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CONTRATO NO 025/2018

Contrato emergencial para aquisição de material
hospitalar destinado ao controle de glicemia
Departamento de Saúde - que, entre si, celebram o
MUNICÍPIO DE MIRASSOL e a empresa ABBOn
LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.

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

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

Anísio rosé Moreira, oo 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, ABBOIT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA., CNPJ. 56.998.701/0033-01, Inscrição Estadual

099.04108-01, situada na Rodovia Régis Bittencourt, no 1962. Galpão 05, Água Morna, Embu das Artes/SP,

CEP 06.8].8-000, neste ato, representada por sua procuradora, Sra. CASSIA MARCA DA SILVA, brasileira,

solteira, advogada, RG. 36.761.983-0, CPF. 377.088.288-13, endereço comercial na Rua Michigan, Ro 735,

Cidade Monções, CEP 04.566-905, São Paulo/SP, doravante denominada CONTRATADA. celebram o

presente Contrato Emergencial, conforme as disposições abaixo

DO OBJ ETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA se compromete a fornecer e entregar ao

Departamento de Saúde do Município CONTRATANTE, a quantidade de material hospitalar destinado ao

controle de glicemia, descrita nos itens no OI e 02, abaixo discriminado:

ITEM MATERIAL QUANTIDADE
01 Sensor para monitoramento de glicemia, intertiscia}, por método

életroquímica amperométrica. contínua: aplicada na parte posterior

do braço, vida útil por até 14 dias, acompanha 01 sensor, apllcador

de sensor, lenço umedecido com álcool, Instruções de uso. O
produto atende a legislação vigente. Modelo: FreeStyle Lebre/

fabricante: Abbott Diabetes Caro Limlted Reino Unido / R.M.S.

sensor no 80146502021 -- SIAFiSIC0 474905-7

64 UNIDADES

02 Gllcosímetro portátil com tela sensível ao toque e conexão por porta OI UNIDADE

Á
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USB, sem fio, para leitura do sensor intersticial. Na escala de 40 a

500mg/dl para glicemia. Capacidade de armazenamento de 90 dias,

com 07 tipos de relatórios e horários, tempo de teste de
aproximadamente 15 segundos, através do rastreamento do sensor.

Alimentação: bateria recarregável de ION LÍTIO. 01 cabo USB e

adaptador de energia. Inclui Manual do usuário e o gula de
referência rápida.

Modelo: FreeStyle Lebre/ Fabricante: Abbott Diabetes Care Limited -

Reino Unido/ R.S.M. ]eitor no 80].46501903 - SIAFISIC0 474969-
3

CLÁUSULA SEGUNDA -- Os autos do PJ. no 2017/09/012481, integram o presente

Contrato, independentemente de transcrição.

DO PRAZO

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de vigência do presente contrato será de 12(doze)

meses, com início após a data de sua assinatura.

PARÁGRAFO UNIÃO - Excepcionalmente, admitir-se-á a prorrogação do prazo de

vigência do Contrato, desde que, ocorra algum dos motivos enumerados nos incisos l a VI, do g la, do

artigo 57, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante justiRcação, por escrito e prévia autoHzação
da autoridade superior, nos termos do $ 2Q, do mencionado dispositivo legal.

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA QUARTA - A entrega dos materiais deverá ocorrer de forma parcelada, na

sede do Almoxarifado da Saúde, situada na Rua São Pedra, no 1731, Centro, em Mirassol, SP, mediante
prévia solicitação expedida por escrito, pelo(a) Senhor(a) Chefe da Seção do Almoxarifado da Saúde com,

no mínimo lO(dez) dias de antecedência da data de entrega. a ser realizada em dia útil, no horário das
08h00min às 16h00min.

CLÁUSULA QUINTA - Os materiais hospitalares destinados ao controle de glicemia,

no ato de entrega, deverão ter prazo não inferior a 06(seis) meses da sua validade e possuir Registro

no Ministério da Saúde e ANVISA.
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CLÁUSULA SEXTA - Na hipótese de ocorrerem fatos no processo judicial que

culminem na desobrigação do fornecimento por parte do Município ou redução do quantitativo, o

CONTRATANTE ülcará desobrigado a solicitar a entrega dos produtos em sua totalidade.

