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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BE
ESTADO DO MARANHÃO

rsI0

SECRETÂRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPI: r3,956.238/0001-37

co\TRATO )iR. 20200,629003
PRO(:ESSO AD}tINISTRATIVO \' 202OO5OIó-CPI,
PREGÀO OI-f TRÔNICO: N'OOII2O2O.

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREF'EITURA
MUNIC:IPAL DE SÀO BERNARDO,
ESTADO DO MARA\HÀO E A
EMPRESA: ROMULO F DO REm
LIMA - ME.

Pelo presente instrumcnk) particular de conlrato de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÀO BERNARDOiMA. ATTAVéS dA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE/FUNDO MLTNICIPAL DE SAUDE. pr,-ssoa jurirJrca tle dircito público intemo. inscrita
no CNPJ sob o n" 13.956.23 8.i0001-37. Situada na Rod. N{A 0-14 NR l0 KN{ 0l - Abrcu - Sâo
Bemardo. Estado do Maranhào. ncstc alo rcpresentada pclo Ser-rcúrio e Cestor do Funtlo
Municipal de Saúde o Sf HAROLDO DE CASTRO AIRES. RG: 026456462003-l CEJUSPC-
MA CPt : (r I 7. 168.803-78, Rq;idcn(c e domiciliado na cidadc de São Bemando,MA. doravante

denominada simplesmente, e a empÍcsa: ROMULO F DO REGO LIMA ME, inscrita no
CNPJ:23.714.76710001-88, sediada na Rua das Tuplias 345, Jnóquei- Teresina/Pl, naste ato
representada pelo Senhor: Romulo Franklin do Rego Lima, portador da Carteira dê
ldentidado Nô 2238975 SSP/Pl e do CPF n". 661.593.263-68, residente ê domiôiliado na cidade
de Teresina/Pl, a seguir denominada T ONTRATADA, âcordanr e justam fimrar o prescnte
Contrato. nos lermos da Lei nu 10.520/02. Decrcto n' 5.450i 05 c subsidiariamente. no que couber,
as disposições da Lci n'tt.6ó6r93. assim como pelas cláusulas a segulr erpressas:

Llláusula Primeiru - D0 OBJETO:
I .l . O presenre contrato tem pôr objeto Contrataçào de empresa espccializada em fomecirnento
de insumos e equipamento voltado ao cnfrentamento do COVID- 19 (Coronavírus). para suprir as

necessidades da Sccretaria lvlunicipal de Saúdc de Sâo BemardoiMA.

Cláusula Segundu - I)0 FUNDÁMENTO I.EGÁL:
2.1 .Este contrato tem como amparo lcgal a licitaçào na modalidadc Pregão Eletrônico n" 00 I '2020

c regc-se pelas disposiçôes expressas na Lei n" 10.520/02, Decreto n" 5.450,05 e subsidiariamente-

no que couber. as disposrçõcs da Lci n" 1t.66ói93 e suas alteraçõcs posteriores e pelos prcccitos
de direito público. A proposta de preços apresentada passa a intcgrar cslc coniruto.

Cláusultr Terceira - DO I'ÁLOR CONTLITUÁL:
3- I . Pela execução do objeto ora conlralado. a Contratanle paBará à ('ontratada o valor global dc
RS 96.452,20 (not entr e seis mil quitrocentos e cinqueflla e dois reais e r inte centavos). conftrrme
descrição dos produtos abaixo:
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001 9 Lu\a Plástica D!'rcanárcl Com l0{.1 -to{) P( R5 55.(ll) RS 16.500.00

it-,nidade
(x): I \I,icacú(r Hospitala[ lmpr'onsá\'cl-

Reutilizávçl Lerc c flcxivcl
i 1(x) Rs 87.91 RS ,?-i.161t.00

RS qô.,15:.10

Cltíusulu Qunrra - lr0li RECURSOS FI*ANCEIROS:
4.l.As despesas decorrcntes da prcsente licitaçào comerâo por contâ dos rccunios especificos
consignados no orçamento, classificada conformc abaixo especil-rcado c dcmairi d()taçõcs que poÍ
ventura se fizcrcm ncccssárias, atravcs de ordcnr dc fonrecimento corÍcspondcntc:

SA(]DE:
Órgão; 02 Podcr Exccutivo.
t]NidAdC: I3. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MLNICIPAL DE SAUDE
Doraçào: 10.301.0340. I0 t5.000 - MANUTENÇÀO DO FUNDO MUNICIPAL DE SALrDE
Natureza: 3.1.90.10.00 - Material de Consumo.

