
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR

1.1. Constitui o objeto deste Pregão, a Fornecimento de Vacinas e Medicações

Veterinárias, conforme especificações técnicas estabelecidas neste

instrumento e valores descritos abaixo:

(dois mil e dezenove) , nesta cidade de São Caetano do Sul, no Gabinete do

Senhor Prefeito, situado na Rua Eduardo Prado n. 201, Bairro Cerâmica, São

Caetano do Sul/São Paulo, compareceram as partes entre si justas e pactuadas,

a saber: de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, pessoa

juridica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.

59.307.595/0001-75, neste ato representada por seu Secretário Municipal de

Segurança, JORGE MARTINS SALGADO, brasileiro, portador da Carteira de

Identidade n 5935992 e inscrito no CPF/MF sob o n 683.598.538-00 e

Secretária Municipal de Saúde, REGINA MAURA ZETONE GRESPAN, brasileira,

viúva, médica, portadora da Cédula de Identidade RG n 11.909.873-8 e inscrita

no CPF/MF sob o n 032.797.338-20; doravante denominada simplesmente

"Contratante", e, de outro lado, a empresa AGROVETERINÁRIA PRODUTOS

VETERINÁRIOS EIRELII, com sede na Rua: Ladeira Velha, n. 09, Bairro Freguesia

do Ó, Estado São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 10.983.202/001-54,

Inscrição Estadual n.145.935.808.110 neste ato representada por Caigue

Veronese das Chagas , portador da Cédula de Identidade RG n. 49.343.926-2,

inscrito no CPF/MF n . 414.234.418-85, residente e domiciliado na Rua Dr. Estevão

Mbntebello, 566, doravante denominada simplesmente "Contratada", as quais, na

presença das testemunhas adiante nomeadas e assinadas, resolvem firmar o

presente contrato, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam

e outorgam, que seguem:

do ano de 2019rioAos I Q  dias do mês de çjgQS

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VACINAS E

MEDICAÇÕES VETERINÁRIAS, QUE ENTRE SI FAZEM A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

AGROVETERINÁRIA PRODUTOS VETERINÁRIOS

EIRELII, ORIUNDA DO PROCESSO N. 100.010/2019

- PREGÃO PRESENCIAL N. 44/2019.

contrato n  200/2019

Estado de São Paulo
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12.950,00

10.500,00

7.458,00

37,00

30,00

226,00

Felocell-

CVR-C-

ZOETIS

Vanguarda

htlp 5/cv-

L zoetis

Bravecto20

-40kg

VACINA  FELINA  CLASSIFICADA
COMO NO MIN V4 - COMPOSIÇÃO

VACINA PREPARADA A PARTIR DE

VÍRUS  DA  PALMEU  COPENIA,

RINOTRAQUEITE, CALICIVIROSE E

CLAMÍDIA  PSITTACI   FELINAS

CULTIVADAS    EM    LINHAGENS

CELULARES  E  INATIVADAS  POR

VACINA  CANINA  CASSIFICADA

COMO NO MÍNIMO V8 - COMPOSIÇÃO

MIN:  FRAÇÃO  LIOFILIZADA DE

OEPOS ATENUADOS DO VÍRUS DA

CINOMOSE  CANINA,  ADENOVÍRUS

CANINO   TIPO   2   (HEPATITE

INFECCIOSA    E     DOENÇAS
RESPIRATÓRIAS  CAUSADAS  PELO

ADENOVÍRUS TIPO I) VÍRUS DA

PARVOINFLUENZA

CANINA,PARVOVÍRUS  CANINO  E

CULTURAIS    INATIVADAS    DE

LEPTOSPIRA    (L.CANINA    E

L.ICTEROHAEMIVIHAGIAS)      A

SEREM DILUÍDOS COM FRAÇÃO QUE

CONTÉM A VACINA INATIVADA DE

CORONAVIRUS  CANINO,TENDO  O

HIDRÓXIDO  DE  ALUMÍNIO  COM

ADJUVANTE.

FLURALANER    1000    MG

COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS PARA
ADMINISTRAÇÃO ORAL, FÓRMULA;

CADA 1 G DO PRODUTO CONTÉM:

FLURALANER..136,4,       MG

EXCIPIENTES Q.S.P..l,0 G.

