MINISTÉRIODASAúDE
INSTITUTO NACIONALDE CANCER
JOSEALENCARGOMES DASILVA INCA
PROCESSO: 25.410.001900/2016

CONTRATO No. 082/2017

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE FAZEM ENTRE
SI A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR

GOMES DA SALVA E A EMPRESA RIO OFFICE
COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

condições a seguirenunciadas.

nstrumento, independente de transcrição.
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CLÁUSULATERCEIRA-PREÇO
O valor do presente Contrato é de R$ 1.590,00 (hum e quinhentos e noventa reais)
..
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes

da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, traoainistas
previdenc brios, fisga s e comerciais incidentes. taxa de administração. frete. seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

recursos
emitida a
abalho
;pesa
10302201587580033 - 109689, Fonte de Recursos 6151000000, Natureza da
4dqr]57
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CLAUSULAQUINTA-PAGAMENTO
O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital
CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAÇÕES

Os preços são fixos e irreajustáveisno prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n' 8.666/93.
A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato

CLÁUSULA SETIMA - INSTALAÇÃO, GARANTIA, ENTREGA E RECEBIMENTODO

OBJETO
A condição de instalação, garantia, entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas
respectivamente no-Termo de Referência - Anexo l do Edital

CLAÚSULAOITAVA-FISCALIZAÇÃO
A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência -- Anexo l do Edital
CLÁUSULA NONA OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência - Anexo l do Edital
CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇOES ADMINISTRATIVAS
As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência
Anexo l do Edital
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS VEDAÇÕES

EvedadoàCONTRATADA

Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeiras
Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n' 8.666:
de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções
aplicáveis.

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação originall sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contratei

não haja prejuízoà execuçãodo objeto pactuadoe haja a anuênciaexpressada
Administração à continuidade do contrato.

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados. assegurado-se
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

à

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso dêKrescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei no 8.666, de 1993.
O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,conforme
0
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Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridosl
Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidosl
Indenizações e multas.
*
'

mraio
contratos

:BHâ.:HBTH;l
:=Êi"Ews:

por extrato, no

,!«"""*.

HI

B81HHgH$n
\...( '"'"'----

?lq '"'\«...Lü,. »'''.b../........-)

Ó MENDESPEREIRA
Diretora Geral
INSTITUTONACIONALDECÁNCER
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SALVA- INCNMS

SRA.MONICAPAULA RIOS
Procuradora
RIO OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

TESTEM

U N H AS

q

$/
Nome:
CPF/MF

AndrÉ Luiz Trajado dos Santos
Área 'de Contratos e Convênios

INCA.COAGE
K4atricute:'tP135S6

Nome:
CPF/MF
An8 deContratose Convêiu08
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