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PREGÃO ELETRÕNICO NO 007/2017 - PROCESSO NO 098/2017 D.A. D.C.L.

CONTRATO NO 006/ 2018

Contrato de empnsa especializada para a realização
de teste de identificação humana '»osZ' noo/tem'r 'por

técnicas de análise de DNA, através de material
exumado, para cumprimento de Ordem Judicial --
Departamento de Serviços Municipais / CEMITERIO
MUNICIPAL - que, entre si, celebram o MUNICÍPIO
DE MIRASSOL e a empresa MEDGEN TECNOLOGIA
AVANÇADA EM DNA LTDA - ME.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE MIRASSOÇ pessoa jurídica

de direito público interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo paço municipal encontra-se situado na Praça Dr.

Anísio José Moreira. Ro 22-90, Centro, em Mirassol, SP, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal,

Dr. ANDRE RICARDO VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, RG. 27.589.397-2 SSP/SP, CPF.
264.549.668-79, residente e domiciliado na Avenida Eliezer Magalhães, no 3566, Primeiro Andar, bairro São

Francisco, CEP 15.130-000, Mirassol/SP. doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a

empresa, MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA - ME, CNPJ. 11.319.200/0001-28, situada
na Avenida Getúlio Vargas, no 1920, Salas 01 a 06. Bairro Mastins, em CEP 38.400-434, Uberlândia/MG,

neste ato, representada por seu administrador não sócio, Sr.(a) CLEIR APARECIDA PIMENTA INACIO,

brasileira, casada, diretora administrativa, RG. MG-1.609.644 SSP/MG, CPF. 214.358.556-04, residente e

domiciliado(a) na Avenida Getúlio Vargas, no 1920, Salas 01 a 06. bairro Mastins, em CEP 38.400-434,

Uberlândia/MG, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, nos termos do
Edital de Pregão Eletrânico no 007/2017 de 23 de novembro de 2.017, Processo no 098/2017, conforme as

disposições abaixo

DO OBJ ETO

CLÁUSULA PRIMEIRA -- A CONTRATADA se compromete a fornecer para

Departamento de Serviços Municipais através do Cemitério Municipal do município CONTRATANTE,

prestação de serviços especializados para a realização de teste de identificação humana '»asf mo/ãeml por

técnicas de análise de DNA, através de material exumado, para cumprimento de Ordem Judicial descritos
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no(s) lote(ns) de no 01 do Anexo l do Edital do Pregão Eletrõnico no 007/2017. de 23 de novembro de

2.017, Processo no 098/2017, nos termos e condições estipulados.

LOTE Ol: Realização de testes de identificação humana post mortem, por técnicas de

análise de DNA. através de material exumado, para cumprimento de Ordem Judicial,conforme Anexo l.

CLÁUSULA SEGUNDA -- O Edital do Pregão Eletrânico no 007/2017 de 23 de

novembro de 2.017 - Processo no 098/2017 e seus anexos integram este contrato.

DO PRAZO

CLÁUSULA TERCEIRA -- O prazo de vigência do presente contrato será de 60
(sessenta) dias, com início após a data de sua assinatura, conforme Anexo 1 - Termo de Referência.

PARÁGRAFO UNICO - Excepdonalmente, admitir-se-á a prorrogação do prazo,

desde que, ocorra algum dos motivos enumerados nos indsos l a VI, do $1o, do artigo 57, da Lei no 8.666,

de 21 de junho de 1993, mediante justificativa, por escrito e prévia autorização da autoridade superior, nos

termos do $2o, do mencionado dispositivo legal.

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA QUARTA -- O laudo pericial deverá ser entregue na Sede do Cemitério e

Velório, situado na Rua São Pedra, no 2800, Bairro Centro, Mirassol/SP, no horário compreendido das
07h:30mín às 14h:30min.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O laudo pericial deve ser armado por profissional

credenciado e habilitado pela respectiva entidade/ conselho/ órgão de classe e que pertença ao corpo
societário ou ao quadro de funcionários da CONTRATADA

PARÁGRAFO SEGUNDO - Manter. durante toda a execução do contrato, a
compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas.

