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CONTRATO N° 65/2022
ORIUNDO PROCESSO LICITAT6RIO N° 72/2022 -PREGA0 ELETR6NICO SRP - No. o7/2022

ao fornecimento do objeto contratado

®

Que entre si fazem de urn lado como contratante
Fundo     Municipal     de    Saude    de    Carrasco
BonitoITO,  e  de  outro  lado  como  contratada  a
empresa  SERRANA  DISTRIBUIDORA  LTDA,
mediante os termos e condie6es seguintes:

PREAMBULO
0 FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE CARRASC0 B0NITO -TO, Com sede na Av. Tocantins, N° 185,
inscrito   no   CNPJ/MF   sob   o   n°   11.740.122/0001-30,   pessoa   juridica   de   direito   pdblico,   neste   ato
representado(a)  pelo(a)  Sr.  INACIO ALVES  DA CONCEICAO,  portador do  RG  630.617  2a  SSPITO  e do
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
SERRANA  DISTRIBUIDORA  LTDA,   CNPJ   N°  30.313.649/0001-23,   sediada   a  Avenida   Presidente
Castelo Branco, n° 1.420, Setor Brasil, CEP: 77.824-360 Araguafna -TO, representada neste ato pelo
Sr.   RENAT0   FELICISSIIVIO   MARTINS,   brasileiro,   casado,   maior   e   capaz,   portador   da   c6dula   de
identidade  n° 992662-SSP-TO,  e inscrito  no  CPF/MF  n° 029.064.671-54,  residente e domiciliado na  Rua
64,14518,  Pouso  Alegre,  Paraiso  do  Tocantins  -TO,  procurador  da  empresa,  formalizam  entre  si  o
presente ajuste, conforme discriminado no Anexo I  do termo de referencia do edital,  Descrita na clausula
primeira deste contrato, em razao do PROCESSO N.0 072/2022,  Pregao Eletr6nico n.0 007/2022 S.R.P, e
na conformidade das clausulas e condic6es seguintes, independentemente de transcrigao e se regera pela
Lei  n°  8.666,  de  21   de  junho  de  1993  e  suas  alterag6es,  Lei  10.520/2002,  Decreto  N°  10.024/2019  e
alterag6es e pelas clausulas e condie6es abaixo: convencionam entre si, pelo presente Contrato, a cumprir
expressamente as Clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA -DO 0EWETO

1.1  Contrataeao de empresa para aquisicao de equipamentos e material permanente para Unidade Basica
de Satlde Ana Torres Bandeira, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Sadde de Carrasco
BonitoITO, conforme  Proposta n°  11740.122000/1220-02, celebrado com o Ministerio da Saude.

CLAUSUIA SEGUNDA -DO PRAZO DE ENTREGA E DA VIGENCIA

2.1. 0 prazo para fornecimento do objeto ora contratado e de ate 30 (trinta) dias, contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Compra ou Nota de Empenho,  respectiva per 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.

CLAUSULA TERCEIRA -DO VALOR CONTRATUAL

3.1. 0 valor global do presente termo e de R$ 44.330,00 (Quarenta e quatro nil trezentos e trinta reais).
3.2.  No valor acima estipulado ja estao inclusos todas as taxas, encargos,  impostos, fretes, carregamento
e descarregamento, seguros e demais despesas lnerentes ao Torneci330bernoracontratadosserafornecidonacluantidadeeprecosunrTiento  uu  uLiit;iu  tju[ Ill aic]uu.itariosabaixo:

TEN APRES. QUANT.
MARCA VALORUNIT. VALORTOTALRS

DESCRICAOArcondicionado-Especificag6es: Tipo: Split,I       1

UND 1

AGRATOQF9K
RS1.940,00 RS1.940,00

min.     9.000BTUs    a     12.000BTUs    -,     Ciclo:
Quente  e  frio,  voltagem  220V,  com  controle

4

remotoCadeira  -  Especificac6es:  Aap/ferro  pintado,

UND 2
NOBRE RS185,00 R$ 370,00

com assento e encosto em estofado
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Computador             Porfatil             (Notebook)Especificacaominima:queestejaemlinhade

UND 11

LENOVO

3.

