
ESIÀDO DÀ PÀ3ÀiBÀ
PREEEITURÀ MT'NÍCIPÀÍ, DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃO

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE 51 CELEBRÀM A PREFEITUBÀ MUNICIPÀL

MOGElRO E LABTESPE LABORÀIORIO CI,INICO T,TDA, PARÀ EXECUÇÃO

SERVIÇO CONEORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORI4À ABÀIXOI

DE
DE

pê1o presentê instlumento de contrâto, de u]n lado Prefeitula Municiúal de Mogej-ro _ Av.
presidenteJoãoPêssoa,47-Centro.Mogel.o-P8,CNPJn"08.866.501,/0001-67,nesteato
."p.u"..,t.aupêloPrefeitoAntonioJosérerlêira,BIasileiro,solteiro,Emprêsario,residênteê
domicitiado ,',à sitio Pintado de CiÍna, 138 - Àrêa Ruraf - Mogej-ro - PB, cPE n'840 199'644-91'

Carteira de Identidade n" 3360118 SSPPA, doravantê simplesmente CONTRATÀNTÉ, e do outro lado

LABFESPE I.ABORÀTOR1O CLINICO LTDA - R FRANCISCÔ LUIS D8 ARÀUJO' SN - CENTRO - SÀLGÀDO DE SAO

rEtIx-PB,CNPJn"23.458.499l0001-Bo,doravantesimplesmentecoNTRÀTADo,decidiramaspartes
contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cIáusulas e condiÇões §êguintês:

CLI(USULÀ PRIMEIRÀ - DOS FUNDÀi'ENEOS:

Este contrato decorre da Dispênsa de LicitaÇão n' DV00OO3/2022'

Federal no 8,666, de 2L de Junho de 1993, Lei Complemeotar no 123,

legislaÇão pertineote, consj-deradas as alterações postêriores das

processada nos têrmos da Lei
dê 14 de Dezenüto de 2006; e

rêferidas normas.

CIáUSULÀ SEGUNDÀ - DO OB.]ETO:

o prêsente contrato tem por objeto: CoNTRÀTAÇÃo DE EMpRESA

ATiNDER As DEMÀNÀS DE ExÀMEs LABoRAToRIÀrs DÀ SECRETARTA DE

oselviÇodeveláserexecutadoligolosamentedeacordoconascondiÇõesêxplessasneste
instnmento, proposta apresentada, es"pecificações técnicas correspondentes' processo de Dispênsa

ã"-il.ra.çao n" DVOO003/2022 e instiuçÕes do Contratante, documentos esses que ficam fazêndo

partes integrantês do presentê contlato, indepêndente dê transcrição; ê sob o regime de

êmprêitada Por PrêÇo unitário'

DTSPENSÀ No DV00003/2022
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N. DV OOOO3,/2022

col{rRÀTo N": 00033/2022 -cPL

crÁusu.À TERCETR.À - DO Và,,OR E PREçOS:

O valor total deste contrato, a basê do

OUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REÀIS) .

cóDrco

PARÀ LOCÀÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÀRA

SAí]DE DESTE MUNICIPÍO,

prêÇo propo§to, é de R$ 1l'595,00 (DEZBSSETE MIL E

DTSCRIMTNÀÇÀO
. ANALISADOR HEMÂTOLOCICO COM DISPLAY DE LCD. 'IELA

DE 2 LIIiIiAS DE 4O CABÀCTERES ALFANUMÉRICOS ''
AMoSTRÀGEM EM TUBO ÀBÉRTO, TECNOIOGIA DE IMPEDÂNCÍ4,

FOTOMETRIÀ. MICRO_ÀMOSTRÀGEM SOMENTE IO U] (SANGUB

,órall . lruaazrteuENTo DE MEMóRrA BASEADo EM cARTÃo

ÍNTELIGENTE (OPCIONAL) . 60 ÀMOSTRÀS/HORA. MODO CBC

(18 PÀRÁI"íETROS) : ÍíBC, RBC, HBG, I1TC. MCV, RDW' MCI]']

MCHC, PIT, MPV, PCT, PD!i, g E iI DE LIN, MON ÀND GRÀ'

TDENTTETcAÇÀo DE PÀcrENTEs (1.D., sEQUÊNcrA*)
FLAGS DE PATOLOGÍÃ (i'IBC, RBC E P],T), LIM]TES DE

NOR,I"1ÀLIDÀDE E CONTÀGEM DE SINÀLIZADORES DE FALHA

DTMENSôES DE 16.5 in x 14 x 12.5 in (HxwxD) ' roNTE

DE ALTMENTAÇÃo 90/240 v 50/6a sz-230 vL'
ÀNALrsÀDoR sEMTAUToMÁTrco DE BroQUÍMrcA 90