CLÁUSULA SETIMA - A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo carregamento,

transporte e descarregamento do objeto, no local de entrega indicado.
PARÁGRAFO UNICO - Os materiais deverão ser transportados, de forma a não se

sujeitar à danificações, ficando por conta e risco da CONTRATADA, quaisquer danos ou irregularidades que

powentura .vierem a ocorrer até o efetivo recebimento do objeto pela Comissão de Recebimento e

Fiscalização.

CLÁUSULA OITAVA - Os materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA devem

corresponder às especificações apresentadas na proposta
PARÁGRAFO UNICO - O CON'TRATANTE reserva-se o direito de não receber os

produtos em desacordo com o previsto neste instrumento, podendo cancelar o contrato e aplicar as

sanções cabíveis, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA NONA - A CONTRATADA não poderá substituir os produtos (marca,

qualidade, etc) sem a devida autorização do CONTRATANTE
PARÁGRAFO UNIÃO - Em caso de substituição, a CONTRATADA deverá, antes de

efetuar a entrega. enviar o pedido ao órgão requisitante com as devidas justificativas que, poderá ou não

aceita-las.

DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA DECIMA - O valor total do contrato corresponde à importância de

R$22.743,50(vinte e dois mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos)r sendo

64(sessenta e quatro) sensores Free Style Lebre de monltoramento no valor total de R$ 22.393,60(vinte e

dois mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta centavos) e um Kit inicial do sistema flash de

monitoramento de glicose Free Style Lebre no valor de R$349,90(trezentos e quarenta e nove reais e

noventa centavos).

PAGRAFO PRIMEIRO - Estão inclusos no valor estabelecido no "caput" desta

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

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não serão consideradas despesas adicionais.
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devidamente comprovado e justiflcadoj o desequilíbrio económico-financeiro do contrato, nos termos
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estabelecdostno artigo 65, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, caso em que, o CONTRATANTE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O pagamento ocorrerá em até 20(vinte) dias da
data do recebimento do objeto deste contrato, mediante a apresentação d

' \''''=W/ MF\#qHP \#\4

a Nota Fiscal/ Fatura

correspondente, com aceite e visada pela Comissão de Recebimento/Fiscalização e pelo Senhor Diretor do
Departamento de Saúde

PARÁGRAFO ÚNICO - A Nota Fiscal/Futura deve ser visada e com aceite do Diretor.
e ser detalhada com as seguintes discriminações: marca, quantidade, preço unitário e preço total.

'-bVI r

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -- Caso o Município CONTRATANTE ultrapasse Q
zo estipulado para pagamento e, desde que tenha dado causa ao atraso, sobre o valor do débito ou da

parcela incidírão, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. os
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, uma única vez. ate o
efetivo pagamento

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - As despesas decorrentes deste contrato serão
cobertas pelas seguintes dotações orçamentárias: 0210001030300312165 - 33909199 - Fl115 - FMS

DA RESCISÃO E PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -

previstos nos artigos 77 e 78 da Lei Federal no 8.666/93.
Constituem motivos de rescisão contratual os

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA NTRATADA estará sujeita a:

1 - Multa de ATÉ 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato quando ocorrer a

Inexecução total bu parcial do contrato, bem como a sua rescisão unilateral, por culpa exclusiva da
CONTRATADAS sem prejuko de outras sanções previstas em Lei;

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

DOS ENCARGOS
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execução deste contrato serão de responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA Os encargos sociais e trabalhistas decorrentes da

DISPOSIÇOES GERAIS

CLÁUSULA DECIMA SETIMA - Este contrato reger-se-á pelo Artigo 25, Inciso l da

Lei Federal no. 8.666 de 21 de junho de 1993.

DO FORO

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões relativas a este contrato

CiAUSULA DECiMA OITAVA Elege-se o foro de Mirassol/SP, com exclusão de

(cinco) vias de igual teor para o mesmo fim. perante duas testemunhas Instrumentárlas

Justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento de contrato em 05

Mirasso1/5P. 07 de fevereiro de 2018

CONTRATADA
Abbot Laboratórios do Brasil LTDA
Cássia Mana da Salva

Diqitadora #DNJ \
Matrícula R.o l(}$.6?

Testemunha
Giulia C Dommarco Simões
RG: 35.293.274-0-SSP/SP
Matrícula 105.864-9

Suzéte t:ássio de Andrade
RG lygi4.0t4 SSP/SP
Matrkula 101.182-0

Diretor do repto de Saúde
Antonio Cardos Bittar


