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Contrato de fornecimento, que 'entre si fazem, o
Muniípiu de São Félix do Codbe, e a empresa
Robson SHva Queiroz-MC, na forma abaixo:

DAT

O FUNDO MUNICIPAL DE GAÚDE DO MUNICPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, entidade
de Direito Público interno, com sede a Avenida Luli Eduarçig Magalhães, s/n.°, Centro - na
cidade de 8ão Félix do Coribe, Estado da Bania, inscrita no ONPJ 3ob o n° 11.418.700/000117, neste ato representado pelo o Secretário Municipal de 3aúcIe, o 6r.Marcos Ataíde de
Oliveira, brasileiro, casado, portador do CPF n0470.972.135-15, e Rg.n°8717966 SSP/MG,
nomeado pelo o Decreto Executivo Municipal n1931 datado de 03 de janeiro de 2017,
resklenfe negt& daruante denominado GONTMTANT, V a empresa Robson Silva
Queiroz-ME, ;nscr;fo no CNPJ cob a nY09.235.4271000143, domiciliada a Nua Teixeira de
Freita5, 16, Centro - São Félix do Õodbe - 2Â, neste ato rêprogontado pelo proprietário de
igual nome, portador do RG sob n0.585215
CSP)DÂ, doravante denominam
simplesmente de CONTRATADA, ficam jURtOS e acordados o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem por objetivo aquisiçao de
acessórios de informática e periféricos, para serem utilizados no Hospital Dr.José Bastos e
PSF's, na manutenção dos serviços públicos deste município, conforme planilha anexa.
CLÁUSULA SEGUNDA - bÁ VIIJCULÂCÂO - A j5rôonto eontrataçao é dispensavel cio

licitação, nos termo6 cio art.24, inc. II da Lei 8060/95, e suas cominaõeg pcstoricre.
2.1 - O presente contrato é celebrado com regime de execução por preço global,
auDgrdinançto-se nos termos da Lei n° 8.888193 e suas =inações potêrioreg:
CLÁUSULA TtRGIRA - DO VALOR - Pela execução do objeto deste contrato, o
CONTRATADO perceberá a importância global de R$3.413,00(três mil e quatrocentos e
treze reais).
CLÁUSULA QUARTA - DO PAQAMENTO - O pagamento será efetuado em olá fO (trinta)
dias, a contar da omiggo da ordem de fornecimento, em uma única parcela de R$
R.412,00(frs mil a c4utrõcêntOg e treze reais), apreentaçao dv documento fiscal
correspondente devidamente aprovado pela Secretaria Municipal de Administração e
4.1 - O prazo do pagamento ficara suspenso na 000rrencia de erro ou cjualcjuer
irregularidade apresentada nas faturas, somente voltando a fluir após as devidas correções.
4.9 - A Prntiturn poderá suspender qualquer pagamntv, no todo ou em parte, na
ocorr6ncia de qualquer irrêularidadg na execução do objeto dctc contrato;
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJETF
5.1 A CONTRATANTE, no quitando as faturas no 3eu vencimento, será considerada
inadimplente, e a ela será imputada uma muita de um décimo por cento (0,1%) do valor do
contrato por dia de atraso, decorrido entre a data do inicio da inadimplencia e o efetivo
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pagamento acrescido dê juros de mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês.
E será utilizado para correção das tturs em atraso sera utilizado o índice dc IPC-A,
divulgado pela FCV, ou outro oficial:
5.2 Art.40 inciso XIV - Condições de pagamentos, prevendo: alínea 'e" - critério de
atualização financeira dos valores a serem pagos, deste à data final do período de
adimplemento de cada parcela afá a dtn dó êtêtivo pagamento.
5.3 - Art., ipoiso lii; - o preyc o as condições de pagamento, os critérios, dato-base e
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entro a data
do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento:
5.4 - Caso decorra atraso no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice
setorial pertinente, conforme aludido anteriormente, com base nos valokes dos índices do
Ø mês de cada. Os reajustes dos preços serão calculados pela seguinte fórmula:

Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
lo = índice de preço verificado no mês do orçamento ou
proposta

li e Indica do preço referente ao mês de reajustamento
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de
serviços, obras, ou compras a ser reajuataçio;

CLÁUSULA SEXTA - DA REVISÃO DE PREÇOS - Os preços aao fixos, no período ora
contratado.
CA a manufena do ênuilíbrio econômico financeiro do Qontrato pvlcrA admitir a revisão
Contratual, desde sue acompanhada de comróvc dg cuperveniencia de tato
imprevisível, ou, se previsível, do GonsuGncias incalculáveis, bem como de demonstração
analítica, do seu impacto nos custos do Contrato;

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS FORNClMrMTÔg - Os produtor
serão entregue nas dependencias da 6eçretaria de Saúde, na sede deste município.

CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do contrato é de
10 (dez) dias, cia aeuintç tçrrna: iniciando-se em 01.03.2017, e terminando em 10.03.2017,
OU total execuÇao do me3mo, ou ainda, pççlendo ser prorrogado nos termos cio arL97 da Lêi
n°ggg/g3:
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GLALJaIJLA NUNA - QQTA9ÀO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente
contrato. correrao FiO presente OXOFQÍGIO por conta da clota?ão oramentária:
0.02 - Fundo Municipal de Saúde Proj/Ativ 032— Manut. do Hospfal Municipal - Elemento:
33.90.30-00 - Material de Consumo (Fonte 02,14);
Ó.Õ2 - rundo Municipal do gnúdo Proj/Ativ 2059— Manut. do rrog.õaüde cia FarnJlia-FQF Elemento: 33.90.30-00 - Material de Consumo (Ponte 02,14);
CLÁUSULA DÉCIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
10- DA CONTRATANTE
10.1.1 Ter o direito de no maia utilizar ge prgçlutg§ do contratado caso o mesmo não
cumprâ a etnboIoeido no presente contrato, aplicando ao infrator ele ponaIkades previstas
na Lei n08688/O.
10.1.2 Intervir no fornecimento ou interromper a sua execução nos casos e condições
. previstos nã Lei ri0 8-666/93;
11111.1.2 P_feluar os pâoârnêntôg conformo entrega dos fornecimentos de auordo oum a
disposições do presente contrato;
10.1.4 Enviar à contratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez
em que ocorrer a retenção de impostos sobre a nota fiscal ou recibo de fornecimento;
10.1.5 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos. previstos na Lei
19.1.6 A CONTRATANTE exercerá a fiscalização dá esêcuçfio do objeto deste contrato,
atravta da 6çrçtria de Saúde;
10.1.7 O presente contrato poderá sofrer alterações, nos termos do art.85 da Lei n0 asin@
e suas comina9ôes posteriores:
10.2 DA CONTRATADO

•

10.2.1 A contratado assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os
fornecimentos contratados no caso de descumprimento do pagamento das parcelas deste
contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93;
10.2.2 Executar todos os fornecimentos objeto deste contrato de acordo com a sua proposta
de preço, QI? as penalidades da Lei n0 8.666/93;
10.2.3 Exigir da contratante o cumprimento da IesisIaão, bem como das orientações
êmanadas por esta, visando o sucesso da AUminiÓtra90 rIIioa Municipal
10.2.4 Aa6umir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil,
trabalhista e previdenciaria;
10.2.5 Emitir a nota fiscal e recibo de quitaço do fornecimentos, fazendo discriminar no
seu corpo a dedução dos impostos quando exigido pela a contratante;
10.2.6 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal,
estadual e municipal, bem como assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas
as obríaçÕes estabeleoidaa por li
10.27 Rggpongabilizar.se pela a entrega doo pri;idulgw çrn çttô 05Çcinco dias, a contar cia
emissão da ordem de fornecimento:
10.2.8 A contratado n& poderá transféi'ir, no todo ou em parte, a execuçao do objeto do
presente contrato.
40..9 Á contratado observará o disposto no art.12, combinado com o art.13 da Lei
n08.078/90, dispõe sobre qualidade dos produtos e serviços ofertados;
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CLÁUSULA DtQIMA FRIMIBA - CONDIÇõES DE I-1ÂILIÂCÂÓ - Ã óbrigao do
contratado de manter, durante toda a execuo do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
CLÁUSULA DGIMA ÔOUNDA - PA f1CI5Â0 - A rescisão do presente contraio, nó
termos do art.79 da Lei 8666/93, poderá ocorrer da seguinte forma;
12.1 - amigável - por acordo entre As partos, reduzidas a termo no processo da licitação,
desde em haja conveniência para administraçao;
12.2 - Administrativa - por ato unilateral e escrito da administraçao nos casos enumerados
nos incisos 1 a XII, XVII, XVIII do art.78 da Lei n° 8.666/93;
12.3 - Judicial - nos termos da legislação processual:
12.4 - assunç&o imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato próprio da Administração:
125 - ocupação e uIilizaço dó local, instalações, equipamentos, material e pessoal
empregados na execução do contrato, neceseáriôg à gg continuidade, na forma do inciao '1
do art. 58 desta Lei;
12.6 - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores
das multas e indenizações a ela devidos:
12.7 - retençao dos crOclitos decorrentes do contraio até o limite dos prejuí2ó r-2ug2dor, a
Administração.

