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CONTRATO Nº 099/2019

Processo Administrativo n.º 108/2019
Pregão Presencial n.º 015/2019
Aquisição
de
equipamentos
e
materiais
permanentes para a Secretaria Municipal de Saúde,
que entre si fazem o Município de Iacanga e a
Empresa TK Produtos e Equipamentos Médicos
LTDA ME

Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove (2019), reuniram-se, de
um lado o MUNICÍPIO DE IACANGA, entidade de direito público interno, com sede
administrativa na avenida Joaquim Pedro de Oliveira, nº 401, Centro, Iacanga, estado de São
Paulo, CEP: 17.180-000, inscrito no CNPJ sob nº 46.137.477/0001-14, neste ato representado
pelo Prefeito, Senhor ISMAEL EDSON BOIANI, brasileiro, casado, empresário, portador da
cédula de identidade RG/Nº 8.475.899 e CPF/MF/Nº 813.919.948-68, residente e
domiciliado na Rua José Caldas de Souza, nº 161, Centro, em Iacanga, estado de São Paulo e
de outro lado a empresa TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME, com sede na
cidade de Cedral/SP, na Rua Luiz Zelioli, nº 19, Centro, CEP: 15895-000, inscrita no CNPJ sob
n.º 10.728.371/0001-48, com inscrição estadual nº 262.065.989.113, telefone: (17) 32279648, e-mail: tkmedlicitacao@gmail.com, neste ato representada legalmente pelo seu
representante legal, o senhor EDUARTE APARECIDO TADEI, brasileiro, Diretor, portador da
cédula de identidade RG/Nº 6.850.057-9 e CPF/MF/Nº 842.454.098-00, residente e
domiciliado na Rua Antônio Bongiovani, nº 240, Cidade Jardim, CEP: 15081-080, São José do
Rio Preto/SP, de acordo com representação legal que lhe é outorgada por Contrato Social,
partes doravante designadas simples e respectivamente como CONTRATANTE e
CONTRATADA, que, de comum acordo resolveram, observadas as disposições legais
contidas na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993, com suas ulteriores alterações,
firmarem o presente Instrumento conforme previsto na Cláusula Primeira e seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O objeto do presente Contrato é a “Aquisição de equipamentos e materiais
permanentes para a Secretaria Municipal de Saúde de acordo com Convênio Nº 164/2018,
Proposta Nº 001/0206/000419/2018 - SANI”.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, CONDIÇÕES, LOCAL DE ENTREGA, GARANTIA E
FISCALIZAÇÃO
2.1. A entrega dos produtos, quando solicitada deverá ocorrer no prazo máximo de 20
(vinte) dias corridos a contar do recebimento da solicitação, que correrá por conta e risco da
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Contratada e será procedida de acordo com as necessidades do órgão requisitante que irá
fixar a quantidade de cada entrega.
2.2. Todos os itens ofertados DEVERÃO estar aptos a utilização imediata no ato do
fornecimento;
2.3. Os produtos cotados deverão atender as normas de qualidade aplicadas à espécie,
devendo ser de 1a qualidade respondendo o fornecedor por qualquer ocorrência verificada
pela equipe de fiscalização;
2.4. A Contratada DEVERÁ entregar o objeto em conformidade com os padrões e normas
aplicadas à espécie, responsabilizando-se integralmente pela qualidade e funcionalidade do
mesmo.
2.5. O Município de Iacanga poderá recusar o recebimento do objeto que não atenda as
normas e os padrões mínimos de qualidade exigidos e aplicados ao mesmo, respondendo a
Contratada INTEGRALMENTE pelo custo de suas substituições tantas vezes quantas forem
necessárias.
2.5.1. A Contratada se responsabilizará também por todos os custos, diretos e indiretos,
incidentes e apurados na hipótese da incidência do previsto no item 2.5 do Edital.
2.6. A Contratada DEVERÁ dar prazo de garantia mínima de 12 (doze) meses para os objetos
licitados, se for o caso.
2.7. Caso seja necessário, o Município reserva-se no direito de enviar uma amostra dos
produtos entregues para realização de ensaios, testes e demais provas exigidas por normas
técnicas oficiais para comprovar a boa execução do objeto, cujas despesas correrão por
conta da Contratada. Caso a mesma não seja aprovada ou não apresente as especificações
mínimas exigidas neste Edital, a Contratada deverá proceder com a troca imediata de todo o
produto, bem como estará sujeito ainda, às sanções previstas neste Edital, além de arcar
com todos os prejuízos que possam resultar.
2.8. A Contratada deverá entregar os produtos em embalagens que mantenham a
integridade física dos mesmos, na Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Praça
Antonio Teixeira, s/nº, Centro - CEP 17180-000, no horário das 08h às 11h e das 13h às 16h,
correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas, previdenciários e outros, se existentes, decorrentes do fornecimento.
2.9. A Contratada deverá emitir nota fiscal e fatura correspondente a cada entrega, a contar
do recebimento da solicitação;
2.9.1. Na Nota Fiscal deverá constar “Município de Iacanga”, endereço Avenida Joaquim
Pedro de Oliveira, nº 401, Centro, CNPJ nº 46.137.477/0001-14, Processo nº 108/2019,
Pregão Presencial 015/2019 e número deste Contrato.
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2.10 Fica nomeado o Senhor Dorival Ferreira Campos Filho, Secretário Municipal de Saúde,

