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CONTRATO N' 2O2OO1 15013 CPL. PMSBiMA
ATA DE RECTSTRO DE PRf,,ÇOS N". 02212019.
pnncÃo PRf,SENCTAL sRP N" 026/2019
PRO(]f,SSO ADMINISTRÂTIVO N", 2OI9I IOOI.
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A pREFEITL,RA

BERNARDO

E A

vnn.ttcpAt- oE sÃo
EMPRESA: MERCANTIL

PASSINHO LTDA - ME.

,

Pelo presente instrumento particulaÍ de contrato de um lado a PREFEITTIRA
ATTAVCS dA SECRETARIA MTJMCIPAL OE SAÚOB,TUNOO

MLNICIPAL DE SÀO BERNARDOAUÀ

MUNICIPAL oP seÚof, pessoa juridica de direito público interno, insqita no CNPJ sob o n'
13.956.238./0001-37, Situada na Rod. MA 034 NR l0 KM 03 - Abreu - São Bemardo, Estado do
Maranhão, neste ato representada pelo Secretário e Gestor da Secraaria de Saúde o Sr. ILAROLDO AIRES
CASTRO, RG: 026456462003-3 GEruSPC-MA CPF: 617.168.803-78 residente e domiciliada na cidade
de São Bemardo/'lúA, doravante denominada simplesmente, no uso de suas atribuições legais que lhe
confere poderes para celebrar com a empÍesa: MERCANTIL PASSINHO LTDA - ME, inscrita no CNPJ
n". I 1.143.76610001-41, sediada na Est MA 203 - 03 - Alto da Base - Raposa/MÀ neste ato representada
RG166837720016 GEruSPC MA' CPF:
pelo Senhor: Adelman Gonçalves Passinho portadoÍ
968.051.173-49. residente
domiciliado na cidade de São LuiyMA doÍavante denominada
CONTRATADA, têm entre sijusto e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do PP n" 026/2019,
e PROCESSO ADMIMSTRATIVO N" 20l9ll00l e da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N: 02212019
que se regerá pela Lei n.o 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

e

do

I - DO OBJETO DO CONTRATO
l. I - O presente contralo tern por base legal o pregão presencial com registro de preço n' 02ú2019. Obriga-se a
CONTRATADA a fomecer à CONTRATANTE, os mderial de limpeza para atendimento dâ Secrdaria de Saude
do Municipio de São Bemardc/MA ójeo do PREGÃO n" 02620 I 9, do qual a CONTRATADA foi vencedora
conforme anexo I de amrdo as condições apresentadas em sua pÍopost4 os quais são paÍtes integrantes
deste instÍumento.
2- Os mareriaiVserviços s€rão entregues de aoordo com a solicitação dâ
necesidade verificada.
3 - DA

CONTRATAIm, e de acordo mm

a

VIGÊNCIA

3.1 - Deverá ser executado nas condições const&ntes do ANEXO I do edital do Pregão n'02612019. O
presente contrato vigorará da data da assinatuÍa até 3t de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado de

@

acordo com a Legislação vigente.
4

- DO PREÇO

4.1 - O valor deste contrato e de RS; 527.4{,m (quinhentos e vinte e s€Íe mil quatroc€ntos e
noventa reais), de acordo com a proposta de pÍeço anexa no processo

4.2 - O preço retro referido é final. nâo se admitindo qualquer acréscimo. estando incluidas no mesmo tod
as despesas e custos, diretos e indiÍetos, como também os lucÍos da contratad4 conforme previsto no
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4.3 -

Dos RECURSoS oRÇ6149p-1Áru95.

As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão por conta s recursos destinados a
Secretaria de Saúde.

10j22.oos020540000 - MANUTENÇÃO

Ol

SsC.

pn SaÚOp

339030-000 - Material de Consumo
10.301.0340.1015.0000- MANUTENÇÀO DO FLTNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

339030-000 - Material de Consumo

t0 301.0340.2072.0000 MANUTENçÃO DO
339030-000 - Material de Consumo

pAB

FIXO

5. DO PRAZO DE E)GCUÇÂO E FORMA DE E)GCUÇÃO

5.1

-

O presente contralo terá vigência até

3l

de dezembro de 2020, contado a paÍtiÍ da assinatura

contratual.
O contrato poderá ser alteÍado nos termos do artigo 65 da Lei n' 8.666/93, mediânte as devidasjustificativas.
O contrato poderá s€r aditivado em ate ó0 meses, por se tratar de um serviço continuado.
6 . DAS CONDIÇÔES E DA FORMA DE PAGAMENTO

I

- Os pagamentos dêvidos ao contrúado seÍão efetuados atÍaves de depósito baneírios, com pÍazos de até

dez dias da data de entrega da rota Íiscal de realização de compra.

