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PREFEITURA MUÍ{ICIPAI DE SAO BE
ESTADO DO MARAilHÃO

CI{PJ: 06.125.389/0001-88

CoNTRATO NR . 20200402007
PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 2O2OO4OO1/ PMSB

Contrato que entre sí celebÍam a PREFEITLTRA
MLINICIPAL DE SÃO BERNARDO MÀ AIÍAVéS

da Secretaria Municipal de SAÚ'DEiILNDO
MLTNICIPAL DE SAT DE e a Empresa: DISMABEL
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS. na
qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADd
respectivamente, para o fim expresso nas cláusulas que
o integram.

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO
BERNARDOA4À ATTAVéS dA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUN'DO MUNICIPAL DE SAÚ'DE,
pessoa jurídica de direito público intemo, inscrita no CNPJ sob o n' 13.956.238./0001-37, Situada na Rod. MA
034 NR 10 KM 03 - Abreu - São Bemardo, Eslado do Maraúão, neste ato representada pelo Secretário e

Gestor do Fundo Municipal de Saúde o Sf HAROLDO AIRES CASTRO, RG: 026456462003-3 GEJUSPC-
MA CPF: 617 168.803-7E, ResideÍÍe e domiciliado na cidade de São Bernardcr/MÀ doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE e, A EMPRESA: DISMABEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,
inscrita no CNPJ n'. 63.571.095/0001-13, sediada na Rod. br 135, km 51, N' l3B Cidade Nova - Bacabeira-

MA, neste ato repÍesentada pelo Senhor: Lüs Carlos Torres Gomes, portâdor da Carteira de Identidade
No 13903193-6 SSP/MAe do CPF n". 346.072.347 -53, residente e domiciliado na cidade de
Bacabeira/MA, doravante denominada CONTRATADÀ resolvem celebrar o presente contrato Aquisição de
material de consumo para pÍomover atendimento em caráter emergencial para combate ao COMD 19 no
municipio de São BemardoÀ4A" deconente da ContÍatação Direta por Dispensa de Licitação n". 002/2020,
inserido no Processo Administrativo no. 202004001. O preseflte Contrato reger-se-á pelas disposições
constantes da Lei n'. 8.666, de 2l de juúo de 1993 e suas alterações posteÍiores, e mediante as cláusulas e

condições seguintes:

r. CLÁUSULA PRtrVIEIRA _ DO OBJETO:

l.l - Constitui objelo desta dispensa a mntralação de empresa para fornecimento de material de consumo
paÍa pÍomoveÍ atendimenlo em ciuáter emergencial para combate ao CO\IID 19 no municipio de São

BernardoÂUA

ITEM DESCRIÇAO TIND QTD
UNIT TOTAL

0t ALCOOL LIQUIDO A 70% l oooMl CXr2 Ir 24 30,00 '720,00

02 KIT EPIS, LINHA DE
( lMAC+ I OCULOS+5I\ú{SC.+ I PAI( LUVA)

FRENTE kit 20 264,OO 5 280,00

03 LUVA P/ PROCEDTMENTO TAM m C)í100 cx 40 40,00 1.600,00

04 MASCARA CIRURGICA PCTi 5O und 1.000 1,90 1900,00

05 \.ISEIRA DE PROTEÇÃO C/GRADUAÇÂO und 06 135.00 810,00

06 MACACÃO PARA LINHA DE FRENTER C/CAPU und 50 110,00 5.500,00

0'7 MASCARA BRANCA , TIPO PFF2 und 100 27,00 2.700,00

08 TESTE PARA COVID und '75 180,00 13.500,00

09 VISEIRA DE PROTEÇÃO und 50 100,00 5.000,00
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37 010,00

Z. CT,ÁUSWA STGUNDA. DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1. Este mntÍalo tem como amparo legal a Contratação Direta por Dispensa de Licitação no.00212020, e

rege-se pelas disposições expressas na Lei n'. 8.666/1993 art. 24 Inciso IV e suas alterações posteriores e pelos

preceitos de direito público.

