
  

 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE IPUAÇU 

Municipio de Ipuaçu – SC. CNPJ n. 95.993.028/0001-83 

Rua Zanella n. 818, Centro. Ipuaçu – SC. Cep 89.832-000. 

E-mail: ipuacu@ipuacu.sc.gov.br 

 

CONTRATO FMS N.º 27 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016. 

 

CONTRATA EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS 

MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E 

ELETRODOMÉSTICOS E PARA DIVERSOS AMBIENTES DA UNIDADE DE 

SAÚDE DE IPUAÇU-SC DE DIVERSOS TIPOS A SEREM RETIRADOS E PAGOS 

DE FORMA PARCELADA PARA USO COM PACIENTES ATENDIDOS PELA 

REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE IPUAÇU/SC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na 

Rua Zanella n. 818, Centro, da cidade de Ipuaçu, SC, inscrita no CNPJ n. 95.993.028/0001-83, representado 

pelo Prefeito Municipal Sr. Jair Biachini, brasileiro, convivente em união estável, inscrito no CPF sob o n. 

892.888.909-04 e RG n.º 17/R 2074077 residente e domiciliado nesta cidade de Ipuaçu, SC; e, o Fundo 

Municipal de Saúde registrado no CNPJ sob o n. 11.395.801/0001-10 neste ato representado pelo Servidor 

Designado pela Secretaria Municipal de Saúde, Sr. José Leonir da Silva, brasileiro, solteiro, CPF nº 

944.391.929-04 e RG nº 17/R 2427399 SSP/SC, ambos, denominados para este instrumento simplesmente de 

CONTRATANTE. 

 

CONTRATADA: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI -ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à 

Rua do Bosque, n.º 191, Bairro Jardim, Municipio de Cunha Porã-SC CEP 89.890-000, inscrita no CNP sob o 

nº 09.552.509/0001-77, representada neste ato pelo Sócio administrador Sr. Jackson Neimar Pedrassani, 

brasileiro, residente e domiciliado à Rua rui Barbosa, n.º ap- 240 Centro de Cunha Porã-SC CEP 89.890-000, 

portador do CPF nº 041.562.419-39 e RG n° 4.016.444 SSP/SC, doravante denominado de CONTRATADA. 

 

FUNDAMENTO LEGAL:  Vincula-se o   presente   Contrato às normas previstas na Lei nº 8.666/93, e suas 

alterações e também Processo Licitatório FMS 12/2016 e Ata de Registro de Preços datada de 25/11/2016. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa para a aquisição de materiais e produtos 

odontológicos, médico hospitalar, equipamentos de informática e eletrodomésticos e para diversos ambientes da 

Unidade  de Saúde de Ipuaçu-SC de diversos tipos a serem retirados e pagos de forma parcelada para uso com 

pacientes atendidos pela rede municipal de saúde, conforme descrito na solicitação de compras elaborada pela 

Secretaria Municipal de Saúde anexa a este Processo a dar cumprimento à proposta de aquisição de 

equipamento/material permanente n.º da proposta 11395.801000/1140-02 do Ministério da Saúde, Recurso de 

Emenda Parlamentar  n.º 22530004e recursos próprios. Conforme descrito no Anexo I deste edital e na 
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solicitação de compras anexa a este Processo de Licitação, na qual se retratam também os valores unitários e 

máximos para este processo licitatório 

Sendo os itens vencidos pela empresa: 

 

Item Quantidade Und Valor cotado MARCA Especificação 

02 06 und 207,00 DELLUS CADEIRA, cor branco, em material aço/ ferro pintado, 

possuindo rodízios, braços, contendo regulagem de altura e 

assento/encosto estofado em material tipo courvin. 

06 02 und 1.340,00 ELECTROLUX 

262LIRTO 

GELADEIRA/ REFRIGERADOR, cor branco, capacidade 

mínima de 280 litros 

10 01 und 600,00 TS SHARA NO BREAK PARA COMPUTADOR, potência mínima de 

1 KVA, tensão entrada e saída bi volts, alarmes audiovisual, 

01 bateria interna selada, garantia mínima de 12 meses após 

a entrega junto a secretaria de Saúde de Ipuaçu. 