PosSIBILIDADES DE PROGBÂMAÇÃO PARA QUÀLQUER

REAGENTE (SISTEMA ÀBERTO). TAIXÀ DE LEITURÃ: -O,1OO
A 3,500 ABS. MONOCROMÀDOR COM ? EILTROS: 340, 405'
505, 546, 5'7A, 620 E 670 NM. BANDA DE PASSAGEM 10

NM PARÀ 340 E O6 NM PÀBÀ OS DEMÀIS FIITROS. LUZ

ESPúRIÀ: < o, o1tr. LÉrruRAs MoNocRoMÁTrcÀs E

BICROT4ÁTICAS. ELUXO CONTÍNUO DE 150 PL À 2'O MI'
cuBÉTA DE ELUxo METÁLrco DE 32 ur rERMosrATrzÀDA

PARÀ 25, 30, 3] 10,1 "C. CONTAMINAÇÃO CUBETA: < 1I
COM 5OO BL (TESTE COM SOLUÇÀO DE DICROMÀTO DE

porAssro) . LErruRAs EM ABSoRBÂ§crA, PoNTo FTNAL,

ctNÉTrcA, TEMPo E1xo, DrFERENCrAr, crNÉTrcÀ
uúLTrpLÀ. LEÍTURÀS coM PADFÂo, MULTI PADF{Ào E EÀToR'

ESTATÍsrrcÀs DE coNTRolE DE ouAI,rDÀDE coM GRÁErco

DE LEVEY JENNINGS. IMPRESSÃO DOS RNSULTADOS COM

I'NIDÀDE
MES

QUÀ}ÍIIDÀDE p.uxrrÁnlo
1.95s, O0

P. toTÀL
11.595,009

N



ÍMPRESSOFÀ GúETCÀ INCORPORÀDA. LÂUPÀDA DE

TUNGSTÊNIO DE LONGÀ DURÀ81Í,ÍDADE. CONTROLE COMPI.ETO

DA REÀÇÃO CINÉTICÀ OU CO],OR1MÉTRICA. ÀL]MENTÀÇÃOI
Llo, 121 , 220 E 24A VOLTS, 35 VÀ. PESO DE 10 kq.
NÚMERo DE REGISTRO NÀ I\NVISA: 10423910006.

crÁIrsú.À QuÀRTÀ - DO REÀi,USTÀ!'{ENBO EU SENIÍDO ESTRTTO:

Os prêços contlatados são fixos ê irreaiustáveis no prâzÔ de um ano'
oeoiro do prazo de vigência do contrato ê mediante solicitaÇão do Contratado, os prêÇos podêrão

sofrer realuste após à interregno de um ano, na mesma proporÇão da variaçáo verificadâ no IPcA

IBGE acumulado, tOmaOdO-Se pôl base o mês de apresentaÇão da êssinatura do contlato,
exclusivamênte para as obrigaÇõês iniciadas e concluidas após a ocorlência da anuâlidadê.
Nos reajustes subsequêntes áo primeiro, o interrêgno minimo de um aDo será contado a partir dos

efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulqaÇãá do indice de reajustamento, o Contratantê pagará ào Contratado
almportânciaca.lculadapelaúftimavarj.aÇãocohecida,tiguidandoadlferenÇacollespondente
iao iogo seja divulgado o irrai.. definitivo, Eica o contlatado obrigado a apresentar mêmória de

câtculá refãrente aã reajustamento de preÇos do valor lemanescênte, sempre que estê ocolrer'
Nas aferiÇôes fínais, o lndice utillzaào para reajuste será, obrigatoriaÍnente, o dêfinj-tivo.
Caso o índicê e§tabelecido para rêajustamênto vênha a ser extinto ou de qualquer fotma não possa

mais ser utilizado, será ad;tado, e; substituiçào, o que vier a ser determinado pela legi§lação
entáo em vigor '
NaausênciadeprevisãolegalquantoaoÍndicesubstituto,aspartêselegeráonovoindice
oficial, parâ reajustanento ào preço do valor lemanescente, por meio de termo aditivo'
O reajuste poderá ser reali-zado por apostilamento'

CIÁUSUI,À QUÍNIÀ - DÀ DOTÀÇÃO:

As despesas correráo por conta da seguinte dotaçâo, constantê do orÇamento vigente:
Recursàs próprios do úunicipio de uogàiro: LEI MúNlCIPAL 358/2021 02.040-SEC. MUNICTPÀL DE SAUDE