FLen _  V'-4*to:
produgao pelo fabricante.  Computador portatil

RS820,00 RS42.020,00

(notebook)  com  processador  que  possua  no
minimo 4  Ndcleos,  8 thereads e frequencia de
2.4  GHz;   Unidade  de  Armazenamento  SSD
240  GB  interface  pole  NVMe  M.2  ,  mem6ria
RAM  de  8  GB,  em  2  m6dulos  identicos  de  4
GB cada, do tipo SDRAM  DDR4 3000 MHz ou
superior,   tela   LCD   de   14   ou   15   polegadas
widescreen,   Anti   reflexo,   suportar  resolugao
FULL  HD (1920 x  1080 pixels),  retro iluminada

por  LED,   o  teclado  devefa   center  todos  os
caracteres da lingua portuguesa,  inclusive c e
acentos,   nas   mesmas   posig6es   do   teclado
padrao ABNT2, mouse touchpad com 2 bot6es
integrados, mouse 6ptico com conexao USB e
botao  de  rolagem  (scroll),  interfaces  de  rede
10/100/1000   conector   rj45   femea   e   WIFl 82MFS00100

padrao     lEEE     802.11      b/g/n/ac,     Bluetooth
minimo   4.0.    Sistema   operacional   Windows
10pro (64 bits), batena recarregavel do tipo  ion
de   lition    com    no    minimo   4   c6lulas,    fonte
extema   automatica  compativel  com  o  item,
possuir  interfaces  USB  2.0  e  3.0,  1   HDMl  ou
display port e  1  VGA,  leitor de cartao, webcam
FULL  HD  (1080  p).  Devefa  vir  acompanhado
de  maleta  do tipo acolchoada para transporte
e    acondicionamento    do    equipamento.     0
equipamento    devefa    ser   novo,    sem    uso,
reforma ou recondicionamento.

TOTAL                                                                                        I         R$ 44.330,00

CLAUSULA QUARTA -DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1.  Os  pagamentos serao efetuados em ate 30  (trinta) dias ap6s a entrega,  mediante apresentagao de
Nota  Fiscal com  liberagao  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 execucao do pagamento de que trata o item anterior a licitante vencedora devefa fazer constar
na Nota  Fiscal correspondente emitida, sem rasura,  em letra legivel em nome do ORGAO Solicitante,  n°
CNPJ,  o numero do processo licitat6rio,  numero de sua conta bancaria,  o nome do Banco e a respectiva
agencia em que devera ser creditado o valor devido pela remuneraeao apurada;
4.3.  No caso de eventual  atraso de pagamento,  o valor devido devera ser acrescido de juros morat6rios
de 0,5 %  (cinco decimos 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

5.10s pre?os contratados sao fixos e irreajustaveis.

CLAUSuLA SEXTA -DAS SANC6ES ADMINISTRATIVAS

6.1  Pelo descumprimento total ou parcial das condig6es contratuais,  a CONTRATANTE podefa aplicar a
CONTRATADA as seguintes penalidades, alem da responsabilizaeao civil e penal cabiveis, sem prejuizo
as demais sang6es previstas os
Artigos 86 e 87 da  Lei Federal 8.666/93.
6.1.1  Multa de mora de 0,3% (tres d6cimos por cento)  por dia de atraso injustificado na entrega do objeto
deste contrato, ate o 30° (trigesimo) dia de atraso sobre 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 o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente;



injustificadamente,  desistir  do  mesmo  ou  causar sua  rescisao,  ou  ainda  quando  a  contratada  ceder  o
contrato,  no  todo  ou  em  parte,  a  pessoa  fisica  ou  juridica,  sem  autorizagao  da  contratante,  devendo
reassumir o contrato no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da data da aplicagao da multa, sem
prejuizo de outras sang6es contratuais;
6.1.4  Suspensao  do  direito  de  participar  de  licitag6es  de  qualquer  6rgao  pdblico,  pelo  prazo  de  ate  02
(dois)    anos    quando,    por    culpa    da    CONTRATADA,    ocorrer    a    suspensao,    e    se    for    o    caso,
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Municipio de CARRASCO BONITO-TO pelo prazo
de 05 (cinco)  anos,  enquanto pendurarem  os motivos determinantes da punigao ou,  ainda,  ate que seja
promovida a reabilitacao perante a autoridade que aplicou a penalidade;
6.1.5 Declaraeao de inidoneidade para licitar ou contratar com 6rgaos da administra9ao PLlblica enquanto
pendurarem  os  motivos  determinantes da  punigao  ou  ate  que  seja  promovida  a  reabilitagao  perante  a
pr6pria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  sera  concedida  sempre  que  o  contrato  ressarcir  a
Administracao  pelos  prejuizos  resultantes  e  ap6s  decorrido  o  prazo  da  sangao  aplicada  com  base  no
subitem anterior;
6.1.6 Nenhuma saneao sera aplicada sem o devido processo administrativo,  que preve defesa pr6via do
interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhes franqueada vista ao processo.

