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CoNTRATO DE PRESTA9AO DE SERVIgOS N.o 0022018

PREGAO ELETRONICO N.O OO2/2018

QUALIFICA9AO DA CONTRATANTE

soctAL: MEDGEN TECNOLOGIA AVA DA EM DNA
AV. GETULIO VARGAS, N.O 1.920. CEP 38400-434,

ENDERECO: CIDADE DE URBELANDIA/MG.
TELEFONE: 34t 3231-0900

N.O DO CNPJ: 1 I .319.200/000',|-28

dw

DEFENSORIAFUBLICA DO F.STADO DE SERGIPE _ DPE'SE
TRAVESSA J6AO FRANCISCO DA SILVEIRA' N.'115'
ieAiEb oe MARUIM), BAIRRo sAo JosE, cEP;
49.015-080. GIDADE: ARACAJU/SE 

-.-CNPJ N' 13.128.79A1OO2942
REPRESENTANTE LEGAL: ii-ue: lesus lerno ILME|DA IEIAGEBqA
ESTADO CIVIL: CASADO PNOTI.S.SAO: DEFENSOR PIJBLICO

RG N.. 3.594.116-2 SSP/SEcPF No 023.841.364-02

QUALIFICACAO DA CONTRATADA

214.358.556-04
MG-1.609.644 SSP-MG

i
t !."bFINS.ESrAD-uIL'

N.O DA INS. MUNICIPAL:
REPRESENTANTE LEGAL: cuern npanectol PIMENTA I

N.O DO CPF:
N.O DA CART. IDENTIDADE:

O presente contrato est6 de acordo com a Lei no 8 666/93 e sua legislaqao suplementar'

regendo-se pelas cleusulas e condig6es segulntes:

-

SEDE AOMINISTRATIVA
Tv. Joao Francisco da Silveira (Barao de Maruim) 115

SAo Jose - CEP 49015-080 -Aracaju-SE
Tel.: i79) 3205-3800

GENTRAL DE ATENDIMINTO
Tv. Jo6o Francisco da Silveira (Bareo de Maruim), 94

Centro - CEP 49010-360 -Aracaju-SE
Tel.: (79) 3205-3700 - Fax: (79) 3205-3711
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cLAusuLA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55. inciso l. da Lei Federal n." 8.666/93).

ContralaQeo de empresa especializada na realizagao de exames de DNA do tipo DUO e
TRIO, de acordo com as especificag6es deste Edital e seus anexos

CLAUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE PRESTACAO DOS SERVICOS (ATL 55. iNCiSO

ll. da Lei Federal n.'8.666/931.

Os servigos ser6o prestados conforme descrigao do projeto basico e o disposto na

Clausula Quinta deste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA. DO PRECO. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO (ATt.55.

inciso lll. da Lei Federal n.'8.666/93).

O valor total do contrato e de R$ 93.8oO,OO (noventa e tres mil, oitocentos reais), sendo R$

21.000,00 (vinte e um mil reais) para a quantidade de 60 exames de DNA tipo DUO, valor

uniterio de R$ 35O,Oo (trezentos e cinquenta reais) e R$ 72 800,00 (setenta e dois mil'

oitocentos reais) para a quantidade de 456 exames de DNA tipo TRlo, valor unit6rio de R$
.159,65 (cento e cinquenta nove reais virgula) A contratante somente pagare a contratada

pela efetiva execuqeo dos servigos, ap6s liquidaqao da obriga9ao.

S 1" - O pagamento sera efetuado mensalmente, ap6s liquidagao da despesa
por meio d; cr6dito em conta corrente indicada pelo licitante(s) vencedo(es)' no prazo de

at6 30 (trinta) dias consecutivos, mediante a apresenbgao de Nota Fiscal/Fatura'

devidamente certificada e atestada pelo setor responsevel pelo acompanhamento e

fiscalizagao.

S 2' - Para fazer jus ao pagamento, a empresa devera apresenlar, juntamenle

com o doCumento de cobranga, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do

Seguro Social - INSS, pera;te o FGTS - CRF, Fazendas Estadual e Municipal do

do;icilio do contratado e certidao negativa de debitos trabalhistas'

S 30 - Cabe a Defensoria Publica do Estado de Sergipe, promover a retenqao do

ISSQN noJ casos previstos na legislageo do municipio competente para arrecadaqao do

tributo.
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S 4'- Nenhum pagamento serd efetuado a empresa, enquanto houver
pendancia de liquidagao de obrigagao financeira, em virtude de penalidade ou

inadimplencia contratual.

