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•C---Rub»'ica

S^eSMunidpaUe saúde

laboratoriais BREU. -•-laboratoriais breu. contratante, Cbrn sede na

. „„,u» w
Avenida Getulio Vargas Secretária Municipal de COMERCIO ESERVIÇOS
Sr. Kairo Coelho CONTRATANTE, eo,(a) aernpr^s ,.,^o.,„nr\irAítc«yiado(al na.RU^

designada
CPF nfi

de 1990 -

O objeto cX»X« WMJ ,4 ,

HEMATOLÓGICQ); pã
. If r)'.

dos Patos - MA

Este Terrrio/

proposta vêncedpj^j irí

Descrição;

ITEM

'? V. * *

as cláusulas e

TOTAL

36.990,00

R$36.990,00

Início na data

n® 8.666, de

•^C)j^5yiA:TFnrFiRA-4pREÇQ.f^;-^-gpTg>^^
. —1. ..«11 ...'«•''./>nn4-/ic Q pQventa e

o valor do presente Termo de Contrato éde R$ 36.990,00 (trintale seis mil, novecentos
reais}.nove reais}. , '

3.2. No valor adima estão incluídas todas as despesas ordinárias di/etas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou Impostos, encargos sociais, t^baihistas. previdenciàrios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro eoutro^nec^sários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.
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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;

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 16 FUNDO MUNÍC|PAL DE SAÚDE
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0031.2110.0000-AQUISIÇÃO DE MOVEIS EEQUIPAMENTOS
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE

~ li'.." V..,

f

folha n®

jgnicc!

r Z será|mensai:efetUado daCertidão de Débitos Relativos-a.Çréditos Tributários-Federais e à DVida.Ãtivá'"da:íÜnIão,=GNDT e FGTS com
vaiidades compatíveis à'datá do dáearnpntn.-HocHo.nMánSrt k i .

a apresentação da|^òppstas;V*

.fdO SOfrGr rÍ63 UStG;3DÓSrá:intefrPffriYi ann ah . 'IPCA/jBGÈjexHási^^ para as

partir dos efeitos

CONTRATADA

.sr6.5. Fica aCONTj|£A^Kpllrigga;á;agfes>áfarjilng de preços do
valor remanescente,' ^ _

não possa maisser utilizado, será-adotadp, ém substituição,-o.qu.e^ier-a'ser:dete íèglsiàçãp^ê.rt^^^ em vigor
6.8. Na ausência deiorevkãn Ippál nnantA ax i .. .

íLn

•#íI?-EGA^MÇ^Nyi^TgtDO'QBJET^XÊ^:fL^lCLÁUSUQ\lOITAVÃ

9. a) Oproduto deverá ser entregue de acordo com anecessidade da Secretaria Municipal de Saúde. O
horário da entrega deve ser de acordo com ofuncionamento das Secretarias: das OShOOmIn às IShOOmín. O
não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis.
10. b) Todos 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) No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acoráo com oespecificado no editai serão
devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta d^i empfesa contratada;
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12. d) O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento das unidades: OShOOmin às
IShOOmín horas.

13. e) Afiscalização geral eoacompanhamento serio realizados por Servidor designado pela Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.
14. f) Este processo Irefere-se à aquisição de equipamentos, por meio de Processo iícitatório na
modalidade Pregão Eletrônico com Registro de Preços, do tipo menor Preço por item;
15. • Opreço 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.

constará

•47:^^CLÁÚ!5ÜLÃ

assuntos pertir
c) rejeitar, no tod^
d) proceder ao
e) proporcionar toda^s,jásicón^^çpes-neç_essár[a"s;agbomiajidame
f) Aplicar as penaJÍdádesíQntcatuais;i^áuaháóffõrtO'caV

a)acompanhar ^fi;
bj permitir o ll\^e

AContratada seioíjrlgaraiK
a) manter preposto7'
todo o período de?
b) informar ao GffèféjdoíSetdr;

I «I -w.—
substituto eventual, ^qüa "
esciarecÍmentos:julgados

de recibo o qüal

llf 3 unidsdel. Os
úánttdadeMQdaildade. Caso não

• I ÊÍti I ^ T—^

ámen^^pm|pçòrhprovante de

'̂ its
ddutos atestados.