inscrito no CPF/MF/N° 054.457.628-40,para atuar como Gestor da Ata de Registro de Preços,
que ficará responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do objeto
contratado, devendo fazer anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o
que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados para o fiel
cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas, e, ainda, atestar a nota fiscal quando
do recebimento definitivo, o que não exclui nem reduz as responsabilidades da
CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS, DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO DA
RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS
3.1 Pagará, o CONTRATANTE à CONTRATADA, pelo objeto relacionado na Cláusula Primeira,
o valor de R$ 14.395,00 (quatorze mil, trezentos e noventa e cinco reais).
3.2 A Contratada deverá apresentar a nota fiscal/fatura discriminada, em 2 (duas) vias, na
qual deverá constar o número do Processo e do Contrato, para liquidação e pagamento da
despesa pelo Município de Iacanga, mediante ordem bancária a ser creditada em Conta
Corrente 120100-X e Agência 1510-5, Banco do Brasil, em até 30 dias da entrega e
recebimento dos produtos.
3.3 Nos preços acima estão embutidos transporte, carga e descarga do objeto, impostos,
taxas, emolumentos legais, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e
trabalhistas, que possam vir a gravá-los, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA
a quitação destes.
3.4. Se durante a execução do Contrato, expirar-se o prazo de validade das Certidões
apresentadas na fase de habilitação, comprovando regularidade fiscal, a CONTRATADA
deverá providenciar a imediata atualização das mesmas.
3.5 A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 4.4,
implicará na suspensão do (s) pagamento (s) até a devida regularização dos mesmos por
parte da CONTRATADA.
3.6 Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa
exclusiva da CONTRATADA, nos termos do previsto no item 4.5.
3.7 Inexiste a hipótese de atualização monetária ou reajustamento de preços, nos termos da
Lei Federal n.º 8.840/94 e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de
preços de que trata o artigo 65, II, alínea "d", da Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores
alterações.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
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4.1 O contrato terá vigência até a entrega definitiva do objeto, a partir da assinatura do
contrato.
4.2 As estipulações relativas às obrigações da contratada não se vinculam ao prazo acima
indicado, ficando a contratada obrigada à prestação de assistência técnica no prazo da
garantia dos bens.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
5.1 Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de
Licitação e seus anexos, em especial as definidas nos diplomas federal sobre licitações, cabe
à CONTRATADA:
5.1.2 Designar, por escrito, o funcionário responsável para resolução de eventuais
ocorrências durante a execução deste contrato, relativas à assistência técnica dos
equipamentos e dos bens adquiridos;
5.1.3 Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e
humanos necessários.
5.1.4 Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do
contrato, tais como transportes, frete, carga e descarga etc.
5.1.5. Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e federais que
interfiram na execução do contrato;
5.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no
preâmbulo deste termo;
5.1.7. Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que
possa afetar a execução do contrato;
5.1.8. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu
acompanhamento;
5.1.9. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e
tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal
n° 8.666/93;
5.1.10. Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas pelo
CONTRATANTE;
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5.1.11. A CONTRATADA obriga-se a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os
bens que apresentarem qualquer irregularidade;
5.1.12. Efetuar, após a montagem e instalação dos equipamentos, os testes de
funcionamento dos mesmos, acompanhados de representantes do CONTRATANTE. As falhas
ou defeitos eventualmente encontrados deverão ser prontamente reparados ou substituídos
pela CONTRATADA sem ônus para o CONTRATANTE, mesmo quando o defeito não possa ser
corrigido no local.
CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
6.1 Sem prejuízo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das
disposições deste contrato, cabe ao CONTRATANTE:
6.1.1. Indicar formalmente o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização
da execução contratual;
6.1.2. Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe
acesso às suas instalações;
6.1.3. Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que
eventualmente venham a ser solicitados.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
7.1 A rescisão contratual, em favor da CONTRATADA, terá lugar de pleno direito,
independentemente de prévia ação ou interpelação judicial, na ocorrência de qualquer uma
das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores alterações.