11 01 und 2.200,00 HP COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), disco rígido 

de no mínimo 500 GB, processador no mínimo INTEL 

CORE I3 ou AMD A10, memória RAM de no mínimo 4 GB 

DDR3 1600 MHz, tamanho da tela de no mínimo 13.3', 

teclado ABNT2, mouse touchpad, interface de rede 

10/100/1000 e WIFI, interface USB HDMI DISPLAY 

PORT/VGA SD CARD, bateria de no mínimo 3 horas, 

possuindo webcam instalada em funcionamento, sistema 

operacional mínimo de Windows 7 Pro (64 BITS), unidade 

de disco ótico CD/DVD/ROM; 

12 01 und 2.200,00 EPSON PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW), Tecnologia 

LCD, resolução mínima nativa de 1024X768, entrada de 

VGA a FULL HD, luminosidade de no mínimo 2500 

lumens, conectividade entrada /saída RGB 15 pinos e 

HDMI, garantia mínima de 12 meses a contar da entrega 

junto a secretaria municipal de saúde de Ipuaçu-SC. 

13 01 und 690,00 TRACEBORD TELA DE PROJEÇÃO, tipo tripé, área visual mínima de 

1.80X1.80 m, tecido Matte White (branco opaco), garantia 

mínima de 12 meses a contar da entrega junto a Secretaria 

Municipal de Saúde de Ipuaçu-SC. 

14 01 und 295,00 JP MÓVEIS ARMÁRIO, em cor branco, dimensões mínimas 1.80X0.75 

material de confecção madeira de boa qualidade. 

16 02 und 1.199,00 ELECTROLUX AR CONDICIONADO climatização quente e frio, potência 

mínima de 7000 BTU 

18 02 und 783,00 LIBELL BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO, tipo 

pressão coluna conjugada aço inox. 

21 01 und 298,00 JP MÓVEIS ESTANTE, com 06 (seis) prateleiras, reforçada, em 

madeira de boa qualidade. Capacidade mínima 100kg. 

24 01 und 298,00 JP MÓVEIS MESA DE ESCRITÓRIO, em material madeira, MDP ou 

MDF, contendo 02 gavetas formato em L, tamanho de 1.20 

m de frente 1.00 m lateral e 35 cm de largura. 

26 01 und 388,00 DELLUS LONGARINA, com 04 lugares, assento e encosto estofado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

- Cumprir com as garantias, assistências e preços descritos na proposta de preço; 

- Se houver incidência de impostos, estes deverão estar incluídos nos preços; 
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- Arcar com todas as despesas decorrentes de falhas mecânicas e ou qualquer outra prevista na proposta de 

preços, garantias. Todas as eventuais despesas de transportes, cargas, descarga, serão de responsabilidade 

exclusiva da CONTRATADA, sendo que nenhuma outra despesa poderá ser debitada posteriormente. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

O Município obriga-se a pagar o valor estipulado na Cláusula Quarta, sem   prejuízo das disposições 

estabelecidas nas demais cláusulas do presente contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE E ENTREGA 

O Município pagará ao Contratado em moeda corrente, de acordo com as propostas apresentadas o valor de até 

R$ 14.855,00 (quatorze mil oitocentos e cinquenta e cinco reais) e mediante a entrega dos objetos ora licitados 

e, apresentação de nota fiscal no valor correspondente, e o pagamento será com até 30 dias após a emissão da 

N.F. No corpo da nota (s) deverão constar o número deste contrato, do Processo Licitatório FMS n. 12/2016 e 

da Ata de Registro de Preços a qual este contrato é também vinculado. 

O prazo de entrega do objeto licitado poderá ser inclusive imediato realização do pedido/pré-

empenho/autorização de fornecimento a ser estabelecido pela Administração. 