CLAUSULA SETllvIA -DAS 0BRIGACOES

7.1  DA CONTRATANTE:
7.1.1  Apresentar esclarecimentos necessarios para a execueao do contrato.
7.1.2 Efetuar o pagamento de forma convencionada na Clausula Terceira deste contrato, dentro do prazo
previsto, desde que atendida as formalidades previstas.
7.1.3  Notificar,  por  escrito,  a  CONTRATADA,  fixando-lhe  prazos  para  corrigir  eventuais  irregularidades
encontradas  na  execugao  do contrato,  bern coma,  quando  da aplicaeao  de  multas,  reteneao  por danos
causados e quaisquer d6bitos da CONTRATADA.
7.1.4   Emitir  a  devida  Ordem  de  Fornecimento  (OF)  ou  Ordem  de  Servigo  (OS)   para  a  contratagao
pretendida.
7.2 DA CONTRATADA:
7.2.1  Manter durante toda  a execucao do presente contrato,  em compatibHidade com as obrigag6es por
ele assumidas, todas as condig6es de habwitaeao e qualificaeao exigidas no Processo  Licitat6rio.
7.2.2  Atender  a  todas  as  despesas  e  encargos  de  qualquer  natureza  com  pessoal  de  contratagao,
necessarios  a  execucao  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  organizacao completa,  independente  e sem  vinculo  com  o  CONTRATANTE,
produtos de comprovada qualidade, sem Onus adicional ao pre9o registrado.
7.2.4  Nao subempreitar o 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 Patrim6nio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da execugao do objeto deste
contrato.
7.2.6 Atender a requisig6es do CONTRATANTE sempre que for solicitado teste de qualidade dos produtos
oferecidos.

CL^USULA 0lTAVA -DOS RECURSOS ORCAMENTARlos

8.1  As  despesas  decorrentes  da  presente  contratagao,  objeto  deste  contrato,  correrao  por  conta  das
seguintes dotae6es orcamentarias:

ORGAO:  14 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  DE CARRASCO  BONITO
UNIDADE ORCAMENTARIA:  0901  -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACAO:  1023 -AQUISICAO  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 ATENCA0 BASICA
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CLAuSULA NONA -DA RESCISAO
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9.1  Este contrato podera ser rescindido por mutuo consentimento entre as partes, ou unilateralmente pela
CONTRATANTE   por   medida   de   interesse   pdblico,   mediante   notificagao   a   CONTRATADA,   ou   na
ocorrencia  de  qualquer  das  hip6teses,  previstas  nos  incisos  I  a  Xll  e  XVII  do  artigo  78  da  Lei  Federal
8.666/93,  ou ainda, judicialmente,  nos termos da legislagao pertinente.

cLAusuLA DEcilviA -DA viNcuLAeAO

10.1   0  presente  contrato  e  parte  integrante  do  Processo  Licitat6rio  72/2022,  Pregao  Elettonico  SRP
07/2022.
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 PRllvIEIRA -DA SUJEICAO E  DOS CASOS OIVIISSOS

11.1  As partes submetem-se as normas das Leis 8.666/93 e  10.520/02,  cujos dispositivos fundamentarao
a  solueao  dos  casos  omissos,  em  complemento  ao  Edital  do  Pregao  Eletr6nico  SRP  n°  07/2022,  do
Processo Licitat6rio competente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DO FOR0

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  duvidas  ou  controv6rsias  decorrentes  do
presente Contrato.
E por estarem justos e contratados,  firmam  o presente contrato em  03  (tres) vias de igual teor e forma,
para que se  produzam  os  legais efeitos esperados, juntamente  assinados com  as testemunhas,  abaixo
nomeadas e identificadas.

lNACIO ALVES DA
Assinado de forma digital

por lNAclo ALVES DA

CONCEICAO:972     CONCEICAO:972442871oo

44287 1 oo                 ?#:;;3e#.88,.01
lNAclo ALVES DA CONCEICAO

Sec.  Mun.  de Saude
CONTRATANTE

TESTEM
NOME

58FNfo oust
ASSINATURA:..

por SERRANA
DISTRIBUIDORA

CARRASCO BONITOITO,  01  de agosto de 2022.

SERRANA                               ASslnado de forma digita|

DISTRIBUIDORA

LTDA:303i3649ooo;TaE:::%T2iro8?O?o,15::7:43
123                                                ®3,oo.

RENATO FELICISsllvlo MARTINS
CPF/MF n° 029.064.671 -54

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ  N° 30.313.649/0001-23

CONTRATADA
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ASSINATURA:
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