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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 
ESTADO DO MARANHÃO 

,.:,roce�so. 2 W/ 

�ubrica: 

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA 
CNPJ: 06.125.389/0001-88 

CONTRATO 

CONTRA TOPE SRP Nº 013/2021. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº20210022/21 -CPL 
CONTRATO: 202105280005 

CONTRATO QUE EATRESI FAZEM, DE Ulvl 
LADO,APREFEITURAMllNICIPALDESÂO 
BERNARDO/MA, ATRAVÉ5 DA 
SECRETARIA SAÚDE E DO 
OUTRO L4DO A EMPRESA: i\fAl'RO 
SÉRGIO BRITO \.TELRA EPP. 

A PRl.í-EfTURA MLlNICIPALDESAOBERNARDO/�IA, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 
sob o nº 13.956.238./0001-37, Situada na Rod. MA 034 NR 10 KM 03 – Abreu -  São Bernardo, Estado do 
Maranhão, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa: i\lAL'ROS[RGIO BRITO\ IEIR.A EPP, 
inscrita no C:'-PJ nº 00.852.563/0001 08, estabelecida na Ria Ceará n. 618 Parnaíba PI, por 
intermédio de seu representante legal, o Sr. \L\L'RO S[RGIO BRITO \ºJEIRA, portador(a) da Carteira 
de Identidade nº 1238949 SSP�IA e do CPr nº 479.106.+03-82 a seguir denominada CO�TRATADA, 
acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e 
subsidiariamente. no que couber, as dis{Xlsições da Lei n" 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir 
expressas: 

Cláusula Primeira - DO OBJETO: LI. RegistTo de Preço para futuras Í'Ornecimcnto de serviços e materiais gráficos, para atendimento da
secretaria municipal de Saúde da Prefeitura de San Rernardo/\,IA.

Cliw,·ula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL: 
2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Oetrônico SRP nº 013/2021 e 
rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamcnte, no que 
couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. 
A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato. 

Cláusula Terceira -DO VALOR CONTRATUAL: 
3.J. Pela execução do objeto ora contratado, a ConLrat.ante pagará à Contratada o valor global de RS
122.540,00 (cento e vinte e dois mil quinhentos e quarenta reais). conforme descriçao dos produtos
abaixo: 

LOTEI (HOSPITAL} - SECRET ARlA DE UND llND VLRUNT VLR 

SAUDE TOTAL 
Atestado médico para gestante Bloco coml00 Bloco 400 7,50 3.000,00 
folhas. f9 
Atestado médico Bloco cornJ00 folhas. F18 Bloco 400 6,00 2.400,00 
Boletim de produçao ambulatorial individualizado Bloco 400 7,50 3.000.00 
(PRL) - bloco e0m 1()0 folhas. 
Capa para ultrassom L'.':O 400 0,80 320,00 
Evolução clinica bloco com 100 folhas. Bloco 400 7,50 1.000,00 

Evolução obstetra (frente- verso) bloco com 100 Bloco 400 7,50 3.000,00 
folhas. 
rid1a de gestantl: bloco com 100 folhas. 13loco 400 7,50 3.000,00 
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8 Ficha de referência de paciente - b1-cô com lOO

folhas.
llloco 100 7,s0 1.000,00

9 Ficha geral bloco com 100 folhas Illoco 400 7,50 1.0m,00

l0 Cuia de intcrnaçào bloco com 100 lolhas llloco .+oo 7.50 ,.000,00

[-audo médico, para intemaçao hospitalar bloco
com 100 folhas.

Bloco +00 7.50 1.000.00

t2 Prescdçào médica e retorno de enfermagem
(frene/verso) bloco com lO0 folhas.

ll locr'r .100 7,50 1.000,00

Prontuário de admissâo hospitâlar bloco com l(X)
lolhas.

lJloctr ,100 7.50 1.000.00

ll Receituário hospitalar bloco com 100 folhas. BLrco 67 6.ft.) +.050.00

l5 Relatório de atendimenb dc urgência bloco com
lffi lolhas.

Illoco 250 1.000.00

t6 Relatório de cirurgia bloco com I(D folhas llloco 7.50 ,.000,00

ti Requisiçào de exames labordtoúais bloco com 100

folhas.
Illoco 67i i,E0 1.9t 5,00

l8 liwo de Parto (encademado com j00 páginas) unid .10 18,00 720,00

Pronruaúo dc atendimento lmbulatorial

LOTE rv (PAB -2) -
SECRETARIA DE SAÍTNE I)ESCRIÇÀO

an)

9.60

I
VLR
TJNT

1.840.00

VALOR
TO'TAL

I Ficha de cadasramento de estabelecimento bloco
com 100 folhas

Bloco 175 7.50 t.l12,50

) Ficha de cadastro de gestante - bloco com 100

Íblhas.
Bloco )2' 7.;0 1.687,50

l Ficha de cadastro de hipertenso e diabetcs - bloco
com 100 folhas.

