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CONTRATO N° 42/2022
0RIUNDO PROCESSO LICITAT6RIO N° 39/2022 - PREGAO ELETR6NICO SRP - N°. 04/2022

seguros e-demais despesas inerentes ao fomecimento do objeto contratado.

®

Que entre si fazem de urn lado como contratante
Fundo     Municipal     de    Sadde    de    Carrasco
BonitoITO,  e  de  outro  lado  como  contratada  a
empresa    BR    COMERCIO    DE    ELETR0    E
ELETRONICOS  LTDA,  mediante  os  termos  e
condi?6es seguintes:

PREAMBULO
0 FUNDO IVIUNICIPAL DE SAtlDE DE CARRASCO BONITO -TO,  Com sede na Av. Tocantins,  N° 185,

i:::::°ennfa°doi#Je%ia)Ssrb,RAnc°,o``Azt°ES23/A°°c°6-N38E,8eAS8%oJ#'dd:fdodRGdj:3'6°6tp7u2':C§Spnfrs6eeadt:
CPF N° 972.442.871-00, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE e GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE, doravante denominado de CONTRATANTE,  no final assinando, e do outro lado, a empresa BR
COMERCIO  DE  ELETRO  E  ELETRONICOS  LTDA,  CNPJ  N°  23.883.053/0002t4,  sedjada  a  a  212
NORTE  (ASR  NE  25),  ALAMEDA  03,  N°  09,  LOTE  29  QI  03  GALPAO01,  centro,  CEP:  77.006-322,
Plano Diretor Norte,  Palmas -TO, representada neste ato pela Sra.  LUCIANA CAMPOS DE MATOS,
brasileira,  empresaria,  solteira,  nascida em  04/04/1992,  portadora da  Cedula de  ldentidade  (RG)  sob n°.
837.897  2°  via,   expedida   pela   SSPITO,   inscrita  no  CPF   (MF)   sob   n°  035.514.341-07,   residente  e
domiciliada  na  Quadra  ARSO  53,  Alameda  23,  Lote  15,  Ql  21,  Plano  Diretor  Sul,  Palmas  -TO,  CEP:
77.016-178,  formalizam  entre  si  o  presente  ajuste,   confome  discriminado  no  Anexo  I  do  termo  de
referencia do edital, Deserita na clausula primeira deste contrato, em razao do PROCESS0 N.0 039/2022,
Pregao   Eletronico   n.°   004/2022   S.R.P,   e   na   conformidade   das   clausulas   e   condi90es   seguintes,
independentemente de transcricao e se regera pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterag0es,
Lei    10.520/2002,    Decreto   N°    10.024/2019   e   alterag6es   e   pelas   clausulas   e   condig6es   abaixo:
convencionam entre si, pelo presente Contrato, a cumprir expressamente as Clausulas §eguintes:

CL^uSULA PRllvIEIRA - DO 0ELJETO

1.1  Contratacao de empresa para fomecimento de equipamentos e materiais permanentes pare a Unidade
Basica de Sadde Ana Torres Bandeira,  para atender as necessidades do Fundo Municipal de Sadde de
Carrasco  BonitoITO,  conforme  saldo  remanescente/rendimento  da  Proposta  n°  11740.122000/1200-01,
referente aos itens 1 - 9.

CLAuSuLA SEGUNDA -DO PRAZO DE ENTREGA E DA VIGENCIA

2.1. 0 prazo para fomecimento do objeto ora contratado e de ate 30 (trinta) dias, contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Compra respectiva par parte da CONTRATADA.
2.2.  0  prazo  de  vigencia do  presente contrato  e de  06  (seis)  meses  contados a  partir  da  data  de sua
assinatura.
2.2. 0 bern sera entregue no local designado na ordem de compras, no horario das O8hoomin as 12hoomin,
e das 14hoo as 17hoomin, de segunda as sextas-feiras.