FR

FR

CX

350

350
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624,00

872,00

736,00

1.566,60

523,50

307,50

12,00

109,00

92,00

37,30

34,90

20,50

VETAMAX

PLUS-

VETNIL

CASPSTAR

1111,4MG-

NOVARTIS

TOBRAMAX-

LABYES

DONTAL

GATOS-

BAYER

CETAMIM-

SYNTEC

XILAZIN-

SYNTEC

VERMÍFUGO COMPRIMIDO CÃES E

GATOS CADA 700 MG DE

COMPRIMIDO CONTÊM: FEBENDAZOL

200MG PAMOATO DE PIRATEL 144

PULICIDA/ADULTICIDA. CADA

100MG CONTÉM: NITENPIRAM

11,4MG EXCIPIENTE Q.S.P.

100,0MG. CAIXAS COM 06

COMPRIMIDOS.

ANTIBIÓTICO/ANTI-

INFLAMATÓRIO      OFTÁLMICO.

TOBRAMICINA      0,3     G

SULFATO  DE  CONDROITINA  A:

10,0                   G

EXCIPIENTES Q.S.P.:  100  ML

FRASCO DE 5 ML

VERMÍFUGO COMPRIMIDO (GATOS).

CADA COMPRIMIDO CONTÊM:

POMOATO DE PIRATEL 232,0 MG

PRAZIQUANTEL 20,0 MG

EXCIPIENTE Q.S.P 600,0 MG

CAIXAS COM 04 COMPRIMIDOS

ANESTESICO DE USO VETERINÁRIO

, CLORIDRATO DE CETAMINA

1,16G , VEICULO Q.S.P. 100ML

- FRASCO-AMPOLA 10ML

ANESTESICO/SEDATIVO DE USO

VETERINÁRIO , CLORIDRATO DE

XILAZINA 2G EXCIPIENTE Q.S.P.

100 ML- FRASCO 10ML

PROCESSO QUE PRESERVA A

IMUNOGENICIDADE COM

TIMEROSAL, NEOMICINA,

POLIMIXINA B E ANFOTERICINA

COMO PRESERVANTES. DATA DE

VALIDADE MIN NA ENTREGA DE

SEIS MESES.

CX

CX

FR

CX

FR

FR

52
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08
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2.3.As entregas deverão ser realizadas no prazo de até 10 (dez) dias

corridos, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.

2.4.Os produtos deverão ser entregues em horário comercial, nos locais

informados após o recebimento da Autorização de Fornecimento, que deverão ser

no Municipio de São Caetano do Sul.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA DO OBJETO.

2.1.A Autorização de Fornecimento será encaminhada por quaisquer meios de

comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por

parte da Detentora, inclusive correio eletrônico.

2.2.O fornecimento deverá ser prestado de acordo com as especificações

constantes do edital, na forma prevista na proposta naquilo que não o

contrariar, dentro dos prazos estabelecidos, naquilo em que não o contrariar,

sob pena de a(s) futura(s) Contratada(s) incorrer(em) nas sanções previstas

neste Edital.

2.260,00

180,00

1.920,0

113,00

109,00

160,00

SCALIBOR-

MSD

SCALIBOR-

MSD

CAPSTAR57

MG-

NOVARTIS

COLEIRA DE 19 G:

DELTRAMETRINA 0,7 60 G

EXCIPIENTE Q.S.P 19.000G,

COLEIRA DE 25 G,

DELTRAMETRINA 1.000 G,

EXCIPIENTE Q.S.P 19.000G,

MEDINDO 65 CM.

COLEIRA DE 19 G:DELTRAMETRINA

0,760 G, EXCIPIENTE Q.S.P

19.000G, COLEIRA DE 25

G:DELTRAMETRINA 1.000 G,

EXCIPIENTE Q.S.P 19.000

G,MEDINDO 48 CM.

PULICIDA/ADULTICIDA. CADA

100MG CONTÉM: NITENPIRAM 57MG

EXCIPIENTE Q.S.P. 100,0MG.

CAIXAS COM 06 COMPRIMIDOS.

