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Estado de S5o Paulo

PREGAO PRESENCIAL NO 058/2020 PROCESSO NO 111/2020 D.A. D.C.L

CONTRATO NO 230/2020

Termo de Contrato que, entre si celebram,

MUNICIPIO DE MIRASSOL e a empresar CLINICA

VETERINARIA RICARDO LTDA, na forma abaixo

estabelecida.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE MIRASSOL pessoa juridica

de direito pablico interns, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo page municipal encontra-se situado na Praia Dr.

Anisio Jose Moreira, no 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 Magalh3es, no 3566, Primeiro Andar, bairro S3o

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

empresa, CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA. CNPJ. 06.276.996/0001-49, Inscrig3o Estadua

432.086.298.117, situada na rua Idaco Bertolini, no 578, bairro Vila Sorocabana, CEP 18.120-000, em

Mairinque, SP, neste ato, representada por sua s6cia/administradora, Sr.(a) GISELE DUARTE

ZANGROSSI SOUZA, brasileira, casada, empres6ria, RG. 17.917.977-9 - SSP/SP, CPF. 088.892.668-56.

residente e domiciliado(a) na rua Roque Godlnho, no 297, bairro Jardim Brasilia. em Mairinque, SP, CEP

18.120-000 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, nos termos do Edital

do Pregao Presencial no 058/2020 de 19 de outubro de 2020, Processo no 111/2020, conforme as
disposig6es abaixo:

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA -- A CONTRATADA se compromete a prestar servigo m6dico

veterin6rio de castrag3o de cues e gatos, conforme termo de refer6ncia anexo ao Edital - Vigilancia

Epidemio16gica - Departamento Municipal de Sa6de de Mirassol/SP, nos termos do Edital do Preg3o

Presencial no 058/2020 de 19 de outubro de 2020, Processo Ro 111/2020 e seus Anexos.

CLAUSULA SEGUNDA -- O Edital do Preg3o Presencial no 058/2020 de 19 de outubro

de 2020, Processo no 111/2020 e deus Anexos, integram do presente Contrato, independentemente de

transcrigao

'#

DO PRAZO

CLAUSULA TERCEIRA - O puzo de vig6ncii

(noventa) dias, com initio apes a Ordem de Inlcio dos Servigos (O.I.S

peta Divis3o T6cnica de Vigilancia em Sa6de. do Departamento Munici

do presente

) enviada par
)al de Sa6de.
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PARAGRAFO PRIMEIRO -- O envio da Ordem de Inicio de Servigos dar-se-i atrav6s

de melds em que reste comprovado, de forma inequivoca, que a CONTRATADA a tenha recebido(vla postal
''In rpr-phimpnto. "Fac-simile", oessoalmente atrav6s de servidor do Municipio

com registro ou aviso de rece

coNTRAIANTE. dentre outros)

PARAGRAFO SEGUNDO - Todos os prazos do contrato servo contados em dias

Estado de Sio Paulo

corridor

PARAGRAFO TERCEIRO -- Excepcionalmente, admitir-se-ia prorrogagao do puzo

de inicio de etapas de execugao, de conclus3o e de entrega, desde que, ocorra algum dos motivos

enumerados nos incisos I a VI, do $1o, do artigo 57. da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. mediante

justiflcagao, por escrito e pr6via autorizag3o da autoridade superior, nos termos do $2o, do mencionado

dispositivo legal.

DA EXECUgAO DO CONTRATO

CLAUSULA QUARTA -- Os servigos servo realizados conforme condig6es constantes

da O.I.S. expedida peso Departamento de SaOde / Vigilancia Epidemio16gica, correndo por conta da

CONTRATADA today as despesas de seguros, veiculos, transportes, equipamentos, instrumentos e materials

cir6rgicos, medicamentos, anest6sicos, EPls, tributos, encargos trabalhistas e previdenci6rios decorrentes

da execu93o do objeto delta licitagao, em conformidade com o estabelecido no Anexo Ido Edital Pregaa

Presencial no 058/2020, de 19 de outubro de 2020.

CLAUSULA QUINTA -- A CONTRA:l'ADA compromete-se a realizar os servigos de

forma que agenda a today as normas e exig6ncias legais para o cano, principalmente no que se refere is

determinag6es da Vigilancia Sanitiria.

CLAUSULA SEXTA -- O Departamento de SaOde / Vigilancia Epidemio16gica se reserva

no direito de inspecionar os servigos, podendo recuse-los, acaso esteja em desacordo com o estabelecido

no Editale deus Anexos referente ao Processo Licitat6rio no 111/2020, Pregao Presencial no 058/2020, de

19 de outubro de 2020

DAS 0BRIGAg6ES DA CONTRATADA

CLAUSULA SETIMA -- A CONTRATADA mica obrigada a

INCISO 1-- Executar o objeto do presente Contrato riggrosa6ente de acorddXom as

discriminag6es constantes no Edital e deus anexos.

