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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO B
ESTADO DO MARAilHÃO
CNPJ: 06.125,389/0001-88

CoNTRATONR. 20200403007
PROCESSO ADMINISTRATIVO N'.

2O2OO4OO2I

HTBLl

DAüE

D iS PE N 9/l

VISTO.

PMSB

Contrato que entre si celebram a PREFEITTTRA
MUMCIPAL DE SAO BERNARDO - MA, através da
SecÍetaria Municipal de SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE e a EmpÍesa: V. E. ROCIIA FERRETRA \nY

coMÉRCIo,

na

qualidade

de

CONTRATANTE

CONTRATADA, respectivamente, para o fim expresso

e
nas

cláusulas que o integram.

Pelo presenle instrumento particular de contrato de um lado a PREFEITT-IRA MUNICIPAL DE SÀO
BERNARDOA,IA. ATTAVéS dA SECRETARIA MLTNICIPAL DE SAÚDE/FTTNDO MLINICIPAL DE SAÚDE,
pessoajurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n" 13.956.238./0001-37, Situada na Rod. MA
034 NR l0 KM
Abreu
São Bemardo, Estado do Maranhão, neste ato representada pelo Secretário e
Gestor do Fundo Municipal de Saúde o Sf HAROLDO AIRES CASTRO, RG: 026456462003-3 GETSPCMA CPF: 6t7.168.803-78, Resideme e domiciliado na cidade de São Bernardo/MA. doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE e, A EMPRESA: V. E. ROCHA FERREIRA VW COMÉRCIO, inscrita no CNPJ
n'. 33 809.M5/0001-60, sediatla na Rua das Tulipas - 335 - Sala 0l - Jóquei - T€resina./Pl neste ato represcntada pelo

03

-

Seúor: Rafael Ribeiro Coclho Gúmarãos Peút portador do RG2202338 SSPiPI , CPF: 010.996.003-32, residcnte e
domiciliado na çidade de Teresina/Pl, doravante denominada CONTRATADÀ resolvem celebrar o presente
contrato Aquisição de malerial de consumo paÍa promover atendimento em caráter emergencial para combate
ao COVID l9 no municipio de São Bernardo/MA, de.conente da Contratação Direta poÍ Dispensa de Licitação

n'. 003/2020, inserido no

Processo Administrativo no. 202004002. O pÍesente Contrato reger-se-á pelas
2l de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e mediante as

disposições constantes da Lei n'. 8.6ó6, de
cláusulas e condições seguintes:

I- CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1 - Constitui ob.ieto desta dispensa a contralação de empresa paÍa fomecimento de material de consumo
para pÍomover atendimento em câráter emergencial para combate ao COVID 19 no municipio de São
BernardoÀ44.

ITEM

DESCRTÇÁO

0l

Teste

02

Covid-19
Avental

TIND

V

QTD

TOTAI-

T,bIIT
para

und

100

250.00

25.000.00

und

390

10,00

3.900,00

descartável
03

Face Shield

und

80

l].00

1.040,00

0,1

Cobertura
óbito om ziper

und

04

100.00

400,00
30 340.00

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO FTJNDAMENTO LEGAL
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PREFEITURA MUI{ICIPAL DE SÃO
ESTADO DO MARANHÀO
Ct{PJ: 06.125.389/00O1-88

2.1.

Este contrâúo tem como amparo legal a ContrÀtaÉo Direta por Dspensa de Licitação

rege-se pelas disposições expressas na

ki

n'.

4oc'' 2-

:l .ô

J 5 /'e

00312020, e

n'. 8.666i 1993 art. 24 lnciso lV e suas alterações posteriores e pelos

preceitos de direito público.
3.

CL(USULA TERCEIRA _ DOS INCUMENTOS INTEGRANTES

3.1

-

Fazem parte integrante deste Contrato, todos os documentos e instrugões que compõem

Administrativo

n'.

2O2OO4OO2,

4,1

-

-

Processo

mÍpletando-o paÍa rodos os fins de direito, independentemente de

transcrição, obrigando-se as paÍtes eÍn

4 . CLÁUSULA QUARTA

o

tús

sua

os s€rls teÍmos.