para tratar de

durante

ou ao seu

prestar os

c) manter, durante.toda^a'|exêc'uçãpdò:Cpntratp,/ejm^^ com.asVõbcigáÇõèJ^^ todas as
condições de habilitaç|b£pualífjcaçlO'exigidasriaJiçitá^^^
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente'à Administração"ôuaiterceiros, decorrentes de sua
cuipa, ou dolo na execução do contrato, nlo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento do contratante;
e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como
quaisquer determinaçõesi emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da
contratação, cabendo-lhe 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 è
aqui^sição dos produtos ou aiminência de fatos que possam prejudicar tfperfeita) execução do contrato;
g) não transferir aterceiros, quer total ou parcialmente, oobjetjj asçf contratado, sem adevida anuência da
Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MA.
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I I

h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o
exigido;
i) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do
consumidor; ,
J) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas,
sem qualquerônus a Pr;efei1:ura Municipal de SãoJoão dos Patos-MA. !
k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento deseus empregados, subordinados
ou prepostos. i

. Comete

19.2. Não assinar

dentro do prazo.cjí

o que;

convocado

Cometeiyrauderfrscãjl^^*

19.9

empresa

de 10% (dez

Comportar

19.20, Amulta.0rêyistasriestè?lfEM:será-Jeswn'tad^dostréHitw^^^ a Prefeitura
administrativas. Inclusive

19.21. AinexecqMòjtptái qú'parci'aíjclo'Objeto^ontrkãdò?i#(M&r^^^^^ vencedora, as
seguintes sançoes:admini|tTatiyas, nos,termp^s^.dq:artjg^NJ.i87;rd^^^

?n^^. v'>-r*tíl '.--n-.r.í-lÃr

a) Advertên'cíã

b) Muitaadrfilnistrat
o valor total do contrato; ,

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

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

va-com-naturezá^é-perdas'e dànos-d§ ordenT-cle até"2G%-(vinte porcento) sobre
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20.20.

20.20,

78

20.21,

direito à

CONFORME

21.20. ÉVEDADO-

21.20.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
, j

21.20.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimpiemento 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 ns 8.666, de 1993.

I ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE.SÃO JOAO DOS PATOS - MA

CNPJ N" 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Saúde

e) Declaração dei inidoneídade para licitai junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos

determinantes da punição, ou até que seja promovida areabilitação perante aprópria autoridade que aplicou
apenalidade, de acordo com oinciso IV do art. NS 87 da Lei N9 8.666/93, c/c artJ Ns 72 da Lei N9 IQ 520/02 e
art. NB 14 do Decreto Nb 3.555/00. I

20.1. Do ato que aplicar apenalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, acoptar da ciência da
Intimação, podendo a Adnriinistração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente
Informados para aapreciação edecisão superior, dentro do mesmo prazo.

I

20.2. Serão publicadas na imprensa Oficial do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA as sanções

FOLHA n"

Xli eXVIi do art

fisem prejuízo da

CONTRATADA o

íinístrativa prevista
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22.21. ACONTRATADA éObrigada aaceitar, nas mesmas'condições contratuais, os.acréscirtios ou supressões
que se fizerem necessários, ^té olimite de 25% (vinte ecinco por cento) do valor iniciai atualizado do contrato..
22.22. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder oiimite
de 25% (vinte ecinco pòr cento) do valor inicial atualizado do contrato. j

23.20. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nS
8.666, de 1993, na Lei ns 10.520, de 2002 edemais normas federais de licitações econtratos administrativos e,
subsidianamente, segundo as disposições contidas: na Lei nc 8.078, de 1990 -Código ;de Defesa do Consumidor
- e normas e princípios gerais dõs'cõnfrátosi-~'^'I^'^,T"" " -

24$S?;eÊÍUSUliAVDÍGitísÍxwèpUBflCAl^^^

25.20. É JOÃO decorrerem da
execução deste Tél-moVdetConYràtbJQue-não nn«ani rr j.

|m|dj |̂|(duas) vias de igual

í^r.23a".-.-
y&m

.«bspo^ns^vejíiçôoi^ l:Ct i-

•| IRA^MÍfMli?IDÂl'-^c 'ç75n-5rCjfn-nHe^

í-c' wMf ->'.•

AGNUS BRASIL COMERCIO ESERVIÇOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELi
CNPJ n" 34.700.478/0001-46 |

Natáiia Bernichi Gandini Bianco

Responsável legal
CONTRATADA
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