CLÁUSULA QUINTA -- A CONTRATADA deverá determinar data, local e horário para a

coleta de amostras de sangue ou outros e comunicar tanto o Município por meio do Cemitério Municipal,
bem como, os familiares vivos envolvidos, informando o número e quais os familiares irão ceder tais
amostras.

PARÁGRAFO UNICO -- A comunicação deverá ser realizada com lO (dez) dias de
antecedência sobre todos os procedimentos necessários para a realização dos testes
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CLÁUSULA SEXTA -- A CONTRATADA terá que estar apta a realização a coleta do
material(ossos e sangue das pessoas vivas) no Município de Mirassol/SP, às suas expensas, devendo toda

e qualquer despesa estar contemplada no valor licitada.

CLÁUSULA SETIMA -- Para a execução dos serviços, caberá a CONTRATADA todos os

custos dos procedimentos necessários para a realização dos testes de identificação humana, incluindo o

deslocamento dos familiares, a coleta e realização de exames de sangue e demais materiais e/ ou

procedimentos, bem coma, a colete e o transporte dos restos mortais e a execução do procedimento

propriamente dito.

CLÁUSULA OITAVA -- As despesas de desocamento, alimentação e estadia do

pessoal envolvido na execução dos serviços, correrão por conta da empresa CONTRATADA que, para tanto,

deverá se utilizar de material de sua propriedade.

CLÁUSULA NONA -- Caso não seja possível a obtenção de DNA do material exumado.

devido à qualidade do material exumado e/ou à quantidade de DNA degradado, o CONTRATANTE pagará á

CONTRATADA, mediante parecer técnico, 50% (cinquenta por cento) do valor do serviço.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA DECIMA -- Promover a execução dos serviços rigorosamente de acordo
com as discriminações constantes no Edital e seus Anexos, garantindo nova execução em até 48 (quarenta

e oito) horas, contadas da data da Notificação escrita do Departamento requisitante, sem qualquer ânus

para a CONTRATANTE, caso esteja em desacordo eom o solicitado.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA -- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas e
previdenciários respectivos, recolhendo todos os tributos devidos por lei, dentro dos prazos estabelecidos;

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA -- Responsabilizar-se por quaisquer ânus, encargos e

obrigações comerciais, fiscais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas, bem como, por contratar sob suas

expenms todas as modalidades de seguros a que se julgar exposta em face dos serviços; por todos os

danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a Prefeitura Municipal de Mirassol e a terceiros, em virtude

da execução de serviços a seu encargo, respondendo por si, por seus sucessores, prepostos, funcionários

ou contratados, não tendo a Prefeitura Municipal de Mirassol qualquer vínculo trabalhista direto ou indireto

com o pessoal da CONTRATADA.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Manter, durante toda a execução do contrato a

compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a todas as condições de habilihção e qualificação
exigidas na licitação; ' ' "' -"

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTIA - O Departamento de Serviços Municipais através do

Cem téHoLMunlc:al segreserva o direito de inspecionar a execução do objeto nos termos do Artigo 57, '$1a

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Determinar daü, local e horário para a colete de

amostras de sangue ou outros e comunicar com lO (dez) dias de antecedência, tanto o Município por meia

do Cemíteno Municipal, bem como os familiares vivos envolvidos, informando o número e quais
familiares irão ceder tais amostras;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

ou outros, bem como, a cometa e o transporte

propriamente dito;

Responsabilizar-se pela cometa das amostras de sangue

dos restos mortais e a execução do procedimento

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -- Realizar os exames e enviar o cauda correspondente
no prazo máximo de 60(sessenta) dias, a contar da assinatura do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

CLÁUSULA DÉCIMA NONA
qualidade, durante todos o processo técnico.

Manter sigilo das informações e dos laudos;

Utilizar "kits" e reagente validados, com controle de

extras
CLÁUSULA VIGÉSIMA -- Requisitar: ao Poder Judiciário a

em situações extraordinárias que venham a necessitar recoleta;

adição de providências

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA -- Emitir parecer técnico com resultado do exame

de DNA (laudo) dos indivíduos de cada caso com dados técnicos completos, relativos a todos os passos do
processo, e redigido de modo a permitir a carreta interpretação do resultado.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA -- Acompanhar e õscalizar a execução do

fornecimento CONTRATIADO e atestar nas notas fiscais/ fatura a efetiva entrega do objeto CONTRATADO.
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CLÁUSULA VIGESIMA TERCEIRA -- Prestar as informações e esclarecimentos

necessários que eventualmente venham a ser solicitados pela CONTRATADA sobre o objeto da licitação.

DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - O valor total do contrato corresponde à
Importância de R$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO -- Estão inclusos no valor estabelecido no "capot" desta

Cláusula, aqueles referentes a impostos e outros custos diversos, inclusive, frete.

PARÁGRAFO SEGUNDO -- Não serão consideradas despesas adicionais.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os preços atribuídos aos produtos na proposta

apresentada pela CONTRATADA permanecerão inalterados, salvo, em casos excepcionais, em que restar,

devidamente comprovado e justificado, o desequilíbrio económico-financeiro do contrato, nos termos

estabelecidos no artigo 65, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, caso em que. o CONTRATANTE

poderá reajustá-los.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - O pagamento ocorrerá até 20(vinte) dias da data

do recebimento do objeto, com a nota fiscal visada. atestando o recebimento e conferência pela Comissão

de Recebimento e Fiscalização e pelo Diretor do Departamento de Serviços Municipais.

PARÁGRAFO UNICO -- A Nota Fiscal/Futura de Prestação de Serviços deverá. ser

detalhada com as seguintes discriminações: descrição do serviço, preço unitário do serviço prestado e valor

total

CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA - Caso o Município CONTRATANTE ultrapasse o prazo

estipulado para pagamento e. desde que tenha dado causa ao atraso, sobre o valor do débito ou da parcela

incidirão, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, os índices

oHciais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, uma única vez, ate o efetivo

pagamento.

CLÁUSULA VIGESIMA SETIMA - As despesas decorrentes deste contrato serão

cobertas pela seguinte dotação orçamentária: 021400154520003.2.062 - 33903905 - F.2258 - R.P.

DA RESCISÃO E PENALIDADES

/
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CLÁUSULA VIGESIMA OITAVA - Constituem motivos para a rescisão do Contrato,

aqueles estabelecidos no artigo 7o, da Lei no l0.520, de 17 de julho de 2002 e nos incisos l a XVlll, do

artigo 78, da Lei Ro 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGESIMA NONA - Ocorrendo inadimplemento total ou parcial da
avença por parte da CONTRATADA, ficará esta sujeita às sanções previstas no artigo 7o, da Lei no l0.520,

de 17 de julho de 2002 e nos artigos 86 e 87, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e no Decreto

Municipal 5.131, de 24 de novembro de 2015.

CLÁUSULA TRIGESIMA -- A CONTRATADA estará sujeita, ainda a

1 -- Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de

Preços, quando ocorrer inexecução total ou parcial da avença, bem como, a sua rescisão unilateral, por sua
exclusiva culpa, sem prejuízo de outras sanções previstas em Lei e,

11 -- Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, sobre o valor

total Ata de Registro de Preços, até Q limite de 20%(vinte por cento).

DOS ENCARGOS

CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - Os encargos trabalhistas e previdenciários

decorrentes deste contrato serão de responsabilidade da CONTRATADA.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA Este contrato reger-se-á pelo disposto nas Leis

no l0.520, de 17 de julho de 2002. pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada

pela Lei Complementar no 147 de 07 de agosto de 2014, pelo Decreto Municipal Ro 5.131, de 24 de
novembro de 2015, aplicando-se as disposições da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais

normas regulamentares aplicáveis à espécie.

DO FORO

CLÁUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - Para dirimir quaisquer dúvidas ou liü'gins

decorrentes da interpretação e aplicação do presente Contrato, elegem as partes, o Foro da Comarca de

Mirassol, SP. com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento de

Contrato, digitado em 06 (seis) vias, de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas instrumentárias.

Mirassol/SP, 08 de janeiro de 2018
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Testemunha
Cristiane Martins Vasquez
RG. 20.352.S34
Matrícula Ro. IO1.625-3
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Chefe da $eCAdíhibistrativa do Cemitério e
Velório ,/ ..,.-/! \./
Simone,Cristinade Sousa

Depal
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