATADA o
direito à prévia e'amplã.^efesá. 'l i'

í| I ';\-í

20.22. A CONTRATADÀ.reCònhece os direitos da CONTRATANTE ém caso de resclsão^adrnlnistrativa prevista
noart,77daLein9 8*666/del993.

20.23. OTERMO DÉ.ÍESqiáXo SERÁ PREeEDIpprDE .RELÁTÓRIÒií^^ p;Osks|GÜLNTES ASPECTOS,
CONFORME OC/&0: ' 'i ' .

20.23.1. Baiançoldos eventos contratuais Já.'cumpridos oüparcialmehte cumpridos;.

20.23.2. Relaçãoillos pagamentos Já efetuadòs eainda devidos;
II

20.23.3. Indenizações e muítâs. .
I 'i ' , 1J_c.. . y• *•

'l -I ' 1"'' I ' '.'fr
21.20. ÉVEDADO ÀCÒNTRÃTÁDA: •' « ; j?

21.20.1. Caucionariou utilizar êstéTêrmo1áèiCóhtrato-.barà''qüãlquérõpéràçãaflnahcelrâ;'
' (.1 ' • I •• • > .l.-jrJÍtíi' .. i >-' ÍJ. -a l ' ;i'^r '• *- ' í *•

21.20.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

22.20. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

22.21. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condiç^s contratuais, os acréscimos ou supressões
que sefizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinccí por/erito)dovalor iniciai atualizado docontrato.

1-
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22.22. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite
de 25% (vinte|e cinco porcento) dovalor inicial atualizado do contrato.'

I I,

!i •

23.20. Os cásos;.omissos serão decididos pela-GONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei
8.666, de 1993, nâilel ns 10.520, de 2002 edemais normas federais de licitações econtratos administrativos e,
subsidiariamente,,segundo as disposições contidas na Lei ns 8.078, de 1990 -Código de Defesa do Consumidor
- e normas e princípios gerais dos contratos.

ilillISP^lipppgiBUG^
24.20, Incumbirá! à CONTRATANTE ;pVoyÍd^ciár\á'publicação'deste instrumehtò;';po^^^^ no Diário
Oficial do MunWpip, no prazb,previsto na Lei nV8.666Ldè'1993. . !, -M -.

FOLHA n"

25.20. Éeleito o||Foro dá^Comarca dê SÃO-JÕAÕ DOS PATOS/MA para-díriipir;òvjltigipiíq^ decorrerem da
execução deste Termo.de Còhtráto que não pbssam ser compostos pélaLwftâlIaçâSÃonfí^ artT-SS, §22 da
Lei ns 8.666/93. ij • " ' 'y. \

I li ' • "W',; z '.'•iC

Para firmeza e'val|dade:do pactuado, o presente Termo deXdntratq.fòi lãyradó vias de Igual
teor, que, depois de llâó eabhadb èm ordem, vai assinado pelos contràentw.^í •- t ''' 'V-V'*'-'

í\ / ' 'i .

yTifç

1

Sãò'Joãodds;Patòs/WAi 20 dVsetembro de 2021.

.

KãIrò|;pelhb^í^ápusa^orre^ 4"^
SecretarioMuníapal dèSaúde^ / V t

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃOdÒÃOilÍDS PÀTpS^
CONTRATANTE ;•-V "ív'"'-

''iz

m
ÔDpNTOLÓGICÓS;EVETERÍNÂR iOSMUNDI^E^Í^ÁM'ENTOS-M'"Ép!eè^

Cfen" 20.371.330/0001-09"' '
Aline Gomesmis Almeida

Responsável legal
CONTRATADA
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