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CoNTRATO NR. 20200723001
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2O2OO7OO2-CPL
PREGÃO ELETRôNICO: NO OO3/2020,
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pREFEITURA MUNrcrpAL or sÃo srnNlnoo
ESTADO DO I"hRAITXÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EOUCAçÃO
CNPI: 30.728.420/0001-50

Rua Cônego Nêstor S/N - Centro - São BeÍnardo/MA

QUANT,

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAÍ\4
ENTRE SI A PREFETflJRA IVIUNICIPAL DE SAO BERNARDO,
ATRAVÉS DO FUNDO I.IUNICIPAL DE EDUCAdO E A
EN,lPRESA: SÀO ]ORGE DISTRIBUIDORA HOSPTTALAR EIRELI
. SÃo ]ORGE HOSPITALAR,

ir

A PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, atTaves cjo FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO Pessoa

lurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ: 30.728.42010001-50 Rua Cônego Nestor S/N - Centro

- São Bernardo, Estado do Maranhão, neste ato representada pelo Secretário e Gestor do Fundo lvlunicipal
de Educação o 5ro FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, brasileiro, divorciado, portador do RG: 572348
SSPTPI e CPF n" 182,609.183-15, Residente e domiciliado na crdade de São Bemardo/MA, doravante
denomrnada simplesmeíte, e a empÍesa: SIO;OnCe DISTRIBUIDORÂ HOSPrTALAR EIRELI-SAO JORGE

HOSPITALAR, inscrita no CNPJ:10.258.066/0001-30, sediada na Av. Grande Oriente NR 25 - lardim
Renascença - São LuisllqA, neste ato representada pela Senhora: Glaucia Maria Ribeiro Brito, portador da
Carteirê de Identidade No 111969499-7 - SSP/Í\4A e do CPF no. 007.483,263-83, residente e domiciliado na
cidade de São Luis/MA, a seguir denominôda CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato,
nos termos da Lei no 10.520102, Decreto no 5.450/05 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da
Lei n0 8.666i93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

Cláusula Primeira - DO OBJETO:
1.1. O presente contrato tem pôr obreto Contratação de empresa para íornecimento de EPIS de interesse da
Secretaria Municipal de Educação do Municípro de São Bernardo/MA, essa aquisição é de suma importância,
visto que a proteção dos profissionars da EDUCAÇqO, alrnhados a outros cuidados e políticas já adotados por
esse órgão, são instrumentos de extrema valia e relevância no combate e prevenção ao contágio e
proliferação do coronavírus (COVID19).

Cláusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL:
2.1.Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico no 003/2020 e rege-
se pelas disposições expressas na Lei no 10.520i02, Decreto no 5.450/05 e subsidiariamente, no que couber,
as disposições da Lei no 8.666/93 e suas alterações posterioÍes e pelos preceitos de direito público. A
proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira - DO VALOR CONTRATUAL:
3.1. Pela execução do objeto ora contÍatado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de Valor

Total: 37.788,00 (trinta e sete mii setecentos ,.,oilcnta e oito reais).

LOTE I: MÀTERIA I DESCARTAVEL

PRODUTOS PREçO
UNIT,

PREçO TOTAL

00I

.'$.

ITEM

AVENTAL DESCÁRTAVEL MANGA LONGA
TNT GRÂMATURA 40

UNID.

UND 1.000 8,80 800
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LUVA DE PROCEDIME NTO LAI"EX NAO CAIXA
CIRURGICA CX/lOOUNID

IUVA PLASÍICA DESCARTAVET COI\4 1OO PACOTE 200
UNIDADES

N1ASCARÁ TRIPLA DESCARÍAVEL CON4 CAiXA

qq.
P,ri(iüi$!11ô c)-1 C 1- e

12.680,00

1.860,00

i',.:

63,40200

)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNÁRDO
ESTADO DO MARANHÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
CNPJ; 30.728.420l0001-50

Rua Côn€go Nestor S/N - Centro - São Bernardo/MA
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PACOTE
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118,50 14.220,00
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228,OO

37.788,00

cláusula Quarta - Dos REcuRsos FINANCEIROS:
4.1.As despesas decorrentes da presente llcitação correrão por conta dos recursos específlcos consignados
no orçamento, classiflcada conforme abaixo especificado e demais dotações que por ventura se fizerem
necessárias, através de ordem de fornecimento correspondente:

FUNDEB .40 . RECURSO FEDERÂL - COVID

O2PODER EXECUTIVO

15FUNDO DE MANUT, DES. DO ENSINO . FUNDEB FUNDO DE MANUT. DES. DO
ENSINO - FUNDEB
12.361.0832.2197.0000 MANUT. E FUNC. DO ENSINO FUND.40%
3.3.90.30.00 lvlaterial De Consumo

L

5 TOUCA DESCARTAVEL COM 1OO

UNIOADES

cláusula Quinta - DA vrNGÊNcIA:
5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2020.