INCISO ll - Nio substituir o objeto (marca, qualidade, etc.) sem a dev@a auto0bagao

do CONTRATANTE e, em cano de substituig3o a CONTRATADA dever6, antes de executar/(grqtregarg,4nviar o

pedido ao 6rg3o requisitante com as devidas justiflcativas que, poder6 ou n3o as aceitar.

INCISO 111 -- Manter durante toda a vig6ncia do contrato, a

obrigag6es assumidas em relag3o a today as condig6es de habilitag3o e qualiflcag3o

\
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INCISO IV -- Realizar os servigos de forma que atenda a today as normas e exig6ncias

legais para o caso, principalmente no que se refere is determinag6es da Vigilancia Sanitiria.

INCISO V -- Responsabilizar-se pecos encargos trabalhistas e previdenciirios

respectivos, recolhendo todos os tributos devidos por lei, dentro dos prazos estabelecidos.

INCISO VI -- Observar rigorosamente o cumprimento da legislagao referente a

Seguranga e Medicina do Trabalho.

INCISO Vll -- Ser respons6vel por: acidentes de trabalho, de execug3o de servigos

contratados; uso indevido de patented registradas; e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer

causa, pda destruig3o ou daniflcag3o do servigo em execugao, at6 a definitiva aceitagao do mesmo pda

comiss3o de fiscalizag3o, bem como pdas indenizag6es que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos

oriundos dos servigos contratados.

INCISO Vlll -- N3o executar qualquer servigo que n3o deja autorizado peta

Departamento de Sa6de / Vigilancia Epidemio16gica do Municfpio, salvo aqueles que se caracterizarem

como necess6rios a seguranga individual ou coletiva e n3o previstos neste instrumento convocat6rio.

INCISO IX -- Comunicar o Departamento de SaOde / Vigilancia Epidemio16gica. com

antecedencia, a ocorr6ncia de qualquer tata ou condigao que possa atrasar ou impedir a conclus3o dos

servigos, no todo ou em parte

INCISO X -- Fornecer e exigir de seus funcion6rios o uso de todos os equipamentos de

seguranga previstos na legislag3o em vigor e os que forem solicitados pda Comiss3o de Fiscalizagao, tais

como: botas, luvas, miscaras e outros.

INCISO XI -- Afastar ou substituir dentro de 24 horas, sem anus para o Municfpio de

Mirassol qualquer funcion6rio que, por solicitag3o da Comiss3o de Fiscalizag3o, n3o deva continuar a

participar da execugao dos servigos

INCISO Xll -- Fornecer e manter todos os insumos necess6rios ao bom desempenho

dos se rvigos.

INCISO Xlll -- Promover a organizag3o t6cnica e administrativa dos servigos de modo

a conduzi-los eflcaz e eficientemente

INCISO XIV -- Indicar preposto devidamente habilitado, com poderes para

represents-la em tudo o que se relacionar com os servigos prestados.

INCISO XV -- Comunicar ao Departamento de SaOde / Vigilancia Epidemio16gica, no

puzo m6ximo de 12 (doze) horan, qualquer ocorr6ncia anormal ou acidente que se verinque no local dos

servigos.

INCISO XVI -- Prestar todo esclarecimento ou informaQ3o solicitada pelo

Departamento de SaOde / Vigilancia Epidemio16gica, garantindo Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao luca

dos servigos, bem como aos documentos relativos aos servigos executados ou em execug3o

INCISO XVll -- Paralisar, por determinagao do Departamento

Epidemio16gica, qualquer trabalho que n3o esteja sendo executado de

ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

INCISO Xvlll -- Responder pelo pagamento dos sa16rios devidos

empregada nos servigos, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenci6rios respectivos,je pgr>6udo maid

de $ggde / Vigilancia

que
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que, como empregadora deva satisfazer, a16m de ficar sob sua integral responsabilidade a observincia das

leis trabalhistas, previdenci6rias e fiscais, assam como os registros, seguros contra os riscos de acidentes de

trabalho, impostor e outras provid6ncias, obrigag6es pertinentes ou seu ramo de atividade.

INCISO XIX -- Arcar com os impostos, taxas e contribuig6es incidentes sobre o objeto

deste Termo de refer6ncia, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos

em lei

INCISO xx - N3o permitir a utilizagao de mio de obra de menores de 18 (dezoito)

anos.

INCISO XXI -- Manter a prestag3o de servigos, durante toda a vig6ncia da

Contrata$o, em compatibilidade com today as condig6es de habilitagao e qualincagao exlgidas quando da

contratagao.

INCISO XXll -- Responder por todo e qualquer anus decorrente de eventual

condenag3o trabalhista proposta por seus empregados, autorizando, desde j6, a retengao dos valores

correspondentes aos cr6ditos decorrentes do contrato decorrente do presente Termo de Refer6ncia.