7.2 A rescisão contratual, em favor da CONTRATADA, terá lugar de pleno direito, após
regular notificação ao CONTRATANTE, com prazo de 15 (quinze) dias úteis de antecedência e
desde que persistam os fatos geradores de notificação, na ocorrência de qualquer uma das
seguintes hipóteses:
7.2.1 A supressão, pelo CONTRATANTE, de itens unitários que acarrete modificação do valor
inicial do Contrato, além do limite permitido no § 1º do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93
e ulteriores alterações;
7.2.2 A suspensão da execução do Contrato por ordem escrita do Chefe do Poder Executivo
Municipal, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
7.2.3 Por repetidas suspensões, através de ordens escritas emitidas pelo Chefe do Poder
Executivo, que totalizem o prazo superior à 240 (duzentos e quarenta) dias, não se
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computando, para tanto, aquelas suspensões cujas causas determinantes hajam decorrido
de casos de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra.
7.3 A rescisão contratual poderá ainda, ocorrer de pleno acordo entre as partes em razão de
caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do
Contrato, hipóteses em que as partes se comporão quanto à eventuais indenizações devidas
reciprocamente, a qualquer título que seja, sendo-lhes lícito isentarem-se mutuamente.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
8.1 Pelo atraso para fornecimento do objeto e/ou descumprimento dos demais prazos, fica
estipulada multa moratória no valor de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, calculado
sobre o valor total do Contrato.
8.2 No caso de rescisão contratual em favor do CONTRATANTE e de pleno direito, a
CONTRATADA, cumulativamente com a multa moratória, fica obrigada ao pagamento da
multa rescisória em qualquer hipótese, no valor de 20% (vinte por cento), calculado sobre o
valor remanescente do Contrato, devidamente corrigido.
8.3 No caso de rescisão pela inexecução parcial do Contrato, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA os valores devidos pelo cumprimento parcial do mesmo, descontando-se
multas e demais valores devidos ao CONTRATANTE.
8.4 As multas, moratória e rescisória que serão cobradas cumulativamente, serão
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos ou cobradas judicialmente quando,
notificada, a CONTRATADA não efetuar o pagamento das mesmas no prazo fixado.
8.5 A aplicação das multas moratória e rescisória, não impede a aplicação das demais
penalidades previstas na legislação que regulamenta o presente Instrumento, às quais,
desde já, sujeita-se a CONTRATADA, como a cobrança de perdas e danos que o
CONTRATANTE venha a sofrer em face da inexecução parcial ou total do Contrato.
8.6 Para todos os fins de direito, a multa moratória incidirá a partir da data que o objeto
deveria ter sido entregue. O recebimento provisório do objeto suspende a mora, voltando,
entretanto, a incidir a mesma, a partir da data da comunicação de sua rejeição à
CONTRATADA, valendo os dias já corridos.
8.7 A rescisão acarreta as consequências previstas no artigo 80 da Lei Federal n.º 8.666/93,
sem prejuízo das demais sanções legais e contratuais.
8.8 Penalidades a que se sujeita o CONTRATANTE:
8.8.1 Sujeita-se o CONTRATANTE, às disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores
alterações.
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CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 As despesas decorrentes deste Contrato serão suportadas pela Dotação Orçamentária
nº 4.4.90.52.00, ficha: 215.
9.2 Fazem parte integrante deste Contrato, como se transcrito estivessem literalmente, o
Pregão Presencial nº 015/19 e a Proposta da CONTRATADA, com todos os seus anexos.
9.3 Para todos os fins de direito, prevalecerão as cláusulas expressamente previstas neste
Contrato, sobre as previsões inseridas no Edital ou na Proposta da CONTRATADA, tendo-se
este como resultado da negociação havida entre as partes e do acordo firmado pelas
mesmas.
9.4 Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela aplicação de normas pertinentes
às Licitações e Contratos, Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores alterações.
9.5 Elegem as partes, com renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, o foro da
Comarca de Ibitinga como o competente para dirimir as questões suscitadas da
interpretação deste Contrato, do Edital ou da Proposta da CONTRATADA.
9.6 É vedada a transferência do Contrato a terceiros, no todo ou em parte, devendo a
CONTRATADA cumprir rigorosamente todas as condições e cláusulas constantes, sendo
admitidas a sua fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução do Contrato não seja
prejudicada e sejam mantidas as condições de habilitação.
9.7 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos e/ou supressões do objeto, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal n.º
8.666/93 e ulteriores alterações.
E, por estarem desta forma de pleno acordo entre si, assinam as partes o
presente Contrato que vai lavrado em 03 (três) vias de igual teor e validade, na presença das
testemunhas abaixo qualificadas e assinadas.
ISMAEL EDSON BOIANI
Prefeito
TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
EDUARTE APARECIDO TADEI
Sócio-Proprietário

