GOVERNO MUNICIPAL
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CONTRAT0 N° 2606.01/2020

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM 0
IVIUNIcipIO
DE
QUIXERE,
ATRAVES
DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A

EMPRESA CICLO NED D0 BRASIL LTDA, PARA
0 Elm QUE A SEGUIR SE DECIARA:

a Municipio de Quixeie, pessoa juridica de direito ptiblico interno, com sede no Rua
Padre Zacarias, 332, Centro - Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
07.807.191/000147, neste ato representada pelo SECRETARIO DE SAUDE, Sr.
Joao Uranio Nogueira Ferreira, doravante denominado de CONTRATANTE e, do
outro lado, a empresa CICLO NED DO BRASIL LTDA, com enderego na Rua
Colombo, n° 100, bairro Ahu, cidade Curitiba, no estado do Parana, inscrita no CNPJ
sob a n° 04.737.413/0001-04, representada por Murilo Pundek Rocha, CPF n°
201.777.129-53, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de
acordo com o Edital de PREGAO ELETRONICO N° 0014/2o2o, Processo n°
0014/2020, em conformidade com a que preceitua a Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de

junho de 1993 e suas alterag6es posteriores, a Lei Federal n° 10.520/02, de 17 de
julho de 2002 e o Decreto Municipal n° 003.02.01/2007, de 02 de janeiro de 2007,
sujeitando-se os contratantes as suas normas e as clausulas e condic6es a seguir
ajustadas:
CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL
1.1-Fundamenta-se este contrato no PREGAO ELETRONICO N° 0014/2020, na Lei
Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterag6es posteriores, na Lei
Federal n° 10.520/02, de 17 de julho de 2002, no Decreto Federal n° 10.024/2019, e
na proposta de preeos da Contratada.

CLAUSULA SEGUNDA -DO 0BJETO
2.1-0 presente contrato tern por objeto AQUISICA0 DE TESTES PARA A DETECCAO
QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE SARS COV-2, PARA REALIZAR
TESTAGEM PAFIA CORONAVIRuS EM GRuPOS PRIORITARIOS COMO PACIENTES
SuSPEITOS, CONTACTANTES DE PACIENTES POSITIVOS PARA COVID - 19,
PROFISSIONAIS DE SAUDE E POSTERIORMENTE PACIENTES ASSINTOMATICOS E
DEIVIAIS GRUPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAODE DO MUNIcipIO DE QUIXERE,
conforme planilha anexa.

cLAusuLA TERCEiRA - DO pREeo
3.1-A CONTRATANTE pagafa a CONTRATADA pela execu¢ao do objeto deste
contrato o valor global de RS de R$ 47.900,00 (quaronta e soto mil a novecentos
reais), conforme planilha constante do ANEXO contratual, parte integrante deste
contrato.
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CLAUSULA QUARTA -DA DURACAO DO CONTRATO
4.1-0 contrato tefa urn prazo de vigencia a partir da data da assinatura ate 31 de
dezembro de 2020, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n9
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterag6es posteriores.
CLAUSULA QUINTA -DA FONTE DE RECURSOS
5.1- As despesas decorrentes da contrataeao correrao por conta da dotacao
orgamentaria n° 0601.10.301.1001.2.045-manuteneao da Atengao Basica, elemento
de despesa n° 33.90.30.oo.

CLAUSuLA SEXTA -DO REAJUSTAMENTO DE PRECO
6.1-Os pregos sao firmes e jrreajustaveis;
CLAUSULA SETIMA -DAS ALTERAC6ES CONTRATUAIS
7.1-A CONTRATADA fica obrigada a acejtar, nas mesmas condi96es contratuais,
acfescimos ou supress6es no quantitativo do objeto contratado, ate o ljmite de 25%
(vjnte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o djsposto
no § 1Q, art. 65, da Lei nQ 8.666/93 e suas alterag6es posteriores.

CLAUSULA OITAVA -DA ENTREGA DO OBJETO E D0 PAGAMENTO
8.1-Os produtos objeto deste contrato deveram ser entregue de acordo com as
solicitag6es da Secretaria de Sadde, a partir do recebimento da Ordem de Compra,
no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados a partir da solicitaeao, nos quantitativos
de acordo com a necessidade do 6rgao e rigorosamente de acordo com as
especifica96es estabelecidas na proposta vencedora e neste edital, sendo que a nao
observancia destas condig6es, implicara na nao aceitagao do mesmo, sem que caiba
qualquer tipo de reclamaeao ou indenizaeao por parte da inadimplente.
8.2- Os produtos objeto deste contrato entregues pela licitante vencedora estafao
sujeitos a aceitagao plena pelo 6rgao recebedor.
8.3-A autoridade superior competente do 6rgao de origem desta licitagao designara
uma Comissao de Recebimento, cujo prop6sito sera a conferencia do produto
entregue com as especificae6es contidas na proposta de pregos da Contratada. Caso
o produto entregue esteja em desacordo com as especificag6es contidas na proposta
de preoos, a Comissao rejeitafa o recebimento do mesmo.
8.4-A Contratada ficafa obrigada a trocar, imediatamente, sem Onus para a origem
desta licitagao, o produto que vier a ser recusado.