MG PRAZIQUANTEL 50 MG

EXCIPIENTE Q.S.P 700 MG

CAIXAS COM 04 COMPRIMIDOS.

UN

UN

CX

20

20

12

26

25

24
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2.4.1. Qualquer alteração de local de entrega será previamente informada

à Detentora/Contratada, no momento da solicitação.

2.5.As embalagens externas devem apresentar as condições corretas de

armazenamento do produto (temperatura, umidade e empilhamento).

2.6.0 acondicionamento e transporte do(s) produto(s) deve(m) ser feito(s)

dentro do preconizado e devidamente protegido(s) do pó e variações de

temperatura.

2.7.Os produtos deverão ser entregues em embalagem original, sem estar

violada ou fracionada e em condições de transporte e acondicionamento

indicados pelo fabricante.

2.8.Ao apresentar qualquer irregularidade na qualidade do produto, a unidade

requisitante entrará em contato com o fornecedor, para que faça a troca do

produto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. 0 prazo de vigência da presente contratação será de 12 (doze) meses,

contados a partir da assinatura do presente ajuste, podendo ser prorrogado

por iguais e sucessivos períodos, a critério das partes, nos termos do artigo

57, inciso II, da Lei Federal n 8666/93.

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS, PAGAMENTO E REAJUSTE CONTRATUAL.

4.1.As  despesas  com a  execução do presente  onerarão  as  dotações

orçamentárias de ns: 02.14.01.06.181.0750.2.067.3.3.90.30.00(5195-000)

4.2.02.14.01.06.181.0750.2.067.3.3.90.30.00(5196-000)

4.3.02.12.01.10.304.0550.2.016.3.3.90.30.00   -   VERBAS   DO   TESOURO

MUNICIPAL.

4.4.Os pagamentos serão efetivados em 15 dias fora a quinzena contados da

data em que for atestado o fornecimento dos materiais ou a prestação de

serviços. A atestação será efetuada no prazo máximo de 5 dias úteis após

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a qual deverá ser aprovada, conferida e

assinada pelo Setor Requisitante e encaminhada posteriormente, à Seção de

Contabilidade para lançamento e demais providências, na conta bancária da

Processo n 300.117/2019contrato n 200/2019
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Processo n 300.117/2019contrato n 200/2019

Contratada, Banco do Brasil, Agência n. 6846-2, Conta Corrente n1984-4

4.4.1. Somente haverá a liberação, pela Secretaria Municipal da Fazenda,

do pagamento devido à Contratada, quando da apresentação, pela Unidade

Requisitante, de certidão devidamente assinada pelo secretário, conforme

disposições contidas na Portaria n 18.279, de 06 de janeiro de 2005.

4.5.Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica

interrompido o prazo para o pagamento, sendo iniciada a nova contagem somente

após a regularização dessa documentação.

4.6.Ocorrendo atraso injustificado na liberação do pagamento, a Contratante

poderá ser penalizada com multa de mora correspondente a 0,01% (um centésimo

de percentual) , do valor a ser pago, por dia de atraso até seu efetivo

pagamento.

4.7.Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou

inadimplência contratual.

4.8.Os pagamentos serão efetuados através de ordem de pagamento bancário

para qual deverão constar os dados bancários no corpo da nota fiscal.

4.9.Os pagamentos ficarão condicionados à apresentação pela CONTRATADA dos

seguintes documentos, devidamente atualizados:

4.9.1.Certidão negativa de débitos referente a todos os tributos

federais e à Divida Ativa da União por elas administrados, abrangendo

inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas ^a' a M' do

parágrafo único do art. 11 da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991;

4.9.2.Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

4.9.3.Prova da regularidade para com o Cadastro de Informativo Municipal

- CADIN Municipal.

4.9.4.Certidão negativa de débitos trabalhista - CNDT

V
4.9.5.Certidão negativa de débitos tributários mobiliários exc^dida

(prefeitura Municipalde São Caetano do Sul
Estado de São Paulo



CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1.Compromete-se a prestar os serviços e entregar os produtos na forma de

sua apresentação na proposta, comprovando a marca, validade, procedência e

demais  características  dos  produtos,  os  quais  serão  conferidos  pela

Contratante;

5.2.Comunicar à Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou

observada durante o fornecimento dos materiais/ prestação dos serviços.