Testemunhas:
1) _______________________________
RG nº ..................................................

2) _______________________________
RG nº .................................................
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ANEXO I – CONTRATO Nº 099/2019

Item

2

3

6

7

8

Descrição

Marca

Mesas para Exames - Com Estrutura Em Chapa
de Aço, Com Pintura Epoxi Após Tratamento
Antiferruginoso. Capacidade 120 Kg; Com Pês
Protegidos Por Ponteiras de Borracha Ou Pvc;
FORÇA
Leito Em Espuma de Poliuretano Injetado,
MÉDICA –
Revestido Em Vinil, Densidade 28 e 6 Cm de
FM 0252 Espessura; Com Cabeceira Móvel, regulável
NACIONAL
Através de Cremalheiras; Acompanha Suporte
para Papel; Dimensões: 190 x 65 x 80 Cm
(cxlxa) Aproximadamente; Inclui: Garantia 5
Anos;
Cadeiras de Rodas - Cadeira de Rodas; 160 Kg;
Dobrável Em Duplo X; Em Aço Cromado;
Assento e Encosto Em Courvin Anti-chama;
Rodas Dianteiras 8, Traseiras 24 Maciço Em
JAGUARIBE BIG
Poliuretano; Removível e Com Trava;
- NACIONAL
Removíveis e Eleváveis; Removível; Freios Nas
Rodas Traseiras; Largura do Assento e Encosto
60 Cm; Anti-tombo, Encosto Com Porta Objeto,
Garantia Mínima de 12 Meses;
FORÇA
Infravermelho para Fisioterapia - Aparelho
MÉDICA –
Infravermelho c/Pedestal e Rodízios;
FM 0753 –
NACIONAL
Laser de Terapêutico de Baixa Intensidade Laser; Terapêutico de Baixa Intensidade
Microprocessado,
com
02
Canetas
Autoclaváveis ; Aplicação Em Analgesia e
Reparação Tecidual, Redução de Processos
Inflamatórios ; Caneta Vermelho Visível Com
Potência de 100mw e Caneta Infravermelho
IBRAMED
Invisível Com Potência de 150mw ; de Onda de
LASERPULSE
830nm e 905nm ; Alimentação: 127/220 V, 60
+ CANETAS
Hz, Bivolt ; Opção Modo Programado e
NACIONAL
Assistido, Ajuste de Intensidade, Frequência e
Dose, Mostrador Digital ; Acompanham:
Maleta, 02 Oculos, Pedal, 02 Canetas e Chave
de Segurança ; Dimensões: Conforme
Disponibilidade do Mercado ; Inclui: Garantia 2
Anos, atualização de Software, certificado de
Aferição e Calibração ;
Aparelho de Correntes para Fisioterapia - IBRAMED –

