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CNPI: 13.956.238/0001-37

CONTRATO NR. 20200629001
PROCESSO ADMÍNISTRATIVO N' 2O2OOsOIó-CPL
pnEcÃo u,EtnôNrco: N" ool/2020.

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE
ENTRE SI CELEBRÁM Á PREFEITARA
MUNICIPÁL oo s,4o BERNÁRDa,
ESTADo Do MÁRANHÃo E Á
EMPRES4 AP DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

Pelo presente instrumento particular de contraio dc um lado a PREFEITURA
MT]NICIPAL DE SÀO BERNARDO,4\,fA, atTavés da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE/FIINDO MtniICiPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de tlireiro público interno, inscrita
noCNPJsobon" 13.956.238./0001-37, Situada na Rod. MA 034NR l0KM03 Abreu - São
Bemardo, Estado do Maraúão, neste ato representada pelo Secretário e Gestor do Fundo
Municipal de Saúde o Sf HAROLDO DE CASTRO AIRES, RG: 026456462003-3
GEruSPC-MA CPF: 617.168.803-78, Residente e domiciliado na cidade de São Bernardo,&íA,

doravante denominada simplesmente, e a empresa: AP DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA, insçrita no CNPJ n'. 32.651-599/0001-10, sediada na Av.
Engeúeiro Alvcs Souza, NR 710 - baino Ímbiribeira - Recife/PE, neste ato reprcscntada pelo
Senhor: Anderson Ramos Pichin, portador(a) Carteira de Identidade n' 11.002.174 e do CPF n'
693.370.715-68, a seguir denominada CONTRATAI)4, acordam e justam firmar o presente
Contrato. nos termos da Lei n" 10.520102, Decreto n" 5.450/05 e subsidiariamente, no que

couber, as disposições da Lei n" 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

Cláusula Pimeba - DO OB.IETO:
L L O presente sontrato tem pôr objeto Contratação de cmpresa especializada em fornecimento
de insumos e equipamento voltado ao enfrentamenlo do COVID- l 9 (Coronavínrs), para suprir
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São BemardoÂ,í4.
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Chúusula Segunda - DO FANDAMENTO LEGAL:
2.l.Este contrâto tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n"
001/2020 e rege-se pelas disposições expressÍrs na Lei no 10.520102, Degreto no 5.450i05 e

subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n'8.666/93 e suas alterações posterioÍes
e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este

contrato.

Cldusah Terceba - DO VALOR CONTRATAÁL:
3.1 . Pela execução do objeto ora conhatado, a ConFatante pagani àConhatada o valor global$
R§ 392.657.00. (trezentor e novents e dois mll selscentos e cirquentâ e sete resis). conforq(
descriçào dos pro<tutos abaix"' 
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VISTTI:
PREFETTURA MUÍ{ICIPAL DE SÃO BERNA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE
CtIPI: 13.956.238/0001-37

Chíusula Quarta - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
4.l.As despesas deconentes da presente licitação correrão por conta dos recursos especificos
consignados no orçamento, classificada conformc abaixo especificado e dernais dotações que
por ventura se fizerem necessárias, através de ordem de fomecimento correspondente:

SÀUDE:
Órgão: 02 Poder Executivo.
UNidAdC: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FLTNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 10.301.0340.1015.000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - Materia.l de Consumo.

Orgão: 02 Poder Executil'o.
Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 10.301.0340.1021.000 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES
Natureza: 4.4.90.52.00 - MateÍial permânente.

Cláusuh Quinta - DÁ WNGÊNCIA:
5. L O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e teni vigência de l2 meses

Cláusula Sexta - DO FORNECIMENTO E LOCAL DÁ ENTREGÁ:
6.1. Os produtos deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especific
no Tcrmo de Referência Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condiçõe
implicará Íecusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A
Contratada obriga-se a substituir os produtos que porventura nâo atendam às especificações, sob

pena das sanções cabíveis.
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NR PRODUTO NIODELO QTDE UND VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAT,

0003 Alcool Em Get 70% 500m1 5OOML 200 l.R Rs 7,89 R$ 1.57tt,00

0008 Avental Descartável Manga Longa
Tnt40g/m2

UNIDADE 400 UN R§ 8,50 R$ 3.100.00

0009 Avenral Descanável Manga Longa
Tnt60g/nú

UNIDADE 400 UN R$ 30,00 RS 12.000.00

0020 Macacào de Proteção Ntft-50 UNIDAI)ll ,100 LIN RS r 50.00 RS 60.000.00

0022 Miiscara Kn95 UNIDADL, 1.0(x) LTN RS 6,49 RS 12.9{t0.00
0023 Máscara Niosh Kr95 UNIDADE 2.000 UN RS 19.99 RS 39.980.00