CIáusuIa S€xta - DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGAT
6.1. Os produtos deverão ser entÍegues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo
de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condiçôes implicará recusa sem que

caibô gualquer tipo de reclarnação por pade da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os produtos
que porventura não atendaÍn às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

6.2. Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com as necessidades verificadas.

6.3.Os produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no horário das
08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

Cláusula Sétima - DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a comprovação de
que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante
a apresêntação das Certidões Negativas de Debitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30
(trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de fornecrmento dos produtos, devidamente atestada pelo
setor competente. Será veriflcada também sua Íegularidade com os Tributos Federais, mediante
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PRETE ITURA MUNICIPAI. OE SAO B€RNAROO
EsrÂoo Do r.ranlnxÀo

FUNDO M UNtCIp ÂL DE EDUCAçÀO
CNPI: 30.728 .r20i O0O1.50

Rua Cônego Nestor S/N - :entro - Sáo BernardolMÂ

apres€rtação da Certrdão CorlJnta t\iegativê, cu Cel,dão Conj"nia Dositivô coni eferios ce Negêtiva, de
T' Sutos e Co'tri:uiçôe-. .ecera s e D'vida Atlva aa U: áo.

7.2, É vecada exp'€ssônen:e a reairzação ce cob'a-ie óe foría d;\,ersa ca eslp.rlacê neste Edtal. er
esSeciêl ê cob'a"çô baocâ'a, redia'te foieto cu rr.:sÍrc o p'ctestc ce ttuo, sob pe.ia de arl,cêçào das
sô.(ôe5 pÍe! sias neste inst.trrenic e tndenrzeçâc cf í.s dãr,os decoreries.

7.3.Ne-h,r't' iaqêlr'Ên:c se'â ifst,-adc êc CO1.TPÂT.j.)O aesó c resn'c s4 encclt.e em s,tuaçãc irreg-la'
Lr:-3":Ê ã S?:Lr' Cl3íP SO(,a : -. ;u:O.. :ec,.rê r CC-í :.r. !efr 7.I.

v 7 -l Á! liJias's,:i s di,e'Ji dc,jr'rxên-êda; C: -= :.t::.a,l':rr'r cÊ f0--e( n Ên:i.

ctáusula oitav! - oA REcoMposlçÀo Do EQUILiBRIO ECONôMICO-FINANCEIRO OO
CONTRATO:
L.Oc:,rr,:ncc iÉsÊcu | ?'ic :lc ^ór ro.i na-ce ro C? ! t-at: ê AdT .n sira(áo pccerá .es:a:*l+tsr a .:laçãc

:;í:.raci, nc! :ef Tos dÊ a't. 51. ncr:.1 IL a rnea 3. C ,-* ": S.í165:93. rreaian:e ccr:rciacâc dtar,1'en'.à
a lÉC-i: r]Í:-t:i it )riSSC Cl :C'trê:.lda

Cláusula l{ona - DA FISCALIZAçÃO:
§.1.1.A r Stê i21..áa aó Ci//tt'Jlü \E-ü;':-:ô g:'r;:atr:-,.. , :c ;Ê:re:à. a íe Ai-t-tst.acàc S" iZarr Ê CU::r.
:a,.,rC i,

Cliusula D...rn.r - DOS DIFEITOS E RESPONSA IILIDADES DAS PARTES:
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pREFErruRÂ MUNtctpaL oe sÂo genxlnoo

EsraDo Do MARÂNHÃo
FuNoo MUNIcrprl or eoucaçÃo

CNPI: 30.7 28 {20./ 0001.50
Rua Cónego Nestor 5,/N .pntro - Sào EernardolMA

Xle Co.tr6tadó reslorr3era. de nrane,re .tis3lu:a e l|.esc,sávet, peta 2erfer:a (oncrção dos
p-']§utcS torneriaos, nci.:i,/e suãs Ç1,Ê1i da6Es e q.:al,daCe, corpet nco- he iarbÉrr, a Cos
p'odütos cue '':ãc ace tos pelô iscêl zaí_àc cô contrêtente deverão ser trccêdos;

XI) serác de ci.e!:a Ê ex(usive respor sâ.3r icôde dâ Cont!.atada qüêiscue- ec,dertes oue
porren:uía Ocorrarr ^e erfreqa COS pr'( cu:OS e c uSO ind€v,dO ce pAtentes e reg siros.

10.3.CoistiluêT' ob.igações da Contrâlarte:
:j tscêlizà. e àcôrrpê"hà'a execução do ,.ijÊto íês:e Contratc;
1l) e'elua' c ,agare.to aolfcrne esi p-l6ao no Clá-su a do Paçamen:c;
ill)oes,g'rar servicr:,'rõra acompanhar a rxecução de§le Contrato;
I\)com-n,car à CO\TFÁTADÂ 'oda e q..rãlcuer ocorrência :elàcicnada con a exec;cão dc

Conlrâ:0.