CLAUSULA OITAVA -- Os servigos somente servo considerados recebidos, apes a

confer6ncia de praxe pele 6rgao requisitante

CLAUSULA NONA -- o CONTRATANTE reserva-se no direito de n3o receber os

servigos, se estiver em desacordo com o previsto neste instruments, podendo cancelar o contrato e aplicar

as sang6es cabiveis, nos termos da legislagao vigente.

CLAUSULA DECIMA - A CONTRATADA se obriga a cumprir today as condig6es

estabelecidas no item 14, do Edital do Pregao Presencial no 058/2020 de 19 de outubro de 2020, Processo

no 111/2020, conforme discriminado no Edital e Anexos.

DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA O valor total do contrato corresponde a

mportancia de R$ 150.000,00(cents e cinquenta mil reais)
PARAGRAFO PRIMEIRO - Est3o inclusos no valor estabelecido no "caput" desta

Clgusula, aqueles referentes a impostor e outros custom diversos, inclusive, frete.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os pregos atribuidos aos produtos na proposta

apresentada pda CONTRATADA permanecer3o inalterados, salvo, em casos excepcionais, em que restar,

devidamente comprovado e justificado, o desequilfbrio econ6mico-financeiro do contrato, nos termos

estabelecidos no artigo 65, da Lei no 8.666, de 21 de junho de l?93r'i]ji:g..f:ri]...q!($;"R>\CONTRATANTE

poder6 reajust6-1os.

7
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA O pagamento ocorrer6 erp/at6 20/&lnte) dias da.

data de emiss3o da nota fiscal/fatura correspondente, com aceite e visada pda Coll;t!!$ie/de Recebimento

4
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e Fiscalizag3o e pele Diretor do Departamento de SaOde e Chefe da Divis3o T6cnica de Vigilancia em
Sa6de.

PARAGRAFO UNICO -- A Nota Fiscal/Fatura dever6 ser detalhada com as seguintes

discriminag3es: descrigao do servigo, prego unitirio e valor total.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA Casa a Administrag3o ultrapasse o puzo

estipulado para pagamento e, desde que tenha dado causa ao atraso, sobre o valor do d6bito ou da parcela

incidir3o, para fins de atualizag3o monet6ria, remunerag3o do capital e compensag3o da mora, os indices

oficiais de remuneragao b6sica e juror aplicados a caderneta de poupanga, uma Onica vez, ate o efetivo

pagamento.

OAS 00TAg6ES 0RgAMENTARIAS

CLAUSULA DECIMA QUARTA - As despesas decorrentes deste contrato servo

cobertas pda seguinte dotagao orgament6ria :

021000103050031.2.169 - 33903905 - F:1573 - VIGL. EPIDEM. C.A. 303.0000

DA RESCISAO E PENALIDADES

CLAUSULA DECIMA QUINTA Ocorrendo inadimplemento total ou parcial da

avenga por parte da CONTRATADA, ficar6 esta sujeita is sang6es previstas no artigo 7o, da Lei Ro l0.520,

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

Municipal no 5.130/2015.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - A CONTRATIADA estari sujeita, ainda a:

INCISO I -- Multa de at6 20% (vinte por cents) sabre o valor total do contrato quando

ocorrer inexecug3o total ou parcial da avenga, bem como, a sua rescis3o unilateral, por culpa

exclusivamente sua, sem preJuizo de outras sang6es previstas em Lei; e,

INClso ll - Multa de 1% (um por cents) por dia de atraso na entrega do objeto,

sabre o valor total do contrato, at6 o limite de 20%(vinte por cents)

DO FUNDAMENTO LEGAL

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Este contrato reger-se-6 pelo disposto na Lei no

l0.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Complementar no 123. de 14 de dezembro de 2006 e alterag6es,

pelo Decreto Municipal no 5.585, de 03 de dezembro de 2019 e suas alterag6es, e pelo Decreto Municipal

no 5.130 de 24 de novembro de 2015, aolicando-se as disoosic6es da LeLFedgf81'fir'8:666xde 21 de junho

de 1993 e demais normas regulamenta

daas

es aplicaveis a esp6cie.

DO FORO

ge 21 de j81 n
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - Para dirimir quaisquer d6vidas ou litigios decorrentes

da interpretag3o e aplicag3o do presente Contrato, elegem as panes, o Foro da Comarca de Mirassol, SP,

com renOncia expressa a qualquer outro, por maid privilegiado que sega.

E. por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instruments de

Contrato, digitado em 06 (leis) bias, de igual tear e forma, cam 02 (dual) testemunhas instrument8rlas.

Mirassol/SP, 17 de dezembro de 2020.

Municipio de N
Dr. Andre Ricardo

CONTRATANTE

Suzete Ci4ssio de Andrade
RG i7.5M.Ot4 SSP/SP
Matrkula IO1.182-0

Diretor do oepartamento de Sa6de
Antonio Carlos Bittar

'a