5.3.Responsabilizar-se pelos produtos entregues, incluindo a substituição

dos produtos recusados, no local de entrega e no prazo ajustado, após

notificação;

5.4.Os materiais  fornecidos  serão  inspecionados  e  conferidos  e as

irregularidades de qualquer natureza detectadas, após as aferições retro

mencionadas, obrigam a Contratada, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, a

substituição do material não aprovado, correndo às suas expensas, eventuais

despesas advindas da troca do produto.

5.5.Todo produto considerado impróprio ao seu uso será encaminhado à

Vigilância Sanitária para inutilização nos termos legais.

5.6.Caso a Contratante perceba a possibilidade de caracterização de

infração penal,  cópias dos autos poderão ser encaminhadas à autoridade      \j

competente, para apuração.

7

Processo n 300.117/2019contrato n 200/2019

pela Secretaria Municipal da Fazenda do Município de São Caetano do sul OU

caso a empresa não seja inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobiliários

do Município de São Caetano do Sul, deverá apresentar declaração, firmada

por seu representante legal, sob as penas da lei, de que não é cadastrada

e de que nada deve a esta Municipalidade relativamente aos tributos

relacionados com a prestação licitada.

4.10. Os preços serão fixos e irreajustáveis nos termos da Lei Federal

10.192/2001, sendo que na hipótese de prorrogação contratual, após o período

de 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados com base no índice do

IGPM da FGV, ou outro índice que vier a substituí-lo, mediante requerimento

da Contratada.

(prefeitura ^Luniápalde São Caetano do Suí
Estado de São Paulo
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5.7.Substituir os materiais no local de entrega e no prazo ajustado, após

notificação, o material recusado.

5.8.Todas  as  despesas  decorrentes  de  seguros,  transporte,  tributos,

embalagem, correrão por conta exclusiva da empresa Contratada.

5.9.Substituir os materiais no local de entrega e no prazo ajustado, após

notificação, o material recusado.

5.10.A Contratada está obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais

os acréscimos e supressões até 25% do valor inicial atualizado do contrato

ou da nota de empenho.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.1.Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento;

6.2.Manter-se,  durante  toda  a  execução,  em compatibilidade  com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação;

6.3.Fiscalizar o fornecimento dos materiais ou a prestação dos serviços,

zelando por seu fiel cumprimento, promovendo seu recebimento, conferindo a

qualidade,  especificação  exigida  dos  mesmos,  assim  como  os  preços

apresentados, reservando-se o direito de rejeitar no todo ou em parte os

serviços/produtos que não atenderem as especificações técnicas pactuadas;

6.4.Comunicar à contratada sobre quaisquer irregularidades dos produtos

fornecidos;

6.5.Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento desta execução;

6.6.Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES E RESCISÃO:

7.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar

ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a

8
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juízo da Administração, nos termos da legislação municipal à multa de 20%

(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

7.2.Poderão ainda ser aplicadas as seguintes sanções, em razão da execução:

7.2.1. Multa por atraso: 1% (um por cento) por dia sobre o valor da

parcela em atraso, até o limite de 10% (dez por cento), podendo a Prefeitura

a partir do 10 dia considerar rescindido o Contrato, sem prejuízo das

demais sanções cabíveis.

7.2.1.1. 0 prazo para pagamento das multas moratórias será de 3

(três) dias úteis a contar da intimação da Contratada. A critério da

Administração, e sendo possível, o valor das referidas multas será

descontado dos pagamentos eventualmente devidos à PMSCS, garantida a

ampla defesa nos termos da Lei.

7.3.Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada a multa

de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do ajuste.

7.4.Pela inexecução parcial do contrato será aplicada à Contratada a multa

de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

7.5.Multa de 10%  (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das

obrigações decorrentes do ajuste que não estejam previstas nos subitens acima,

a qual incidirá sobre o valor total do Contrato.