o

1Z.0 -A aptioaçv das medidas previstas nos incisos 1 e II deste artigo fica a critério da
Administraçao, que Poderá dar çontinuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou
indireta.
12.9 - É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o
contrato, podendo assumir v controle de determinadas atividades de serviços essenciais.
- Na hit,ófõõ dó meigo II deste artigo, o ato devera ser pruedido de autorização
expressa do Ministro de Estâdõ competente, ou Secretario LstaUuaI ou Muniolpal, vonforme
0c290.
A rescisão de que trata o inciso IV do artigo anterior permito A Administra?a01 a seu
crk&o, aplicar a medida tsrêvita no inciso 1 deste artigo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO - A Inexecução total ou parcial do
contrato eneje e gui regcigo, com as consequenaias uontratuais o as previstas em lei ou
regulamento, predispõe no Âr177 da Lei n° 8.666/93, e suas cominações;
13.1 - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificâções, projetos ou prazos;
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puoitioa9Qu, projetos e prazos;

lentidão do seu cumprimento, lõvartdo a Administração a comprovar a
impossibmuade da conclusão da obra, do aerviço ou do fornecimento, nos prazos
õgtiulgdog:
13.4 - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
13.5 - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
cÕmuhiôGô à Âdminitrnço:
13.6 - a subcontrata5ao total ou parcial do seu objeto, a assocaço do contratado com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, dsâo ou
incorporação, não admitidas no edita[ e no contrato:

o 13.7 - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

13.6 - o cometimento reiterado de faltas na sua execuç5o, anotadas na forma do S 12 do art.
67 desta Lei;
13.9 - a decretação de talencia ou a instauraçao de iribolvOncia olvil;
10.10 - a diaaoluço Ua zQçicçiçlçic ou o falecimento do contratado;
13.11 - a alteração social ou a modiflcaçao da finalidade ou da eatrutura da empresa, sue
prejudique a execução do contrato;
13.12 - razÜe3 de intereaae público, de alta reIevnçia o amplo conhecimento, justificadas e
dgtQrmin2rj2s pela maxima autoridade da esfera admini3tíativa a que eatA §UbQRlinado o
contratante e exaradas no processo adminitrativo a que se refere o contrato;
13.13 - 2 supressão, por parte da Administraçao, de obraa, aerviços ou compras,
ncarrõtndõ môdifieaco do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 12 do art.
5 desta Le;
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CASO OMISSO - Este contrato regular-se-á pelas suas
cláusulas e nas disposições contidas na Lei 8.666/93, inclusive os casos omissos;
CLÁUSULA brÓlMÁ ÕUIWTÁ - bÂC PENALIDADES - Nó§ têrnioa do nrt. 86 da Lei n.
8.QQQf9?, fiça çstipulado o percentual de 0,5% Çmeio por cento) sobre o valor inadimplido, a
título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste
contrato, até o limite de 10% (dez por centos do valor contratado.
15.1 - Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimenfo de
qualquer das condições avençadas, a contratado ficará sujeita às seguintes penalidades
nos termos do art. 7 da Lei n. 8.666/93:
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15.2 - advertência:
15.3 - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
15.4 — uspensao temporária de participar de licitaçao e impedimento de contratar com a
Àdminisfraç3o pôr prazo não superior a 2 (dois) anos &
15.5 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
rêabilitecãõ perante 2 prôpris sutoridado que aplique a pen211d2de, que será concedida
sempre que a contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato deverá ser
executado fielmente pelas partes, ficando ciente a CONTRATADO d25 estipu13çÕes
contidas nos Ár{s. 80 a 71 da L& 3,888/93,
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de
Santa Maria da Vit6ria - RÃ, para dirimir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato,
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que sejaeja
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02
(duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.
São FéIix do Cori

01

de março de 2017.

RoIso grQUeir
tratado
Teótemuntaa: 12-
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