Clríusuh Quinta - DA ,'INGÊNCt.4:
5.1 . 0 presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de l2 mcscs

Cláusulu.lrltta - D0 FORNECIMENTO E LOCÁL D.4 ENTREGA:
6.1 . Os produtos dcverâo scr entregu!'s. na qualidarlc. quântidade e periodicidadc cspccificadas
no Tenno de Retêréncia - Anexo I deste Edital, sendo que a inobsen'ância desias condições
implicará recusa scnl quc caiba qualquer tipo de reclamação por pane da inadinrplente. .A
(iontratada obriga-se a substituir os produtos quc porventura nào atendam às especificaçôes. sob
pena das sanções cabiveis.

6.2. Os pmdutos dcvcrâo seÍ t-omccidos intcgralnrcntc c de forma inintemrpta

6.3.Os produtos devcrão scr cnkcgues no local indicado cm cada Termo dc Rcfcrência. no horário
das 08:00h (oito hoÍas) às l2:00h (dozc horas).

Cltiusulu Saina - DO PÁG.4MENTO:
7.1. O pagamcnto será efetuado mensalmente, retêrente aos produtos tbmecidos. após a

comprovação de quc a empresa côntrâtada está em dia com as obrigaçôcs pcrantc o Sistcma de

Seguridade Social. rnediante a apresentação das Ccrtidões Ncgativâs de Debitos como o INSS e

o FGTS, no prazo nào superior a 30 (trinta) dias. contados da cntrcga da Nota Fisçal de

fomecimento dos produtos. deVidamcntc âtestâda pelo sctor competente. Será vcrillcada também
sua rcsularidadc com os Tributos Fcderais. mcdiantc apresentação da Cenidào Conjuntâ
Negativa, ou Certidâo Conjunta Positiva com efeitos dc Negati\a, dc Trihutos c Contribuições
F,:dcrais e Divida Ati!a dr Uniào.

7.2. E vcdada cxpressanrente a realizaçào dc cobrunça dc íorma diversa da cstipulada neste EditâI.

1

em especial a cobrança bancária. mediânte bolcto ou mcsmo o protcsto de título. sob

aplicação das sançôcs prcvistas neste instrumcnlo e indcnizaçào pelos danos dccorrcntes

7.3.Nenhum pagamcnto scni cfetuado ao CONTRATADO caso o mcsmo sc cncontre em situ
irregular pcrantc a Scguridade Social c Tributos Federais. conforme item 7.1 .
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7.4.As Notas Fiscais deverão r ir acompanhadas da rcspectiva ordem dc Í'omccimento.

chiusuta oiiaw - D.4 RECoMPosK'Ãry Do EQL'Iügfrlq ECUN()MIC0-FTNANCEIRO
DI) CONTRÁTo:
8.l.Ocorrcndo dcscquilibrio cconómico-financeiro do contrâto, a Administraçâo poderá
rcstabelecer a relaçâo pactuada, nos termos do art. ó5. inciso Il. alinea d. da Lei n" 8.ó6ó/93,
mediante comprovaçâo documental e requerimcnto cxprcsso do contratâdo.