7.6.Além das multas acima, a Administração poderá, ainda, impor as seguintes

penalidades:

7.6.1.Advertência;

7.6.2.Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de

contratar com o Município de São Caetano do Sul, pelo prazo de até dois

anos;

7.6.3.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública, enquanto perdurar

punição ou até que seja promovida a reabi

(prefeitura Municipalde São Caetano do SuC
Estado de São Paulo
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7.7.Se a licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la

falsamente, enseja o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará pelo prazo de até 05 (cinco) anos,

impedida de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas

previstas no Edital e demais cominações legais.

7.8.As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das

outras, quando cabíveis.

7.9.Constatada a inexecução contratual ou a hipótese do item 7.1, será a

Contratada intimada da intenção da PMSCS quanto à aplicação da penalidade,

concedendo-se prazo para interposição de defesa prévia, nos termos do art.

87, 2 e 3 da Lei Federal n 8.666/93.

7.10.Não sendo apresentada a defesa prévia pela Contratada ou havendo o

indeferimento da mesma quando interposta, a Prefeitura providenciará a

notificação da Contratada quanto à aplicação da penalidade, abrindo-se prazo

para interposição de recurso administrativo, nos termos do artigo 109, I,

"f" da Lei Federal n 8.666/93.

7.10.1.Decorridas as fases anteriores, o prazo para pagamento das multas

será de 3 (três) dias úteis a contar da intimação da Contratada. A critério

da Administração, e sendo possível, o valor devido será descontado da

garantia prestada ou, sendo esta insuficiente, será descontado dos

pagamentos eventualmente devidos à Administração. Não havendo prestação de

garantia, o valor das multas será diretamente descontado do crédito que

porventura haja.

7.11.Se a Contratante decidir pela não aplicação da multa, o valor retido

será devolvido à Contratada.

7.12.É assegurado nos termos legais os prazos para o exercício do direito

da ampla defesa e do contraditório, na aplicação das sanções.

7.13.A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da LC

123/06, devidamente atualizada, caracterizará o crime de que trata o art.

299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais

e da sanção prevista de impedimento de licitar e contratar com a Administração

(Prefeitura 'Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
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CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

8.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem

transcritos, o Edital do Pregão n 44/2019 com seus Anexos e a Proposta

Comercial, constantes no Processo Administrativo n 100.010/2019.

CLÁUSULA NONA - GESTOR CONTRATO

9.1.O(s) gestor(es) da presente contratação será(ão) o(s) funcionário(s)

indicado(s) pelo(s) Secretário(s): SESEG, SESAUD e na sua ausência o(s)

repectivo(s) Secretário (s), nos termos do Decreto Municipal n 11.093/2017 e

da Lei de Licitações em seu artigo 67 e parágrafos, o qual será responsável

pelo acompanhamento e fiscalização da execução do termo contratual objeto do

presente certame, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as

providências  necessárias  ao  fiel  cumprimento  do  ajuste,  bem  como,

responsabilizar-se á pela vigência, com o conseqüente controle dos prazos de

inicio e término contratual, aditamentos e instauração de novo processo de

licitação,  caso  seja  deliberado  pela  continuidade  dos  serviços  ou

fornecimento.

9.2.O(s) Gestor(es) responderá(ão) administrativamente, civil e penalmente

pelo cumprimento do contrato ou instrumento equivalente, quando verificado a

não observância dos requisitos acima causando prejuízo à Administração ou

comprometimento das atividades procedimentais.

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO:

10.1. O foro competente para dirimir qualquer dúvida ou ação decorrente do

presente Contrato é o foro da Comarca de São Caetano do Sul, com renúncia

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Processo n 300.117/2019contrato n 200/2019

do Município de São Caetano do Sul.

7.14. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar

da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo possível,

o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber

da PMSCS. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como divida ativa,

sujeitando a devedora a processo executivo.

(prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
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CPF:

Testemunhas:

que Veronese das Chagas
AGROVETERINÁRIA PRODUTOS VETERINÁRIOS EIRELI

bio Bertoi^iAgostini
Gestor do contrato

Secretça

REG
SECR

de 2019.deSão Caetano do Sul,

Nada mais havendo a ser declarado, vai assinada pelas partes e testemunhas a

tudo presente e de tudo cientes, para que produza os regulares efeitos de

Lei e de Direito.

contrato n 200/2019Processo n 300.117/2019

(prefeitura 9Auniápatde São Caetano dó Suí
Estado de São Paulo