2 - As faturas, que apresentarem inconeçôes serão devolvidas à ContÍalada e seu vencimento ocorrerá em
igual periodo acima.
6.4 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida afaves
da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tõo somente, cobranças em carteiÍa simples, ou seja,
diretamente para CONTRATANTE
7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

7.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente conrato

a

terceiros, no todo ou em parte, sem o

expresso consentimento da contratante, dado por escrito, sob peoa de Íescisão do ajuste.

8.

DAS RESPONSABILIDADES

é responúvel direta e exclusivamente pelo fomecimento do objeto deste contrato
e, conseqüentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuizos que, na execução
dele, venha, direta ou indiretamente. a provocâr ou causar para a CONTRATANTE ou paÍa terceiros.

8 1 - A CONTRATADA

8.2 - A CONTRATADA e responúvel também pela qualidade dos serviços prestados, não se admitindo,
em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer. venham interferir na execução dos mesmos.

9

DAS PENALIDADES

9.I - O

não cumprimento dos serviços ora coúratados nos prazos determinados pela CONTRAT
impoÍtará na aplicação à CONTRATADÀ de multa diária na ordem de meio por cento sobre o valor

contrato.
9.2 - A CONTRATADA! igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.l, no caso de a mesma de
qualquer outra obrigação a ela imposu no presente ajuste
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9.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caÍáter
compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de
possiveis danos, perdas ou prejuizos que os seus atos venham a acarÍetar, nem impedem a declaração de
Íescisão do pacto em apÍeço.

A inexecução total do contÍato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e
contralar mm qualquer ente da administração direta ou indiretA conforme preüsto no edital, contados da
aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de loplo (dez por cento) sobre o valor do contrato.
9.4 -

9 5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencaclas nos subitens precedentes.

9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA
tiver direito ou mbrados judicialmente.
9.7 - Requisitado o pmduto da empresa vencedora, não entregando esta no pÍazo previsto, a criterio da
administração poderá ser requisitado o mesmo produto da empresa vencedora em segundo lugar, sem
prejuízos das san@es pÍevistas nos subitens acima.
1O --DA FISCALIZAÇÃO A prestação do serviço será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Izaniel Curim
Bogea, na condição de representante da Secretaria da AdministÍação, sendo esse da Prefeitura. a execução
dos serviços será de acordo com o contrato, o qual deverá atestar os documentos da despesa, quando
comprovada a fiel e correta pÍestação dos serviços para fins de pagamento.

I

I

DA Pt BLICAÇÃO A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente ContÍâto, às suas

expensas, no prazo de 20 (vinte) dias corridos contado da data de assinatura.

II

DA RESCISÀO

1l.l - A inexecução total ou parcial deste contÍato, alem de ocasionar

a aplicação das penalidades
anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que omnam quaisquer dos molivos
enumerados no art. 78 da lei federal n" 8.666/93 e suas alterações.
I 1.2 - A rescisão do côntrato podeÉ se dar sob qualquer das formas delineadas no an. 79 da lei federal n"
8.666/93 e suas alterações.

por qualquer das causas preüstas nos incisos I a )C, do art. 78 da lei
federal n" 8.66613 e suas alteraçõeE a CONTRATADA sujeitar-se-rá. ainda, ao pagamento de multa
equivalente a dez por cenlo do valor do contrato.
I 1.3

-

I 12 -

Se a rescisão da avenca se der

DAS DISPOSIÇÕES GERAS

12.l - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou
a terceiÍos, por si ou seus sucessores e representantes nos serviços contratados, isentando esta última de
toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo.
12.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da tei federal n' 8.6ó6193 e suas alterações, que regulamenta
as licitações e contratações promoüdas pela adminisúação pública.

-A

contratante manteÍá durante a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, as condições de habilitagâo e qualificação exigidas na Licitação de acordo com o
inciso )(III do an. 55 da Lei 86ó6/93.