Un.

Qtd.

R$ unitário

R$ total

UN

04

R$ 300,00

R$ 1.200,00

UN

02

UN

01

UN

01

R$ 3.760,00 R$ 3.760,00

UN

01

R$ 1.960,00 R$ 1.960,00

R$ 2.610,00 R$ 5.220,00

R$ 165,00

R$ 165,00
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10

13

Possuindo 8 tipos de correntes diferentes que
permitem ao profissional oferecer aos seus
clientes diversos tipos de tratamentos. Ele é
um estimulador neuromuscular transcutâneo
de quatro canais com controles independentes
para os tratamentos com corrente Aussie,
Russa, TENS, FES, Interferência Tetrapolar,
Interferencial Bipolar, corrente polarizada,
Microcorrente e corrente High Volt (corrente
pulsada de alta voltagem). Possui 54
protocolos pré-programados e 20 protocolos
particulares conferindo ao profissional
segurança nas aplicações e liberdade para
formar seus próprios protocolos e deixar salvos
no próprio equipamento, sendo uma opção
completa para a sua clínica. Alimentação: 100 240V ~ 50/60 Hz; Potência de entrada: 85 VA;
Fusíveis: 5A 250V~ (20AG) Fast Action/
Capacidade de ruptura 50ª; Classe Elétrica:
Classe II; Proteção Elétrica: Tipo BF; Faixa de
temperatura durante o transporte e
armazenamento: 5 - 50°C / 41 - 122 °F; Faixa de
temperatura operacional do ambiente: 5 - 45
°C / 41- 113 °F Dimensões: 37x31,5x12,5
(LxPxA);Peso: 2,5 Kg.
Foco Auxiliar e Ginecológico com Lâmpada de
Led com Espelho - Com haste superior flexível
e cromada. Pedestal com haste inferior
pintada.
Altura variável entre 100 a 150 cm; Pintura em
epóxi a 250° C de alta resistência. Base do
pedestal com 04 rodízios proporcionando
maior
sustentação
e
segurança
ao
equipamento. Alimentação elétrica automática
de 110 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de LED (luz
fria e branca). Intensidade luminosa de 8.000
LUX à 50 cm do campo observado. Peso
líquido: 5 kg ,medidas 15 x110 x 100; Produto
projetado em conformidade aos requisitos das
normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-12; Certificado Inmetro.
Mocho - Com alavancas localizada abaixo do
assento, com funções de regulagem a gás da
altura do assento e regulagem através de mola
da distância entre assento e encosto. Base

RUBYLINE –
NACIONAL

MEDPEJ – FL
4000 H
NACIONAL

MAIART NACIONAL

UN

03

R$ 500,00

R$ 1.500,00

UN

02

R$ 295,00

R$ 590,00
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com 05 rodízios, assento com conformação
anatômica que amolda-se ao contorno das
pernas e estrutura em polímero, encosto
ergonômetro com ampla área de apoio das
costas e regulagem de altura estofamentos em
poliuretano injetado e recobertos em PVC
expandido lavável sem costuras;
Total: R$ 14.395,00 (quatorze mil, trezentos e noventa e cinco reais)

ISMAEL EDSON BOIANI
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