8.5-0 pagamento sera efetuado mensalmente ap6s a emissao de empenho e devefa
ocorrer no prazo maximo de 30 (trinta) dias da data do recebimento definitivo do

produto, acompanhado das respectivas Notas Fiscais e de Empenho.
CLAUSULA NONA . DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE
9.1- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condi96es
necessarias ao pleno cumprimento dos obrigag6es decorrentes do Termo Contratual,
consoante estabelece a Lei nQ 8.666/93 e suas alterae6es posteriores;
9.2- Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto contratual:
9.3-Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorfencia relacionada com a execugao

do obieto contratual, diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas,
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9.4- Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas
devidamente atestadas pelo Setor Competente.
CLAUSULA DECIMA -DAS 0BRIGACOES DA CONTRATADA
10.1-Entregar os produtos objeto do Contrato de conformidade com as condig6es e

prazos estabelecidos neste Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do
certame;
10.2- Manter durante toda a duraeao do contrato, em compatibilidade com as
obrigae6es assumidas, todas as condig6es de habilitagao e qualificagao exigidas na
licita9ao;

10.3- Providenciar a lmediata corre¢ao das deficiencjas e/ou irregularidades
apontadas pela Contratante;
10.4- Arcar com eventuajs prejui'zos causados a Contratante e/ou tercejros,

provocados por ineficiencia ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou
prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual.
CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1-Pela inexecugao total ou parcial das obrigag6es assumidas, garantidas a pfevia
defesa, a Administragao podefa aplicar a CONTRATADA, as seguintes sang6es:
a) Advertencia.
b) Multas de:
b.1 ) 10,0% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da LICITANTE
VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias tlteis, contados
da data da notificacao feita pela CONTRATANTE
b.2) 0,3% (ties decimos por cento) sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato,

por dia de atraso na entrega do objeto contratual, ate o limite de 30 (trinta) dias;
b.3) 2,0°/o (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida do
Contrato e rescisao do pacto, a crit6rio da Secretaria Municipal de Sadde, em caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos.
b.4) Os valores das multas referidos nestas clausulas serao descontados "ex-officio"
da CONTRATADA, mediante subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de cfedito
em seu favor que mantenha junto a Secretaria Municipal de SaLlde, independente de
notificacao ou interpelagao judicial ou extrajudicial;

c) Suspensao tempofaria do direito de participar de licitaeao e impedimento de
contratar com a Administragao, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos;
d) Declaraeao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Ptlblica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que a
CONTRATANTE promova sua reabilitagao.
11.2-As sang0es previstas mos itens antecedentes serao aplicadas pela autoridade
competente, assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatario, o contradit6rio e ampla

defesa, nos seguintes prazos e condic6es:
a) de 05 (cinco) dias t]teis nos casos de advertencia e de suspensao.
b) de 10(dez) dias ateis da abertura de vista do processo, no caso de declaragao de
inidoneidade para licitar com o Municipio de Quixere.

CLAuSULA DECIMA-SEGUNDA -DAS RESCIS6ES CONTRATUAIS
12.1 -A rescisao contratual podera ser:
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a) Determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XIl do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
b) Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizagao escrita e fundamentada
da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitat6rio, desde que haja
conveniencia da Administragao;
c) Em caso de rescisao prevjsta nos incjsos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93,
sem que haja culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos
regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;
d) A rescisao contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequencias
previstas no art. 80, incisos I a lv, ambos da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DO FORO
13.1-Fica eleito o foro da Comarca de Quixefe, Estado do Ceafa, para dirimir toda e

qualquer controversia oriunda do presente edital, que nao possa ser resolvida pela via
administrativa, renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegjado que
seja.

E, por estarem acertadas as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03
(tres) vias para que possa produzir os efeitos legais.

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF/MF:
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ANEXO A0 TERMO DE CONTRATO N° 2606.01/2020
PREGAO ELETR6NICO N° 0014/2020
OBUETO: AQuisicAO DE TESTEs PARA A DETEceAO QUALITATivA DE ANTicoRpOs
lGG E IGM DE SARS COV-2, PARA REALIZAR TESTAGEM PARA CORONAVIRUS EM
GRUPOS PRIORITARIOS COM0 PACIENTES SUSPEITOS, CONTACTANTES DE
PACIENTES POSITIVOS PARA COVID - 19, PROFISSIONAIS DE SAUDE E
POSTERIORMENTE PACIENTES ASSINTOMATICOS E DEMAIS GRUPOS JUNTO A
SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIcipIO DE QUIXERE.

CONTRATADO: CICL0 MED DO BRASIL LTDA

ITEM

ESPECIFICACAO

UNID

MARCA

QUANT

VR.TOTAL

VR.UNIT

TESTE PARA A DETECCAOQUALITATIVADEANTICORPOSlGGEIGMDESARSCOV-2-TESTE MSANGUEVENOSO,SANGUETOTALDEpuNeAODIGITALOUSORO/PLASMA.ENSAIOlMONOCF`OMATOGRAFICOPARADETECCAOQUALITATIVARAPIDA

LEPU MEDICALTECHNOLOBY
1

DE ANTICORPOS IGG/lGM DECORONAVIRUS2COMSINDROMERESPIRATORIAAGUDAGRAVE(SARS-COV-2)EMAMOSTRADESANGUETOTALVENOSO,SANGUETOTALDEPUNCAODIGITAL.SOROOUPLASMAHUMANO.COMREGISTRONAANVISA.

1.000

UNID

47,9

47.900,00

(BEJING)

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 47.900,00 (quarenta e sete mil e novecentos
reais)

Quixefe -Ce, 26 de junho de 2020.

CICLO NED D0 BFIASIL LTDA
CONTRATADA
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