12.1
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124 - A execução do crntrato será acompanhada e hscalizada pelo servido(a) da Secretaria de acordo com
o art. 67, da Lei 8ó66/93.
13

. DA TOLERÂNCIA

l3.l -

Se qualquer das partes contratantes, em beneÍicio da outra, permitir, mesmo por omissões, a
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste mntrato, lal fâto não poderá
liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais
permanecerão inalterados, mmo se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
14 - DA

VINCULAÇÃO

O presente contrato vincula-se ao edital de Pregão N.'026l2019e à proposta da CONTRATADA
15

-

DO FORO

l5.l - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de São Bemardo, para dirimir todas e quaisquer
controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, poÍ mais privilegiado
que seja. E por assim estarem justas e Cofltrdadas, as partes, por seus repÍesentantes legais, assinam o
presente contÍato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo
pÍesentes.
São B

l5

de

janeiro 2020

it,42e,

PREFEITIIRA MUNICIPÀL DE{ÃO BERNARDO

[,afr,femu- eeYsrN]O LÍDA - rlc
CNÚ n'. I t.143.7661000 l-4 t

Secretária de Saude

HAROLDO AIRES CASTRO
RG 026456462003 -3 GEIT ISPC-MA

Adelman Gonçalves Passinho
RG: 166837720016 GEJIISPC MA
CPF: 9ó8.051.373-49

CPF: 617.168.803-78

CONTRATADA

CONTRATANTE

testemunhas
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DESCRIÇÃo
SECRETARIA DE SAUDE

I

Camisa de malha PV branca com pintura sm
sublimação a4 frente e verrc.
Camisa de gola polo de malha PV colorida
com pintura em serigralia ACS.

FOR CAMISETAS

und

2.500

FOR CAMISETAS

und

1.000

Camisa de malha PV çolorida com pinhra
em serigrafia a4 Êgntc e costa.
knçol de percal colorido com pintura em

FOR CAMISETAS

und

2.500

FOR CAMISETAS

und

800

FOR CAMISETAS

urd

600

2

I

MARCA

uNt)

v.

QTD

UMT
19,00

35,90

22.$
71r.00

serigafia.

l

Camisola de tricoline com pintura em

6

serigafia P. M, G e GG.
Campo simples em bnm com pintura em

FOR CAMISETAS

und

(r00

7

serigrafia.
Campo fenestrado em brim com pintwa em

FOR CAMISETAS

und

300

FOR CAMISETAS

kir

300

I

56.10
58.00
79,00

serigúa.

t0

Conjunto de pijama de tricoline (shot e
blusa) com pintuÍa em serigrúa TAM: P,
M, G, CG.
Calça dc microfibra lcrde (centro cirurgico)
Camisa de microfibra verde com pintura em

lt

seriprafi a (çentro
Capotc cirurgica.

t2

Jaquçta dc brim com serigrafia. r'igilantc

8

9

l

FOR CAMISETAS
FOR CAMISETAS

l

14

t5
16

t7
18

I9
20

200

FOR CAMISETAS
FOR CAMISETAS

und
und

100
200

FOR CAMISETAS

und

200

200

46.110

46.80
122,00
47 .20

I

FOR CAMISETAS

und

200

FOR CAMISETAS

und

300

FOR CAMISETAS

und

300

FOR CAMISETAS

und

400

FOR CAMISETÁS

und

FOR CAMISETAS

und
und

FOR CAMISETAS

35.900.00
55.000,00
62.400.00
33.660.00
34.800.00
23.700.00

__u,csqsp

und
und

çirúgico).

Bones dc brim com scrigrafia do projcto
rigilanl.c sanitúrios
Bolsa de brim com serigraÍia do projeto
vigilante sanitários.
Chapcus de brim com aba com scrigÍafia
paÍa agenaes comunitários de saúde.
Bolsa de brim com s€rigÍafia para os agentes
comunitário de saúde.
Colele Oxford com fita refletiva e pintura em
serigrafia para o segurança.
Capas de chuvas tecido nvlon.
Bones de brim com pinhua cm serigrafia
CaÍnisa em tccido çom bordado no peito.

47.500.00

(,6.00
I

sanitário.

l3

TOTAL

13.0t)

128,50

23,90
129.00

42.00

210
400

I 11t,00

200

84,10

11.00

9.360,00
9 360.00
48 800.00
9.440.00
2.600.00
25.700.00
7.170.00
38.700.00
I

16.800.00

24.780,00
5 200.00

t6.820.fi)
527.,190,00