DA IX)TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrertes da execr]ção deste

Co

rarq coÍrerão

à

mÍüa da seguinte dotâçâo orçâÍne ária:

r o.30l.0340.10r 5.0000- MANUTENÇÂo Do FLTNDo MLTNICIPAL DE SAÚDE
339010.000 - Material de mnsumo

5 - CLÁUSULA QUINTA _

5.1

-

Do PRAzo DE VIGÊNCIA e FIsCALIzAÇÃo Do CoNTRATo

O presente contrato entraÍá em vigor na dâta de sua assinatura e findará em

podendo ser prorrogado nos termos do

aí.

57 da

ki

Federal

3l

de dezembro de 2020,

n'. 8.666/93.

5.2 - A fiscalização do ContÍato será efetuada por servidor: Izaniel Cutim Bogea - E41.870.693-72 designado
pela SecÍetâria de Saúde que poderá a qualqueÍ ternpo, de{erminar o que for necessário à regularização da falta
do fomecimento observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

6- CLÁUSULA

6.1

-

6.2

-

SEXTA. DO PREÇO

O preço para execução do objeto deste contÍato e o apÍesentado na pÍoposta da CONTRATADA,
devidamente aprovado pela CONTRATANTE, sendo que o valor global a ser pago pela referida contrataçào
será de R$ 30.340,00 (trinta mil trezentos e quarenta reais)
O preço proposto não será reâjustado durante o período de contÍatação, salvo se sobrevierem fatos

imprevisíveis ou preüsíveis de consequências incalculáveis, retardadoÍâs ou impeditivas do ajustado.

7. CLÁUSULA SÉTIMA _ DO PAGAMENTO
7.1

-

O pagamento será efetuado em até

l0 (dez) dias, após a enÍega dos equipamentos, atraves de credito em

conta mrÍente, mediante apresentação de notas fiscais e comprovar sua rêgulaÍizâÉo fiscal e com o Fisco
Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
apresentação de Certidão negativa de

debito CND.

-

FGTS. Tal comprovação será feita mêdiante

Bem como, manter conforme artigo 55 inciso

)(III

da

obrigação da contratada de manteÍ, durante toda execução do mntralo, em compatibilidade com as obrigações
por eles assumidas, todas as mndições de habilitaçâo e qualiÍicação exigidas na Lei E.666/93.
7.2

-

O CONTRATANTE poderá descontar do pagamento importâncias que, a qualquer titulo, thes sejam

devidas pela CONTRATADA por força desle Contrato.

7.3

-

Quaisquer pagâmentos nâo isentarão

a CONTRATADA das responsabilidades

implicarão na aceitação/concordância da perfeita execução do contrato.
7.4

-

O pagamento será efetuado na conta corrente da CONTRATADA

4

contÍatuais, nem
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E. CLÁUSULA OITAVA _ DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

A CONTRATADA obrigar-se-á

a:

a)

Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou Ordem
de Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde, em estÍita
observância a sua proposla observando a qualidade.
b) Obsewar o horrírio administrativo, compre€ndido entre 08:00 h as 14:00 como sendo o horário
administrativo para tratâr sobre o contrato de segunda a sexta-feiÍa,
e) Cumprir fielmente o eslabelecido nas clausulas e condições do presente contÍato e de seus
documentos integrantes, mm observância dos requisitos, bem como rla legislação em vigoÍ püa
perfeita execução do contrato;

f)

Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo
pelos encargos Íúalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e
outros correspondentes,
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em
face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde;
h) Reparar, corrigir ou substituiÍ, as suês expensas, no total ou em parte, o objeto deste conÍato
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

8.2

-

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a)
b)

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

Designar

um servidor da

Secretaria Municipal

de

Administração/Saúde que sera

responsável pelo acompanhamento e fiscalização da €xecução do objeto do pÍesente contrato. Ao
servidor designado, compete entre outÍas obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das
embalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas

as oconências relacionadas

a

execução do contrato determinando

o

que

foÍ

necessáfio a

regularização das faltas ou defeitos observados;

c)

Fomecer a qualquer tempo e com o Máximo de prestez4 mediante solicitação escrita da
CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orientaJa em todos os casos
omissos;
As decisões e proüdencias que ultrapassarem as competências, do representante deverão ser
solicitadas, a seus superiores em t€mpo hábil para adoção das medidas conyenientes;
Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso II, alineas a e b da Lei 8.666/93.

d)

e)

09 . CLÁUSULA

09.1

DÉCTUI SNCUX»A - DA RESCISÃO E PENALIDADES
A CONTRATADA recoúece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa

prevista no artigo 77 e 78 seguintes, da Lei

n'.