3 . CLAUSULA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

3.1 - Fazem parte integrante deste Contralo, todos os documentos e instruções que compõem o Processo

Administrativo n". 202004001, completando-o paÍa todos os fins de diÍeito, independentemente de sua

transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

4 - CLÁUSULA QUARTA -DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRh

4.1 - As despesas deconentes da execução deste Contralo, conerão à coÍúa da seguinte dotação orçâmentária

10.301.0340.1015.0000- MANUTENÇÃo oo ruNoo rvnnüctPAl- DE SAÚDE
339030.000 - Material de consumo

5 . CLÁUSULA QUINTA _ Do PRAzo DE VIGÊNCIA e FISCALIZAÇÀO DO CONTRATO

5.1 O presente contÍato entraÍá em vigor na data de sua assinatura e findará em 31 de dezembro de 2020,

podendo ser prorrogado nos termos do aÍt. 57 da l-ei Federal n'.8.666193.

5.2 - A fiscalização do ContÍalo será efetuada por servidor: Izaniel Cutim Bogea - 841.8'10.693-72 designado
pela Secretaria de Saude que poderá a qua.lquer tempo, daerminar o que for necessário à regularização da falta
do fomecimento observando, bem como propor a aplicação das penalidades preústas deste instrumento.

G CLÁUSULA SEXTA _ DO PREÇO

6.1 - O preço para execução do objeto deste mntrato e o apresentado na pÍoposta da CONTRATADA,
devidamente aprovado pela CONTRATANTE, sendo que o valor global a ser pago pela referida contratação

será de R$ 37.01Q00 (trinta e sete mil e dez reais)

6.2 O preço proposto não será reajustado durante o período de contratação, salvo se sobrevierem fatos

imprevisíveis ou previsiveis de consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas do ajustado.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1 O pagamento serâ efetuado em até 10 (dez) dias, após a entrega dos equipamentos, atÍavés de cÍédito em

conta corente, mediante apresentação de notas fiscais e mmprovar sua regularização Íiscal e com o Fisco

Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovaçâo será feita mediante

apresentação de Certidão negaüva de debito - CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso KII da

obrigação da contÍatada de manter, durante toda execução do contrdo, em compatibilidade com as obrigações

por eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei 8.666193.

7.2 - O CONTRATANTE poderá descontar do pagamento imponâncias que, a qualquer titulo, lhes sejam

devidas pela CONTRÀTÀDA por força deste Contrato.
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7.3 - Quaisquer pagamentos não isentarão a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem

implicarão na aceitação/concordância da perfeita execução do conlrato.

7.4 - O pagamento será efetuado na conta corrente da CONTRATADA, no Bânco do Brasil S/A (0Ol),

Agência n'. 255í0, Conta Corrente n'. 18.89&0.

t- CúUSULA oITAvA - DAs RESPoNSABILIDADES DAS PARTES

O presenle Contrato não poderá ser objeto de cessão ou tÍansferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

â) EntÍegar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou Ordem
de Sewiços e cÍonograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde, em estrita
observância a sua proposta observando a qualidade.
b) Observar o horário administrativo, compreendido entre 08:00 h as 14:00 como sendo o horário
administrativo para trataÍ sobre o contÍato de segunda a sexta-feira,
e) Cumprir fielmente o estúelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus

documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor para
perfeita execução do mntralo;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondando
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e

outros coÍespondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terc€iÍos, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do mntrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em
face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde,
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste c-ontrato

em que se verificarem vícios, defeitos ou incorre@es resultantes da execução.