CL^USULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL

3.1. 0 valor global do presente termo e de R$ 4.843,00 (quatro mll e oitocentos a quarenta e tres rea!s).
3.2. No valor acima estipulado ja estao inclusos todas as taxas, encargos, impostos, fretes, carregamento
e descarregamento,
3 3  0 bern-ora contratados sera fornecido na auantidade e Drecos unitarios abaixo:

lTEM02 DESCRICAO QTD MARCA UNO V.  UNIT. V. TOTAL

AR          CONDIC IONADO          9000BTuS           -

2

PHILCOPAS9200F1

UND
RS RSEspecificaedes:  Tipo:   Split,   min.   9.000BTUs  -, -  FR'O

Ciclo:    Quente    e    frio,    voltagem    220V,    com BRANCO
1.697,00 3.394,00

controle remoto
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CLAuSUIA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1.  Os pagamentos serao efetuados em ate 30 (trinta) dias ap6s a entrega,  mediante  apresentacao de
Nota Fiscal com  liberacao pela  Prefeitura  Municipal,  devidamente atestada pela  unidade da requisitante,
declarando o recebimento do (s) produto (s) em plena consonancia com a ordem de fornecimento, emitida
pelo setor de Compras.
4.2. Para a execugao do pagamento de que trata o item anterior a licitante vencedora devera fazer constar
na Nota Fiscal correspondente emitida,  sem  rasura,  em  letra legfvel em  nome do ORGAO Soljcitante,  n°
CNPJ, o numero do processo licitat6rio, numero de sua conta bancaria, o nome do Banco e a respectiva
agencia em que devefa ser creditado o valor devido pela remuneracao apurada;
4.3.  No caso de eventual atraso de pagamento,  o valor devido devera ser acrescido de juros morat6rio§
de 0,5 % (cinco d6cimos por cento) ao mss, apurados desde a data acima referida ate a data do efetivo
pagamento,  calculados "pro rata die",

CLAuSULA QUINTA -DO REAJUSTE DE PRECO

5.1  0s pregos contratados sao fixos e irreajustaveis.

CLAUSULA SEXTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

6.1  Pelo descumprimento total ou  parcial das condig6es contratuais,  a  CONTRATANTE  podefa aplicar a
CONTRATADA as seguintes penalidades, alem da responsabiliza9ao civil e penal cabfveis, sem prejurzo
as demais sanc6es previstas os
Artigos 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93.
6.1.1  Multa de mora de 0,3%  (tres decimos par cento) por dia de atraso injustificado na entrega do objeto
deste contrato, ate o 30° (trig6simo) dia de atraso sabre o valor do objeto nao executado;
6.1.2  Multa de 20%  (vinte  por cento) sobre o valor do objeto nao executado quando o atraso for superior
a 30 (trinta) dias, com a consequente cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente;
6.1.3   Multa   de   20%   (vinte   par   cento)   sobre   o   valor   global   do   contrato,   no   caso   da   contratada,
injustificadamente,  desistir  do  mesmo  ou  causar sua  rescisao,  ou  ainda  quando  a  contratada  ceder o
contrato,  no  todo  ou  em  parte,  a  pessoa  flsica  ou jurfdica,  sem  autonzaeao  da  contratante,  devendo
reassumir o contrato no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da data da aplicagao da multa, sem
prejufzo de outras san86es contratuais;
6.1.4  Suspensao  do  direito  de  participar de  licitacoes  de  qualquer 6rgao  pdblico,  pelo  prazo  de  ate  02
(dois)    anos   quando,    por   culpa   da    CONTRATADA,    ocorrer   a    su§pensao,    e    se   for   a    case,
descredenciamento do Cadastro de Fomecedores do Municlpio de CARRASCO BONITO-TO pelo prazo
de 05 (cinco) anos, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punigao ou,  ainda,  ate que seja
promovida a reabilitagao perante a autoridade que aplicou a penalidade;
6.1.5 Declara¢ao de inidoneidade para ljcitar ou contratar com 6rgaos da administra9ao Pdblica enquanto
pendurarem  os  motivos determinantes da  punigao  ou  ate  que  seja  promovida  a  reabilitacao  perante  a
pr6pria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  sera  concedida  sempre  que  o  contrato  ressarcir  a
Administraeao  pelos  prejulzos  resultantes e  ap6s  decorrido  o  prazo  da  san8ao  aplicada  com  base  no
subitem anterior;
6.1.6 Nenhuma sangao sera aplicada sem o devido processo administrativo, que preve defesa previa do
interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhes franqueada vista ao processo.