Clàusula Décima Primeira - DA TROCA EVENTUAL OE DOCUMENTOS:
:: : .i'- .. : -' , . : _ .-.ri.li. .- -...i JL.::t i,..1 ,.:: -,_

:-, :. - il

Clausula Dccrnra Terceira - DAS SANCOES E PE\ALIOAOES:

,.,,.'''

i3 3.Nc caso da iiad'nplenÊrto, c CONTRATA)o esrará suJe ta às segu,ntes ,ena rdades:
13.I t. Acveftênciê;
i3 l.2.l,lulta goí al.aso a (ace 3i (I',.rtal drô:. ^c )eÍce,tual de :.o'rb idez por ce'tc), ca c,Jlacê

socÍÊ o va e. oo coltrêto, casc rã r se.;ar curprrdas flelrne'te as conciçôes pactuadâs;

13.3.3. plulta, moraiória srmpiq5, 6s 0,4r..r. ,quàt.o cecimos por cento), nà hipotesê dÊ atraso 1o

cumprirnerto de s"ôs ob.igaçôe5 ( o!'trêtuà s, calcülâoa soDre c !,alcr da têturà.

13.3.4 S..rsper.são tempo'áriâ ce pâ't:c Façãc em l:c tação e iÍr:red:râen:o Ce co"trataÍ co:r
Adrrinlstra(ão por oenodo nác suÉricr à 2 (dots) anos; e

13.3.5. Dêcleração ce in,ác:eidade Sara I : t3r ou collrêtàÍ corn a A6rrrni§t'ação Púolica.
I j.1.5 À aDircaçàc ca;ancãl 3re!rsla ^! :.nr :J j.:. -ão p.e;ucica a inc,dânca.u-rurêtivà dês

ir3'ê1icede,: d,is tÉ'i5 1l.J 2. ii r I .r li 3..1. pr ncrf,êlr'1e'te, §en prÊlLr2c d€ cui-3s
h,:óteses, {:Í casf, de ret'c,Ce'ar I ;e ô:rasÇ na ertrega ío oSje:c I c tâdô c- aàsc rêJr

.b
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:3..1 As sãr-coes pre./istõs nü! rtgns 13,?,1, li,3 4 í

tens i3.3.2 É 13.3,3, íacultada a de{esa p.é,,a co ir

13.ó,4 seg-rdà adj-d,caiorià. cco-endc a r'poiese
es:ôbe ec dâs neste Editai.

i'" ' ''---25-\=--

Pre(o an:e'c", ficara su'ei:a às "resnras cc.d côts

':san:e Cln:-ata, ;r-te f;, irp'es::':r

Piiilci§lt LoJ qo ? c
l,tráiti'Jr.li
lllÍli'(t.

PRÉTEITUR.A MUNICTPAL DE SAO EERNAROO
EsrADo Do r'rlnaxxÀo

FUNDo MUNtctPal ot roucaçÃo
CNPJ: 30.726 .120/00Or-50

Rua Cônego estor S/N - centro - São Bernàrdo/MA

13.5. ocoÍrendc à irsxe(Llç5. de que t.ata o i:eÍ I -.i, '€serua-se ao crgão corrt'atâFte o d reitc ae op:a.
pela cfela 5ue se apÍesentar coro aq-ela rrais '.rar:aJcse. pee order óê clâssificâção, côturiaâôdô-se,
en seguiÕâ, a Ccnissào PerrnJneite cÊ Licr:açào - C >1. xêíe as ôrovicências cabir?rs.

13.7. A aphca(ãô dâs oenâllCàdes p:ev sias :esta clá;s-r a e cle conoe!ência excl,Jsi!,a ca PreíÊit-ra Plún c pa

dê Sãô Be-"ôrdc.

Clausulô Décinrô Quarta - fOS CASOS OFIISSC S: ,.'-

Cláusula E)écima Qulnta - OO FOROr
15.1.F(ã ele!o c fo'i (3 (qrr3zç; ce Sáo BÊrnêrd. Estacoco l'1àrântáo, pàrê dr-,i'ttii q-eisque'd-!dás
3r ul3as da !:trrplu'ut6o úes"e con:râ:o con exclus.,u de qçalcuer oulro, )o' nrai§ )rivileçiàco que selô.

í. pr:r *farem juSiCS € aorlt'atados. a§ pi
03 (t.es) '.,,as ce igual leor.
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Ê D;íA:BUIDORÁ FOSPTÀúR :lC=U . SÃC JORGE I.OSPITÂúR
Cl,,JPJ 10.25 : 0ó6,/C)0:.30
Glauc a Í,lar,a e,be rc srito

cane,fa de Icenr,dace l.i :11969é99-7 - SSPi !.1A

cPF -c 0( 7 r33.263-33
coílTÊ.ATAf A
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