8.2 Constituem obrigações do CONTRATANTE:

A CONTRATANTE obrigar-se-á:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da SecÍetaria Municipal de AdministÍação/Saúde que será

responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao
servidor designado, compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das

embalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas
as ocorrências relacionadas a execução do contrato determinando o que for necessário a

regularização das faltas ou defeitos observadosi
c) Fornecer a qualquer lempo e com o Máximo de prestez4 mediante solicitação escrita da
CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orientaJa em todos os casos

omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as compet&tcias, do representante deverão ser

solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes,

e) Receber o objeto do mntrato na forma do art. 73, inciso II, alineas a e b da Lei 8.666/93.

09 - CIáUSULA DÉCIUI SOCTTXOA _ DA RE§CISÃO E PENALIDADES

09.1 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisào administrativa

prevista no artigo 77 e 78 seguintes, da Lei n'. 8.666/93.

09.2 - O descumprimento, total ou parcial, por pane da CONTRATADÀ de qualquer das obrigações ora
estabelecidas, sujeitará a CONTRÂTÀDA as sançôes previstas na Lei Federal n" 8 666/93, aplicando nos

artigos 8l a 88.

09 2 Oconendo o descumprimento de qualquer cláusula deste Contrato e dos demais termos que o integram,

sua rescisão será automática, independentemente de qualquer aviso ou notificação.
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l0.l - Se qualquer das paÍes ContÍatantes, ern beneficio da outra, permitir, mesmo por omissões, a

inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condi@es deste Contrato e/ou de seus anexos, tal

fato não poderá litrerar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os

quais permanecerõo inalterados, como se neúuma tolerância houvesse ocorrido.

n- cLÁusuLA DÉclltl eu.tnre - DA ALTERAÇÃo Do coNTRATo

I l.l - Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no aÍt. 65 da Lei Federal n". 8 666, de2110611993,

desde que haja interesse da CONTRÁTANTE, e com a apresentação das devidas justificativas.

12- CLÁUSULA DÉcIuI Qunv[a _ Dos ACRÉsCm[oS E SUPRESSÔES

12.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições conüetuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem necessários, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor do ContÍato, de amrdo com o

constante no art. 65, § l', da Lei Federal n'. 8.666/1993.

13- CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

13. I - O presente Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado do Maranhão/DoU, dando-

se cumpÍimento ao disposto no aÍtigo 61, parágrafo únim da Lei n'. 8.6ó6193.

I+ CLÁUSULA DÉCTUI SÉTNNA _ DOS CASOS OMISSOS

l4.l - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n'. 8.666/93, e dos principios gerais de direito

ls- cLÁusuLA DÉcrvra orrava - DAS DrsPoslÇÔrs rntars
15.1 Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato indica pleno coúecimento dos

elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar seu

desconhecimento mmo elemento impeditivo do perleito cumprimento deste mntÍato.

15.2 - São partes integrantes deste contÍato o Termo de Referência e a proposta apresentada pela

CONTRATADA que constam nos autos do Processo de Contratação Direta poÍ Dispensa de Licitação n'.

002/2020.

ló.3 - Fica eleito o foro da mmarca de São Bernardo, Eíado do Maranhão, para dirimir dúvidas ou questões

oriundas do presente ContÍalo, Íenunciando expressamente a qualqueÍ outro, por mais privilegiado que seja.

E, poÍ estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, por seus representantes

legais, em 03 (três) üas de igual teor forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das

testemunhas abaixo.

São Bernardo (MA), 02 de abril de 2020.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARAT{HÃO

DE 5 P,A /l)
Vl.cIar

CNPJ: 1-88

PREFEITURA BERNARDO
Secretario de Saúde/Fundo Municipal de Saúde

IIAROLDO AIRES CASTRO
RG: 026456462003-3 GEruSPC-MA

CPF: 617.16E.E03-78.
SecretáÍ:io de Saúde
CONTRATANTE

DISMABEL D RA MEDICAMENTOS

CNPJ n" 63 571 095/0001-13

Luis Carlos Torres Gomes

RG N' I3903I93-ó SSPÀ,IA

CPF n'.346.072.347-53

CONlRATADA

Testemunhas

Nome

CPF/RG

Nome

CPF/RG Assinatura
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