Cláusuh Nona - DA FISCÁUZÁÇ-AO:
9.1.4 Fiscalizaçâo do Contrâto será feita pela funcionária da secretaria de Saúde Sr": Alessandra
de Freitas Fcrreira-

Cláusula Décima - DOS DIREITOS E RESPONSÁRILIDÁDES lrAS PÁRTES:
10. I .Constifuem direitos dâ Conlratante receber o objeto desle Contrato nas condiçôcs avençadas
e dâ Contratâda perceber o valor ajuslado nâ fonnâ c prazo convencionados.
I 0.2.Constituem obrigações da Contratada:

I) entregar os pÍodutos às suas cxpcnsas, no local indicado na cláusula sexta do
prcscnte contrato:

Il) fomecer os produtos. rigorosânrcnlc nas especiÍicaçôes. prazos e condições
descritas na Clausula I - DO OBJETO c Ancxo I:

III)os produtos deverão ser fomecidos integralmente e constanlc no caso de
provinrento ininterruptâmente, no caso de manutenção sempre que requisitado
confomre ordem de produtos de acordo com as neccssidadcs das Sccrclarias
municipais.

lV) assumir todos os cus{os ou dcspesas que sc fizcrcm neccssários para o
adimplcmento da-s obrigações decorrenlcs deste Contratoi

V) Não transfcrir. total ou parcialmenlc. o objeto deste Conlrato:
VI) sujeitar-sc à mais ampla fiscalização por parte da CONTRAT.{NTE. prestrndo

todos os esclarecimenlos solicitados a e atendendo às rcclamaçócs procedentes.
caso ocoÍTam:

Vll)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior.
dcntro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e aprcsentar os

documcntos para a respectiva aprovação, em até 05(cinco) dias consecutivos, a

partir de sua oconência. sob pena de nào serem considerados:
VItl)atender aos encargos trabalhistas. previdenciários. fiscais e comerciais

decorrentes da execuçào do prcsentc contratot
lx)mânter durânte toda a execução do Contrato. cm cornpatibilidade com as

obrigações assumidas;
X)a Contratada rcspondeni. de mancira absoluta c inescuúvcl, pela perfeita

condiçâo dos produtos fomecidos, inclusile suas quantidadcs c qualidadc.
competindo-lhe também. a dos produtos que nào aceitos pela liscalização da
Contratantc dcverão seÍ trocados;

X[) serão de direta e cxclusiva rc.sponsabilidade da Contratada quaisqrter acidentes
quc port'cntura ocorraÍrr na entrcga dos produtos e o uso indevido de patentes e

r1]grstr0s

I 0.3.Constituem obrigaçõcs da Contratantc:
I) Íiscalizar c acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
II) clctrrar o pagamcnto conforme e;tipulado na Cláusula do Pagamento;
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III)dcsignar scnidor para acompanhar a execuçào deste Contrato;
IV)comunicar à CONTRATADA toda c qualquer ocorrência rclacionada com a

cxccuçâo do Contrato.

Ckiasala Décimu Primciru - DA TROC/ EI'ENTL'AI- l)E DOCUMENTO§:
I l.l . A troca elentual dc docurncntos cntre a Contratânte e a Contratada. será rcalizada atraves
de protocolo.

I l.2.Nenhuma outra Í'onna scrá considerada corno prova de entrega de documentos

Cláustrltt Décimn Segunda- DA RESC$Á0 D0 CO,\'TL4IO:
l2.l.A rescisào do contrato terá lugar dc plcno direito. a critcío da Contratante,
independentemente de interposiçào judicial ou cxtrajudicial, em conformidade com o art. 55,
inciso lX, da Lei n" 8.666;93 e sua-s alterações nos casos previstos nos artigos 77 c 7ll da referida
lci.

Cüusuta Décima Terceim - DAS SÁNÇOES E PENÁLIDADES:
l3.l.A licitante quc cnsejar o retardamento da exccução do certarnc" nâo manlivcr â proposta.
falhar ou fraudar na exccuçâo do objeto licitado. componar-se de modo inidôneo. Íizcr declaraçâo
falsâ ou comcter fraudc fiscal. garantido o direito previo da citaçào e da âmpla defesa, ficará
impcdida dc licitar c contÍatar com a PÍefeitura Municipal de Sào Bemardo, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, enquanto perdurarem os molivos dctcrminantes da puniçâo ou ate qüs seja
promor ida a reabilitaçào perante a própria autoridadc que aplicou a pena.