/Euso2o4o.!0,122.a004.2920MÃNÚIENÇÃoDÀsATIvlDÃDEsDASECRETÀRIADESÀÚDE
0204O . 1O . 301 . 1012 .2035 _ MANUT. DAS ATIVID ' DA ESTRÀTEGIA SAUDE DÀ E'AMILIA

02040.10.302.1013.2031 _ MÀNUT. ATÍV.HOSP.E MÀTERN ' MÀRIA HERMINTÃ SILVEIRÀ

o2o4o.Lo.3o2.10t3.2946- TEToMUNICMEDIAEALTACoMP.ÀMBHosP-MÀc3'3.90.39.00.00oÚTRos
SÊRV. DE TERC. PESSOA .]URÍDICA

Total 17.595,00

financeiro de 2022,
Àrt. 5?, da Lêi

o, dê acordo com a§

ora
Lêi

contratado, que
8.666l93, estão

ctÁusuÍ.À sExrÀ - Do PÀGÀltElÍro:
o pagâmento será efêtuado mêdiante procêsso legular
aaàtáaos pêlo Contratantê, da seguinte maneira: Para

do periodo de adimpl-emento.

ê êm obselvância às normas ê procêdimentos
ocorrer no plazo dê tlintâ diâs, contados

cúusuI,À sÉTrMÀ - Dos PRAzos E DA vtcÊNcÍÀ:
ó" pruro" máximos de inicio de etapas de exêcuÇão.e dê conclusáo do

admitern prorrogaÇão nas condiÇõês e hj'pótêses previstas no Àrt' 57' S

abaixo i;di.cados e serão considerados da assinatura do contrato:
a - fnicio: Imêdiato;
b - Conclusâo: 9 (nove) mêses.
À vigência do presente contrato será determinada: até o final do êxe

considerada da data de sua assinatura; podêndo ser prorrogada nos

8.666/93.

obj eto
1ô, da

!cl cio

cúUsULÀ OITÀVÀ - DÀS OBRIGÀÇõES DO CONTRÀTÀNTE

a - Efetuar o pagalnento relativo a êxecuÇão do serviÇo efet i vamente rêa

respectivas cláusulas do pÍesênte contlato;
b - Proporcionar ao CoDtlatado todos os meios nêcessários para a fiel êxêcução do serviÇo

contratado;
c-Notificalocontlatadosobrêqualguerirreqularidadeêncontradaquantoàgualidadêdo
"a."iiÀ, 

exetcendo a mais ampla e cornpl;a fiscalização' o que não eximê o Contr:atado de suas

rêsponsabilidades contlatuais e lêgais;
d - Designar representantes corô aaribuiÇões de Gêstor e Eiscal deste contrato, nÔs terinos da

a,or u ,ióarrt", 
_especialnente para acompanhar e -fiscalizar a sua execução' respectivamente '

perrnitiaa a contrataÇáo de terceiros pa;a assistência e subsidio dê infomaÇões pertinêntes a

essas atribuiÇões.

crÁusur.À NoNÀ - DÀ3 oBRrGÀçõEs Do colÍrRÀTÀDo:
a - Exêcutar devidâmêntê o sêlviço dêscrito na C1árlsula correspondêntê do prêsente contrato'
dentro dos mêIhorês para.etrãs dê q\ralidade estabêlecidos para o ramo de atividade rêlacionada

ào objeto contratual; con observância aos prazos estipulados;
b - Rêsponsâbilizal-se po. todos os ônus e obrigaçôes concernêntes à 1êgislaçáo fiscaf' civil'
tributáriaêtrabalhista,bemcomopolrtodasasdespesasêcompromissosassumidos,aqualquer
titulo, pêrantê sêus folnecêdÔres ou terceiros êm razâo da exêcuÇáo do objeto contratado'
.-l-11""a", preposto capacitado e idônêo, aceíto pêto Contratante, quando da êxecuÇão do contrato'
que o reprásente j-ntegralmênte êm todos os seus atos;
d - Pêrmiti! e facilitar a fiscafização do Contratante devendo prestar os informe§ e

escf arecimentos solicitados ;



e - Será rêsponsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceixos, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, nâo êxÇIuindo ou reduzindo essa rêsponsabi Iidade
a Íiscalização ou o acompanhamênto pelo órgão interessadÔ;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em Parte, o objeto dêste instrr..mento, sem

o conhecinento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigêôcia do cont!ãtô, êm compatibilidade com a§ obri-gações assumidas,
iodas as condições de rêqularidade e qualificação exigidas no respectivo processo dê contrataÇão
dlreta, apresentando ao contratante os docu.'nentos necessáIios, senprê que solicitado.