Oculos de Proteçào Modelo Rio UNIDADE 400 TIN RS 30.00 RS 12.000.00

Oxinretro 1,3 Polegadas UNIDADE 20 TN RS 229.90 RS,Í.598,00

0033 Protetor Facial Intelmediário LINIT,ADE 500 TIN R§ 22.10 RS I 1.050,00

003.{ Protetor Facial Com Suspensão UNIDADE 300 LTN RS 58,97 RS 17.691.00
0035 Rcspirador Descartável Tipo Dobrável

Pffl(máscara)
I INIDADI: t.000 UN RS r 9,98 RS 19.9tt0.00

0037 Tcrmômetro InAa Vermelho Digital
Sem Contak)

tINtDADE 30 UN RS 620.ú0 RS 18.600.00

0038 UNÍDADE 3.000 UN RS 59,60 R§ t78.800,00Tcstes Coüd- I 9(2019) Corona Igg/igm
Rapid

RS 392.657.00
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6.2. Os produtos deverào scr fomecidos integralmente e de forma inintemrpta

6.3.Os produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência. no
horário das 08:00h (oito horas) às l2:00h (doze horas).

Cláusula Sétima - DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamento será cfetuado mansalmente, refeÍcnte aos produtos fomecidos, após a
comprovação de que a empresa contratada está em üa com as obrigaçôes psrantc o Sistema de
Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e

o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de
fornecimento dos produtos, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada
também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentâção da Certidão
Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, dc Tributos e
Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

7.3.Neúum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo sc encontre em
situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1.

7.4.as Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fomecimento.

clúusah oitava - DA REC0MPOSTÃO DO EgArLÍBRrO ECONÔMICO-FINANCEIRO
DO CONTRÁTO:
8.l.Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administragão poderá

restabel€ceÍ a relação pactuada, nos teÍmos do aí. 65, inciso II. alínea d, da Lei n" 8.666/93,
mediante comprovação documental e Íequerimento expresso do confatado.

Cláusula Décima - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
l0.l.Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nâs condições

avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
I 0.2.Constituem obrigações da Contratada:

I) entregar os produtos às suas expensas, no local indicado na cláusula scxta do
presente eontrato;

1

I[) fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, privos e co

descritas na Clausula I - DO OBJETO e Anexo I:
CS

III)os produtos deverào ser fomecidos integralmente e constante no
provimcnto ininteúupÍamente , no caso de manutenção semprc que requi
conforme ordern de produtos de acordo com as necessidades das

municipais.

ANDERSON
RAMOS
PICHIN
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7.2. É vedada expressamente a realizaçío de cobrança de forma diversa da estipulada neste

Edital, ern especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesrno o protesto de título, sob
penâ de aplicação das sanções pfevistas neste ihstruftÕnto e indenizâção pelos dànos
decorrentes.

Clóusuta Nona - DÁ FISCÁLZÁÇ,1O:
9.1.A Fiscalização do Contrato será feita pelo funcionário da secretaria de Saúde Sf:
Alessandra de Freitas Ferreira.
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IV) assumir todos os custos ou despesas que se {izerem necessários para o
adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato;

V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Conkato;
VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando

todos os esclarecimentos solicitados a e atendeÍrdo às reclamações procedentes,
caso ocorTam;

Vli)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior,
dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os
documentos para a respectiva aprovação, em até 05(cinco) dias consecutivos, a

paÍtir de sua ocoraênci4 sob pena de nào serem considerados;
Vlll)atender aos encaÍgos trabâlhistas, previdenciários, fiscais e comerciais

decorrentes da execução do presente contrato;
D()manteÍ durante todâ a execução do Conhâto, em compatibilidade com as

obrigações assumidas;
X)a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita

condição dos produtos fomecidos, inclusive suas quantidades e qualidade,
competindoJhe também, a dos produtos que não aceitos pela Íiscalização da
Contratante deverão ser trocados;

Xl) serão de direta e exclusiva responsabilidade dâ Contratada quaisquer acidentes
que porventura ocolTarn na entrega dos produtos e o uso indeüdo de patentes e

registros.

l0.3.Constituem obrigações da Contratante:
I) frscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Conhato;
II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
Ill)designar servidor para acompaúar a execução deste Conhatoi
lV)comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a

execução do Contrato.