CL^USULA SETIMA -DAS OBRIGACOES

7.1  DA CONTRATANTE:
7.1.1  Apresentar esclarecimentos necessarios para a execucao do contrato.
7.1.2 Efetuar o pagamento de forma convencionada na Clausula Tei.ceira deste contrato, dentro do prazo
previsto, desde que atendida as formalidades previstas.
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7.1.3  Notificar,  por  eserito,  a  CONTRATADA,  fixando-lhe  prazos  para  corrigir  eventuais  irregularidades
encontradas  na execucao  do contrato,  bern coma,  quando da aplica9ao de multas,  retengao  por danos
causados e quaisquer debitos da CONTRATADA.
7.1.4  Emitir  a  devida  Ordem  de  Fomecimento  (OF)  ou  Ordem  de  Servico  (OS)  para  a  contrataeao
pretendida.
7.2 DA CONTRATADA:
7.2.1  Manter durante toda a execu9ao do presente contrato,  em compatibilidade com as obrigac6es por
ele assumidas, todas as condie6es de habilitagao e qualificaeao exigidas  no Processo Licitat6rio.
7.2.2  Atender  a  todas  as  despesas  e  encargos  de  qualquer  natureza  com  pessoal  de  contratapao,
necessarios  a  execugao  do  contrato,  inclusive  os  encargos  de  natureza  trabalhistas.  previdenciarios,
fiscais, de acidentes de trabalho e outros semelhantes, relativos a execugao do objeto deste contrato, sem
qualquer vinculo com o CONTRATANTE.
7.2.3  0ferecer,  como  uma organizaeao completa,  independente e sem vinculo com o CONTRATANTE,
produtos de comprovada qualidade, sem Onus adicional ao pl.esp registrado.
7.2.4 Nao subempreitar a contrato a terceiros, seja parcial ou na sua totalidade.
7.2.5 Assumir de inteira  responsabilidade  por qualquer dano  pessoal  ou  material  que seus  empregados
venham a causar ao Patrimonio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da execugao do objeto deste
contrato.
7.2.6 Atender a requisie6es do CONTRATANTE sempre que for solicitado teste de qualidade dos produtos
oferecidos.

CLAuSULA OITAVA -DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

8.1  As  despesas  decorrentes  da  presente  contrataeao,  objeto  deste  contrato,  correrao  por  conta  das
§egui ntes dotac6es orcamentarias :

ORGAO:  14 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BONITO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0901  -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AeAO:  i023 -AQuislcAO  DE EQuip.  E MAT.  PERMANENTE p/ 0 FUNDO MUN.  DE SAUDE
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ACAO:  1036 -AQUISICA0 DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA
ELEIVIENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 -EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CL^uSULA NONA - DA RESCISAO

9.1  Este contrato podefa ser rescindido por mutuo consentimento entre as partes, ou unilateralmente pela
CONTRATANTE   por   medida   de   interesse   pdblico,   mediante   notifica9ao   a   CONTRATADA,   ou   na
ocorrencia  de  qualquer das  hip6teses,  previstas  mos  incisos  I  a  Xll  e  Xvll  do  artigo  78  da  Lei  Federal
8.666/93,  ou ainda, judicialmente,  nos tei.mos da legisla9ao pertinente.

CL^uSULA DECIMA - DA VINCULAC^0

10.1  0  presente  contrato  e  parte  integrante  do  Processo  Licitatorio  039/2022,  Pregao  Eletronico  SRP
04/2022.
10.2 Constituem partes integrantes deste Contrato o Edital e respectivos anexos vinculados ao processo
especificado na clausula anterior, como se deste contrato estivessem transcritos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DA SUJEIC^O E DOS CASOS 0MISSOS

11.1  As partes submetem-se as normas das Leis 8.666/93 e 10.520/02,  cujos dispositivos fundamentafao
a  solugao  dos  casos  omissos,  em  complemento  ao  Edital  do  Pregao  Elettonico  SRP  n°  04/2022,  do
Processo Licitat6rio com petente.

CLAUSULA DECINIA SEGUNDA - DO FORO

12.1  Fica eleito o Foro da Comarca de Augustin6polis -TO -Vara Distrital de Carrasco Bonito -TO, com
exclusao  de  qualquer  outro,  para  nele  dirimirem  eventuais  dtlvidas  ou  controv6rsias  decorrentes  do
presente Contrato.



®

ESTAD0 D0 TOCANTINS

PREFEITURAMUNICIPALDECARRASC0B0NITOIT0

CNPJ:25.064.023ftyoolflo

E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03  (tres) vias de igual tear e forma,
para que se produzam  os legais efeitos esperados, juntamente assinados com  as testemunhas,  abaixo
nomeadas e identificadas.

CARRASCO BONITOITO,  03 de maio de 2022.
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