13.2.4 penalidadc será obrigatoriamente rcgistrâda no Diário Oficial do Estado c no caso de
suspensâo de licitar, o LICIT.ANTE deverá ser dcscredcnciado por igual periodo. scm prcJuizo
das demais cominações legais.

l3.3.No caso de inadimplemcnto. o CONTRATADO estaú sujeita às scguintes penalidades:
13.3.1. Advcnência:
13.3.2. Multa poÍ atrâso a cada 30 (trinla) dias. no percentual de l0o/ô (dez por

cento). calculada sobre o valoÍ do contrato. caso não sejâm cumpridas
fielmente as condições pactuadâs:

13.3.3. Multa. morâtóriâ simples. dc 0.40./o (quatro décimos por ccnío). na hipóte*
dc atraso no cumprimenlo dc suas obrigaçÕes contratuais, calculada sobre o
valor da fatura.

13.-3.4. Suspensào tempoftiria de participaçâo em licitaçào c impedimento de
contratar com Administração por periodo nào superior a 2 (dois) anosl e

13.3.5. Declaraçào de inidoneidade para licitar ou conttatar conr a Administraçào
Pública.

11.3.6. A aplicação da sanção prcvista no itcm 13.3.1. nÀo prcjudica a incidência
cumulativa das penalidades dos itens I 3.1.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente.
sem prejuÍzo de outras hipótescs. em caso de rçincidência de atraso na
cntrcga do objeto licitado ou caso haja cumulaçào de inadimplemento de

evcntuais cotas mensals. cxprcssamentc previstas, facultada a dcfesa previa
do interessado. no prazo dc l0 (dcz) dias úteis.

I 3.4. As sanções previstas nos itens 13.3. I, 13.3.4 c I 3.-1.5, poderào ser aplicadas conjuntamente
com os itens 13.3.2 e 13.3.3. facultada a det-esa prcvia do interessado, no ptrzo de l0 (dez) diâs
ú1eis.
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13.5. Oconendo à incxccução de quc trata o item 13.3, rescn'a-se ao órgào contratante o direito
de optar pela oferta quc sc aprescntar como aqucla mais vantajosa. pela ordcm dc classificação.
comunicando-se. em scguida. a Comissâo Permanente de Licitaçào CPL. para as providências
cabiveis.

13.(r.A segunda adjudicatória, ocorrcndo a hipótese do Preço anterror, ficar:i sujeita às mesmas
condições estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicaçào das penalidades previstas nesta cláusula é de cornpetência cxclusiva da
Prcfeitura Municipal de Sâo tsemardo.

Cltíusulo Décima Quurta - DOS CÁ\OS OMIS.IOS:
l.l.l.Os casos omissos serão rcsoll'idos à luz da t.ci n" 10.520,'02. I)ecreto nn 5.450,'05e
subsidiariamente, no que couber, as disposiçôes da Lei n" 8.666i93 c suas altcraçôcs postcriores.

e dos principios gerais dc rlireito.

Clriusula Décima Quinta - I)0 FORO:
l5.l.Fica eleito o foro da Comarca de Sâo Bcmardo. Estado do lvlaranhào. para dirúnir quaisquer
dúr'idas oriundas da interpÍetaçào deste contrato com exclusão de qualqucr outro. por mai§

privilegiado que scja.

E, por cstarem justos e contratados. as panes assinam o presente Contrato. que foi
impresso cm 03 (três) r,ias dc igual teor.

Bemardo(NtA). 29 dejunho de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
SECRET,{RIA DE SAI'DE

FI.I\DO MUNICIPAL DE SAUDE
HAROLDO DE CASTRO AIRES

RG: 026456462003-3 GEJUSPC-MA
CPI: 617. l6tl.tl0l-7tl
Secretário de Saúde

CONTRATANTE
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ROMULO F DO REGO LIMA _ ME
CNPJ:23.7 I 4.7671000 l -88

Romulo Franklin do Rego Lima
Carteira de ldentidade N" 2238975 SSP/Pl

CPF n". 661 .593.26$68
CONTR ATADA
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