S 5' - Caso se faga necessaria a reapresentagao de qualquer Nota Fiscal/Fatura
por culpa do contratado, o prazo previsto no S 1' reiniciar-se-e a contar da data da

respectiva re-apresentaQao.

S 6'- Neo havere, sob hip6tese alguma, pagamenlo antecipado.

S 7'- No caso de atraso de pagamento, sera utilizado, para atualizagao do

valor, o indice Nacional de Pregos ao Consumidor - INPC/lBGE.

S 8o - Garante-se ao Contrato, o direito de manuten9ao do equilibrio econ6mico

financeiro do contrato, nos termos do art 65, inciso ll, alinea "d", da Lei Federal n o

8.666/93, a ser efetivado por meio de Termo Aditivo

$ 90 - Nos casos em que houver possibilidade de prorrogaqao do contrato, a

Defensorij poder6 repactuar com o contratante com vistas a obtengao de pregos e

condig6es mais vantajosas.

cLAusuLA QuARTA - DA VIGcNCIA (Art' 55. inciso lv. da Lei Federal n'' 8'666'/931'

sera firmado contrato com o licitante vencedor, o qual ter6 vigencia de 12 (doze) meses,

contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por lguals e

sucessivos periodos, ate o limite de 60 (sessenta) meses, com vistas a obten9ao de pregos

e condig6es mais vantajosas para a Defensoria' na forma do art 57, ll da Lei 8 666/93

cLAusuLA eutNTA - pA ExEcucAo Do coNTRATo:

Os servigos serao prestados nas condig6es estipuladas no Termo de Referencia e no

Projeto B6sico, bem como, supletivamente, na proposta de pregos'

S 1o - O seu recebimento dar-se-e de acordo com o art.73 inc'sos

da Lei Federal 8.666/93.

le ll, "a" e "b",
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responsabilidade
contrato.

O recebimento provis6rio
civil a ele relativa, nem

ou definitivo do objeto do
a 6tico-profissional, Pela

contrato nao exclui a
perfeita execugao do

n.'8.666/931.

As despesas com o pagamento do referido objeto correrao por conta da respectiva dotaqAo

orcamentaria da Defensoria P0blica do Estado de Sergipe.

CLAUSULA SETIMA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES (ATT. 55.

inciso Vll e Xlll. da Lei Federal n.'8.666/93).

A CONTRATADA, durante a vigCncia deste Contrato compromete-se a:

L Executar o servigo objeto deste contrato em estrito acordo com as disposigoes

do Edital e seus anexos e descriQeo da proposta;

ll. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao 6rgao ou entidade

contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execuqAo do Contrato nao

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento pela

Contratante;
lll. Nao realizar associaqeo com outrem, cessao ou transferCncia total ou parcial

doContratofirmadocomaContratante,bemcomoafuseo'cisaoouincorporaqao'sem
or6via e exDressa anuCncia do Contratante;

lV. Designar preposto para atender aos chamados e exigencias da Contratante:

V. Comunicar e fiscalizaqao qualquer erro desvio ou omissao referente a .)

UNIDADE
ORCAMENTARIA

cLASSTFTCAQAO
FUNCIONAL

PROGRAMATICA

PROJETO
OU

ATIVIDADE

ELEMENTO DE
DESPESA

FONTE DE
RECURSOS

28.10'l 03.122.0046 1329 33.90.00 0 101

execugao dos servl9os;
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Vl. Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados' nos termos da

legislagao vigente, ou quaisquer outros que vierem a substitui-los, altera-los ou

comolementa-los:
Vll. Responsabilizar-se pelo pagamento de multas e impostos, taxas ou outras

despesas de qualquer natureza imposlas d licitante vencedora, em decorrencia de

descumprimento por parte de qualquer clausula ou condig6es do contrato, bem como

eximjr a Defensoria da resDonsabilidade de todas e quaisquer reivindicag6es na execu€o

dos servigos:
Vlll. Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados a

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execuqao do contrato;

lX. Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as

obrigag6es assumidas, todas as condigoes que culminaram em sua

habilitagao/qualificagao na fase da licitagao;

X. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como' comunlcar a

CONTRATANTE, quaisquer fatos ou anormalidade que por ventura possam prejudicar o

bom andamento ou o resultado final dos servigos;

O CONTRATANTE, durante a vigencia deste Contrato, compromete-se a:

l. Acompanhar e fiscalizar, a execuqao dos servigos, nos termos do art 67 da Lei

Federal n.o 8.666/93;

ll. Anotar em registro pr6prio todas as ocorrCncias relacionadas com a execuqao

dos serviqos contratados, determinando o que for necessario e regularizagao das faltas ou

irregularidades observadas;

lll. Efetuar o pagamento a Contratada de acordo com o estabelecido no contrato'

CLAUSULA OITAVA . DAS PENALIDADES E MULTAS (ATt. 70. dA LEi FEdETAI N."

1O.52Ot2OO2t. 
r,l | _

Pela inexecu9ao total ou parcial do Contrato, a Defensoria pode.e' gatanlida a(l%;
previa defesa, aplicar a (ao) CONTRATADA (O) as seguintes sang6es: 

,I
| - Advertencia;

SEDE ADMINISTRATIVA
Tv. Joeo Francisco da Silveira (Barao de Maruim), 115
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ll - Multa, observados os seguintes limites meximos:

a) 0,3 % (tres d6cimos por cento) por dia, at6 o trigesimo dia de atraso, sobre o
valor do fornecimento ou servigo nao realizado;

b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigaqao nao

cumprida, com o conseqiiente cancelamento da nota de empenho ou documento
equivalente;

lll - impedimento de licitar e de contratar com o Estado de Sergipe pelo prazo de

ate 5 (cinco) anos;

lV - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao

P0blica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou at6 que seja

promovida a reabilitaqao.

S 1o O valor da multa aplicada se16 descontado do valor da garantia prestada,

retido dos p;gamentos devidos pela Administraqao ou cobrado judicialmente, sendo

corrigida monelariamente, de conformidade com a varia9eo do INPC, a partir do termo

inicial, at6 a data do efetivo recolhimento

S 20 A contagem do periodo de atraso na execu9eo dos ajustes sera

realizada a -partir do primeiro dia ttil subsequente ao do encerramento do prazo

estabelecido para o cumprimento da obrigagao

S 1o O prego contratual sera repactuado com base na variagao do INPC/IBGE'

S 20 Garante-se ao Contratado o direito de manutenqeo do equilibrio economico-

financeiro do contrato, nos termos do art 65, ll, "d", da Lei Federal n o S 666/93' a ser

efetivado por meio de Termo Aditivo.

S 30 Nos casos em que houver possibilidade de prorrogaqao do contrato' a

Defensoria poder6 repactuar com o contratante, com vistas a obtenqao de pregos e

condiQoes mais vantajosas. 
f r/^.

S 40 Eventuais repactuagoes subsequentes deverao observar o interregnd'sl'

minimo de"um ano, contado a partir da tltima repactuaqao contratual ocorrida; (t

SEOE ADMINISTRATIVA
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S 5'Toda prorrogaqao de contratos sere precedida da .ealizaiao de pesqu'sas

de pregos de mercado oa de pregos contratados por outros 6rgeos e entidades da

AdminiatraQao P0blica, visando a assegurar a manutengao da contratagao mais vantajosa

oara a Defensoria

S 6'A prorrogagao de contrato, quando vantajosa para a Defensoria, devera ser
promovida- mediante c;6bra9ao de Termo Aditivo, o qual devera ser submetido a
aprovagao da consultoria juridica do 6rgao.

S 7' Nos contratos cuja duraqeo, ou previsao de duraqao' ultrapasse um

exercicio financeiro, indicar-se-e o credito e respectivo empenho para atender a despesa

no exercicio em curso, bem como de cada parcela da despesa relativa a parte a ser

executada em exercicio futuro, com a declaragAo de que, em Termos Aditivos ou

Apostilamentos, indicar-se-ao os cr6ditos e empenhos para sua cobertura'

S 80 O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuaqao serd

contado a partir:

| - da data limite para apresenta9ao das propostas constante do instrumento

convocat6rio: ou

S 90. Nas repactuagoes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a

Dartir da data da 0ltima repactuagao ocorrida

S 1O'. Nas eventuais prorrogag6es contratuais, os custos nao renovaveis ja

pagos ou imortizados no primeiro ano da contratagio deverao ser eliminados como

condiEao para a renovagao.