Cláusula Décima Primeira - DA TROCA EWNTUÁL DE DOCaMENTOS:
I 1.1. A troca eventual de documentos entÍe a Contratante e a Contratâda. será realizada através

de protocolo.

1 1.2.Neúuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Ctáusula Décima Segunda - DÁ RESCISÃ? DO CONTRATO:
12.1.4 rescisão do conkato terá lugar de pleno direito, a criterio da Contratante,
indéperldenteúeatê de illterposição judicial ou extrajudicial, em confolfiidáde cúm d art. 55,

inciso X, da Lei n' 8.666193 e suas alterações nos casos previstos nos artigos '17 e 78 da

referida lei.

Cláusula Décima Terceira - DÁS SÁNÇOES E PENÁLIDÁDES:
l3.l.A licitante que ensejar o retardâmento da execução do certame, nâo manliver a proposta,

I
IüC

Aid6
(

TO:

falhar ou fraudar na cxccuçáo do objeto licitadir, comportâr-se de modo iiridôneo,
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citaçào e da am

defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prcfeihra Muaicipal de São Bemaldo, pel 61

ANDERSON ii'J,"-1t"ii{iffi,l.jlr
RAMOS PICH IN x:'.,í20)o062e 

17"ro

prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto pcrdurarern os motivos dcterminantes da punição ou até

que seja promovida a reabilitação pcrante a própria autoridadc que aplicou a pena. l
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13.2.4 penalidade será obrigatoriamentc registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de
suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período. sem prejuízo
das demais cominações legais-

l3.3.No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estaní sujeita às seguintes penalidades;
13.3.1. Advertência;
13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de l0% (dez por

canto), calculada sobre o valor do contrato, caso nào scjam cumpridas
fielmente as condições pactuadas;

13.3-3. Mult4 moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento). na hipótese
de atraso no cumprimento de suas obrigações contrâtuais, calculada sobre o
valor da fatura.

13.3.4. Suspensão tempodria de paÍicipação cm licitaçâo e impedimento de
contratar com Administraçào por período não superior a 2 (dois) anos; e

13.3.5. Declaraçào de inidoneidade para licitar ou contratâr com a Administraçâo
Pública.

13.3.6. A aplicação da sanção preüsta no item 13.3.1, não prejudica a incidência
cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4,
principalmente, sem pÍejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência
de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja curnulação de
inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas,
facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de l0 (dez) dias úteis.

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3-4 e 13.3.5, poderào seÍ aplicadas
conjuntamente com os itens 13.3.2 e 13.3.3, facútada a defesa prévia do interessado, no prazo
dc l0 (dez) dias útcis.

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reseÍva-se ao órgão contratante o
direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordon de
classificação, comunicando.se, em seguida, a Comissão PeÍmânente de Licitação .. CPL, para as
providências cabíveis.

13.6.4 segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita às mesmas
condições estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da
Prefeitura Municipal de São Bemardo.

Clúusulu Dticima Quarta - DOS CÁ.§O.§ OMI§SO§:
l4.l.Os casos omissos serão rcsolvidos à luz da Lei n" 10.520/02, Decreto n" 5.450/05e
subsidiariamcnte, no que coubcr. as disposições da Leí n" 8.666193 c suas alteraçõcs posteriores.
e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Quinta - DO FORO:
l5.l.Fica eleito o foro da Comarca de Sào Bemardo, Estado do Maranhão, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas da interpretação desle contÍato com exclusão de qualqucr outro, por
mais privilegiado quc seja.
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E, por estarem justos e contratados, as paÍes assinam o prescnte Contrato, que foi
impresso em 03 (três) vias de igual teor.

Sâo Bemardo(MA), 29 de junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL SÀo BERNARDo
SECRETARIA DE SAUDE

FL'}IDO IVIN{ICIPAL DE SÂUDE
HAROLDO DE CASTRO AIRES

RG: 026456462003-3 GEruSPC-MA
CPF: 6l 7. 168.803-78
Secretário de Saúde

Assinado de íorma digital

AN DERSON pol ANDERsoN RÂMos
PICHIN

RAMOS PICHIN Dados:2o2o o6)s t7:31:4a
{3'00'

AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ n". 32.65 1.599/0001 -10

Anderson Ramos Pichin,
Carteira de Identidade n' I 1.002.174

CPF n" 693.370.715-68
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