cu(usu,À DÉcD,rÀ - DÀ ÀrrERÀÇÃo s REscrsÃo:
Este contrato poderá ser alterado con a dêvida justificativa, unil-ateralmênte pelo Côntlatante
ou por acordo entre aS pâltês, nOS casos previstos no Àrt. 65 e será rêscj-ndido, de pleno
dir;ito, conforme o disposto nos Arts. '11 t '78 e 79, todos da Lei 8'666/93'
o Contr:atado fica obrigado a acêitar, nas mesmas condiÇõês contratuais, os acréscimos ou

suprêssões que se fizerem nos serviÇos, até o Iespectivo limite fixado no Àrt, 65, § 1' da Lei
g.à66/93.llenhun acrésclmo ou supressão poderá exceder o linite estabelecido. salvo as supressôês
rêsultantês de acordo cêlebrado êntre os contratantês.

CIÁUSULÀ DÉCD.IA PRÍICIRÀ - DO RECEBI}{EIITO:
Êxecutado o presente contrato e observadas as condiÇões de adimplemento das obrigaçóes
os procedimentos e ptazos para receber o seu objeto pêlo contlatante obedece!ão,
caso, às disposiÇóes dos Arts. 13 a 16, da Lei B'666,/93.

pâctuadas,
conforme o

CIÁUSUI.A DÉCÍ!,IÀ SEGT,NDÀ - DÀS PENÀIÍDÀDES:
A recusa injusta em dei).ar de cumprir as obrigaÇões assr.rmidas e preceitos lêgai-s, sujêitará o

côntratado, garantida a prévia defesa, às sêguiotes penalidadês previstas nos Arts. 86 ê 87 da

Lei 8.666,/93: a - advertência; b - multa dê mora dê O,5t (zêro vir:gula cinco por cento) aplicada
sobrê o valor do contrato por dia dê allaso na entlega, no inlcio ou na execuÇão do objeto ora
contratado; c - nulta de 108 (dez por cento) sobre o valor contratado pê1a inexecuçáo total ou

parcial do contrato; d - suspensão temporáIia dê par:ticipar em llcitaÇão e impedimento dê

;ontlatar com a ÀdrlinistraÇâo, por prazo dê até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade
pala]icitaloucontratalcomaÀdmini§traÇãoPúblicaenquantopêrduralemosmotivos
ãeterrrrinantes da puniÇão ou até que sêja piomovida sua rêabilitaÇão perante a própria autoridade
que aplicou u p..ra11dud"; f - simultaneamênte, qualquer das penalidades cabivej.s fundamentadas
nâ Lê1 8.666/93.
se o valor da multa ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 dj'as após a comunicação

ao contratado, sêrá autômaticamente dêscontado da primêira parcela dÔ pagamento a quê o

Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1t (um por ceoto) ao mês, ou.
quando for o caso, cobrado judicialmênte.

cr.iiusrILÀ DÉcrlíÀ TERCETRÀ - DÀ coMPENsÀçÀo FrNÀNcErRÀ:
Nos casos dê eventuais atrasos dê pagamênto nos termos dêste instrumento, e desdê que o contratâdo
não tenha concorrldo de afgrma forma Parâ o atlaso, seIá adrnitida a compensaÇâo financêira,
devida desde a data limite fixada para o pagarnento até a data correspondente ao efetivo pagamento

da parcela. os êncargos moratórioi dêvidos em razào do atraso no pagamento setâo calculados com

utiiização da seguinte fórnufa: EM: N x Vp x 1, onde: EM = encargos moratórios; N = número de

dias enire a dat; prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; vP = valor da parcela a

ser paga; ê I = índicê dê compensaÇão financêira, assim apurado: I: (Tx + 100) ;365' sendo Tx

= percLntual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze neses ou, na sua falta' rlm nÔvo indice
ad;tado pêIo Govêrno Fêderal quê o substitúa. Na hipótese do rêfêrido indice êstabelecido para

a conpênsaÇão financêira venha a ser extinto ou de qualquer: forma não possa mais ser utilizado,
será àdotado, em substituiÇão, o que vier a ser dêterminado pela legislação entâo em vigor'

cúusuLÀ DÉcu'rÀ QUÀRÍÀ - Do FoRo:
Para dir:imir as questões decorrêntes dêste
Itabaiâna.

E, por estalem de pleno acordo, foi lavrado o

assinâdo pefas partes e por duas testemunhas.

TESTEMUNTiAS

contrato, as partes êlegem o Foro da Comarca dê

presente contrato ern 02(duas) vias, o qual vai

de MarÇo de 2A22.

PE

Mogei ro PB

ANTE

I

gtLo tst 844-3tt P

840

PELO

99.644-9)-

CONTRÀTÀDO

odl r*egr4- /O
I.ÀBFE SPE CLINI LTDÀ

\