CLAUSULA DECIMA - DA RESGISAO (art. 55. inciso vlll. da Lei Federal n'" 8 666'931'

Independentemente de notificagoes ou interpelagoes judiciais ou extrajudiciais'

constituem moiiuos pata rescisao do Conirato as situagoes previstas nos artigos 77 e 78'

na forma do artigo 79, da Lei Federal n o 8.666/93.

S 1'- O presente Contrato podera ser rescindido, tamb6m, por conveniencia

administrati'va, a Juizo do Contratante, sem que caiba a contratada qualquer a95o ou

interpehgao judicial.

o

-
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S 2'- Na ocorrCncia da rescisao prevista no "caput" desta cleusula, nenhum

6nus recaird sobre o Contratante em virtude desta decisao, ressalvado o disposto no S 2o

do artigo 79 da Lei Federal n.o 8.666/93 e alterag6es.

u oEct
RESCIS

ANTE NO
55 Federal n,"

Na hip6tese de resciseo administrativa do presente Contrato' a Contratada reconhece, de

logo, o direito do Contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas no artigo 80,

da Lei Federal n.o 8.666/93.

cLAusuLA pEcrMA SEGUNDA - DA LEGlsLAcAg,,A9Llc4yEL A.ExF.c9-q49. Do

O presente Contrato fundamenta-se:

I - nos termos do Pregao Eletr6nico n.o 002/2018 que, simultaneamente:

a) constam do Processo Administrativo n.o 028'000'00013/2018-3;

b) nao contrarie o interesse pUblico;

ll - nas demais determinaq6es das Leis Federais no 8 666/93 e n"10520/02'
Decretos Estaduais n.'26.531/09 e n." 26.533/09.

lll - nos preceitos do Direito Plblico;

lV - supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e nas

disposigoes do Direito Privado.

Paragrafo 0nico - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem

necess6rios, eri decorr6ncia deste Contrato, serao acordados entre as partes, lavrando-

se, na ocasiao, Termo Aditivo.

SEDE ADMINISTRATIVA
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICACAO.

O Contratante publicare, no Diario Oficial do Estado,
prazo de 20 (vinte) dias da data de sua assinatura,
licitageo e de seu nimero de referencia.

o extrato do Presente Contrato
com indicaQao da modalidade

no
de

Este instrumento podere ser alterado na ocorrencia de quaisquer fatos estipulados no

artigo 65. da Lei Federal 8.666/93, devidamente comprovados.

S 1o - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais

os acrescimos e supressoes que se fizerem necesserias, ate o limite legal previsto'

calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato

$ 2" - Nenhum acrescimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido

nesta condigao, salvo as supress6es resultantes de acordo celebrados entre as partes'

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO (ATt.

67. Lei Federal n.' 8.6661931.

A fiscaljzagao e o acompanhamento sera de responsabilidade da Defensoria Piblaca, que

designara servidor para fiscalizar e acompanhar a execugao do contrato'

S 10 - A tlscaliza9ao compete, entre
da execugao do Contrato com as normas
adequados para garantir a qualidade desejada.

S 20 - A a9ao da fiscalizagao
responsabilidades contratuats.

outras atribuiE6es, verificar a conformidade
especificadas, se os procedimentos sao

neo exonera A CONTRATADA de suas
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

As partes contratantes elegem o Foro da Capital do Estado de Sergipe como Unico

competente para dirimir as quest6es que porventura surgirem na execu9ao do presente

Contrato, com rentncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 03
(tres) vias de igual teor e forma, para um s6 efeito, na presenga de 02 (duas) testemunhas,
a fim de que produza seus efeitos legais.

Aracaju/SE, 01 de agosto de 2018.

JESUS CLEIR rNAcro

^n 1cer: \]Ul Jll !'i't-'l j
cer: OQ4 965R2r6-99

inistradora

TESTEMUNHAS:

SEDE ADMINISTRATIVA
Tv. JoSo Francisco da Silveira (Bar5o de Nraruim), 115
Seo Jos6 - CEP 49015-080 -Aracaju-SE
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IN
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