8.6ó6193.

09.2 - O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADÀ de qualquer das obrigações ora
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sançôes previstas na

artigos 8l

09.2

Lei Federal n" 8.666/93, aplicando

nos

a 88.

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

sua rescisão será

automáticq independ€ntemente de qualquer aviso ou notificação.

I
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNA
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125,389/0001-88

10. CLÁUSULA

l0.l -

VISTO:

c

;L

\,4

<-

DÉcmI rrncpmI, - ToLERÂNC|A

Se qualquer das pafies ContÍatantes, ern beneficio rla outr4 permitir, mesmo por omissões,

a

inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste CoÍtrato e/ou de seus ânexos, tal
fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os
quais permanecerão inalterados, mmo se neúuma tolerância houvesse ocorrido.

11. CLÁUSULA
I

DúCmu quenm

l.l - Este ContÍato pode ser alterado

desde que haja interesse da

-

ALITRAÇÃo Do C0NTRATo

nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n". 8.666, de 2110611993,

CONTRATÁNTE,

12- CLÁUSULA DÉCtrvIÀ QUINTA

12.1

_ DÀ

e com a apresentação das devidas

- DoS ACRÉSCIMoS

justificativas.

E SUPRf,SSÓES

A CONTRATÀDA fica obrigada a aceitar, nas mesmas

condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o

constante no aÍt. 65, §

13- CLÁUSULA
13.1
se

l',

da Lei FedeÍal

DÉCTue

STxu

n'. 8.666/1993.

_ DA PUBLICAÇÃO

O presente Contrato será publicado, em Íesumo, no Diario Oficial do Estado do Mâraúão/DOU, dando-

-

cumprimento ao disposto no aÍtigo 61, parr{grafo único da Lei no. 8.666193.

r+

CLÁUSULA DÉCNAI SÉTTUA _ DOS CASOS OMISSOS

14.1

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei

-

n'. 8.666/93,

e dos

princípios gerais de direito.

clríusul,A DÚcrua ormva - DAS DrsposlÇÕrs rrxars
l5.l - Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatuÍa deste contÍato

rs-

indica pleno conhecimento dos

elemenlos nele constantes, bem c.omo de todas as suas condiçôes gerais e peculiares, não podendo invocar seu
desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumpÍimento deste mntrato.

15.2

-

São partes integrantes deste contÍato

o

Termo de Referência

ea

proposta apresentada pela

CONTRATADA que constam nos autos do Processo de Contralação Direta por Dispensa de Licitação n'.
oo312020

ló.3

Fica eleito o foro da mmarca de São Bernardo, Estado do MaÍanhão, para dirimir dúvidas ou questões

oriundas do pÍesente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por 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 paÍa todos os fins de direito, na presença das
testemunhas abaiKo

/1

São Bemardo

(MA), 03

de abril de 2020

@

ü1

irir

PREFEITURA MUI{ICIPAI DE SÃO
ESTADO DO MARANHÃO
CI{PJ:

I

SÂo BERNARDo
Secretario de Saúde/Fundo Municipal de Saúde

HAROLDO AIRES CASTRO
RG: 026456462003-3 GEruSPC-MA
CPF: 617.168.803-78,
Secretário de Saúde

CONTRA ANTE

V.E

"(É
FERREIRA VW COMÉRCtO
CNPJ n". 33.809 045/0001-60

Rafael Ribeiro Coelho Guimarães Petit

RG:2202338 SSP/?l
CPF: 010.9%.003-32

CONTRATADA

Testemunhas

Nome:

CPF/RG

Nome:

CPT/RG:

VISTO:

í;iiLdAile

sr
u