O pagamento será efetuado em nome da Empresa JACKSON NEIMAR PEDRASSANI -ME 

Banco Sicoob 756 Agencia 3032  Conta Corrente n°. 105600-0 

Praça de Pagamento Cunha Porã-SC 

 

CLÁUSULA QUINTA - DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos recursos constantes no orçamento de 2016, 

sendo: 

Órgão/Secretaria/Fundo Reduzido Elemento 

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Saúde 11 44.90.52.34.00.00.00/ 

44.90.52.35.00.00.00/  

44.90.52.42.00.00.00/ 

44.90.52.08.00.00.00 

Fundo Municipal de Saúde 24 44.90.52.08.00.00.00 

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Saúde 41 44.90.52.34.00.00.00/ 

44.90.52.35.00.00.00/  

44.90.52.42.00.00.00/ 

44.90.52.08.00.00.00 

 

Parágrafo único: Em caso de prorrogação de prazo, exercício futuros, o setor contábil e o setor de compras 

ficam desde já encarregados de efetuar o correto empenhamento das despesas realizadas. 
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CLÁUSULA SEXTA – PRAZO 

O presente contrato tem sua vigência da data da assinatura do contrato que é de 25 de novembro de 2016, e 

perdurará até a data de 31 de dezembro de 2016, com a entrega/realização imediata dos serviços solicitados 

observados os prazos prescritos no edital. 

Paragrafo único: O presente contrato poderá ser prorrogado conforme previsto na Ata de Registro de Preços 

(condições gerais) e Edital do Processo item (10.1.1) abaixo descrito: 

... 10.1.1 – O contrato decorrente do presente certame poderá sofrer aditivos de: supressão o 

adição de quantitativos até o máximo de 25% da quantidade inicial licitada; reajuste de 

valores em caso de desiquilíbrio financeiro devidamente comprovado por notas fiscais de 

compra e se requerido pelo futuro contratado; aditivo de prazo em caso de haver saldo 

remanescentes após os 12 (doze) meses iniciais de contrato.... 

 

 CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO CONTRATUAL 

O presente contrato poderá ser rescindido: a) por ato unilateral e escrito da administração nos casos de 

inexecução total ou parcial; b) amigavelmente, por acordo entre as partes; c) judicialmente, nos termos da 

legislação, respeitados, no primeiro caso, os direitos da Administração conforme previsto no art. 77 da Lei nº 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA – PENALIDADES 

O não cumprimento as obrigações assumidas ou dos preceitos legais aplicáveis sujeitará o Contratado às 

seguintes penalidades: 

I – advertência; 

II – suspensão do direito de licitar junto ao Município; 

III – declaração de inidoneidade; 

IV – multa de 5% (cinco por cento) sobre o montante da proposta no caso de inadimplência. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

A aquisição do objeto do presente contrato será feita de imediato, vedada a subcontratação, sendo que o valor 

pactuado poderá sofrer reajuste conforme preconiza o Item (11.2) do edital. 

A Licitante contratada por si só se obriga a fornecer qualquer documento solicitados pelo Município e a cumprir 

a legislação vigente em especial as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas); Normas 

Especificas atinentes ao objeto licitado dos seguintes órgãos – MTE - Ministério do Trabalho e Emprego. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - FORO COMPETENTE 

Fica eleito o foro da Comarca de Abelardo Luz - SC, com prevalência sobre qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para adoção de medidas judiciais oriundas do presente Contrato. 

E  por  estarem  justos  e  contratados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma. 

 

Ipuaçu – SC 25 de novembro de 2016. 

 

CONTRATANTE: Mun. de Ipuaçú – SC Jair Biachini - Prefeito Municipal __________________ 

 

Servidor Desig- Secre. Saúde Sr. José Leonir da Silva __________________ 

 

CONTRATADA: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI –ME 

 Resp. Legal – Sr.Jackson Neimar Pedrassani _____________________ 

 

Visto/Jurídico. Dr. Julcemar Comachio OAB/SC n. 18.445________________ 

 

Testemunhas: 

 

 

Francieli da Silva Carneiro   Leonir Paulo Mottin 

Setor de RH   Setor de Compras 

  