Illoco 227 7,50 t.687,50

-l Ficha de cadastro do sisvan (frente e verso) - bloco
com l(X) folhas.

llltrco 20(r 7,50 1.500,00

5 Ficha de intemrpçào de gest2çâo - bloco com l0O
tolhas.

Bloco t00 250 t.500.00

6 Ficha d€ regisEo diáúo de gesrante no pre natal -

bloço com l0o folhas.
Bl,-'rct.r t00 8,00 800,00

7 Ficha de requerimento da rig. Epidemiológica -

bloco com l@ folhas.
lllocir t00 8,00 800,00

8 Ficha de sen'iço de pronto atendimcnto SPA (01rÍa)
- bloco com l0o folhas.

Illoco 100 8,00 800,00

9 Ficha dc termo de compromisso de eoca de plantao
- bloco com ltX) folhas.

Bloco 100 8.00 800,00

IO l-icha de termo de comprcmisso de troca de plantao
(eolêrmaria) - bloco com 100 lolhas.

Bloco lo0 7,50 750.00
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ll Ficha indiridual de lrequência - bloco com 100
folhas.

Bloco 100 7.5t) 750,00

l1 Folders (frcnte /i,erso) F8 Lnd i.100 0,79 2.449,00

IJ \{apa de acompanhamento nutricional
(frente/verso) - bloco com 100 fo]has.

Bl ocr-r t25 7.50 937.50

I+ \Iapa de acompanhamento sisvan - bloco com 100
folhas.

Bloct.r 125 7,50 917.50

I5 Padronizaçâo veÍculos \letro l0 i9,00 590.00

t6 PIaca lona com esmrtura para Secretaria De Saúde \Íetro 50 98,00 .r.9(n.00

t7 Placa acrÍlico com estrutura para Secretaria De
Saúde

\Íetnr -+0 590.00 2 J.600.00

I8 Planilha de monimramento das doenças diarreica
aguda - bloco com 100 íolhas

Bloco 60 7,50 .150,00

l9 Receiruário PSli . bloco com 100 lolhas. BIoco 775 ;,00 1.87i,00

20 Registro de exames de preventivos coletadt.rs - bloco
com I0O folhas.

Bloco 7,50 1.500.00

] Relatório de SSA2 (frente e verso) - bloco com 100

tblhas.
Bl oct'r 125 7.50 9 ]7,50

)2 Relatório l)NtA2 . bloco com 100 [o]has. Bl,.'rcrr l2t 7,50 917,50

li Relatório PivÍÁ2 - complemcnto - bloco com 100

folhas.
BIIT cr'r I25 7,50 917,50

21 Requisiçào de €xames fitopatológicos, colo do úterÍ,
(frente e verso) bloco com 100 [olhas.

Bkrco 125 7,i0 9 t7,50

25 Resultado de qrames de lahoratórios lrl8 Bloco l2i 5,80 715 l)ô

76 Resumo semanal de micmscopia - bloco com 100

folhas.

Bloco t2i 937.i0

27 Requisiçao de exame [rl8 Bloco 760 5.80 .1..1o8.00

6t.447.00

VALOR TOTAL R$: 115.692,00 (cenm e quinze mil seiscentos c noventa e dois reais)

cláusula Quana - DOS RECIIRSOS FINANCEIROS:
4.1. Ás despesas decorrentes da pr€sente licitaçào correrào por conta dos recursos específicos consignados

no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotaçôes que Por ventura se fizerem
necessárias, através de ordem de fornecimenro corespondetrte:

DOTÁÇÁO:
10.102.0290.2mo.00o0 - \{ANUTENÇÀO DE HOSPIT.{lS E UBS

l.1.9O.30.o0 - Mateúal De Consumo
IO,I22,O8 

'9.2206.0000 
ENFREMANIENTO DA E}.ILRGÉ\CIÁ DO NOVO CORONAViRI'S

(covrD-re)
3.1.90.10.00 - Material f)e Consumo
Io.lotO34O.l0l5.OOOo - MÁNLITENÇÀO DO F1rNDO lvíLiNICIPAL DE SAUDE
3..1.90.1O.0O - Material De Consumo
lo. ]ol.ol40.2072.oooo -NÍANLTTENÇÀO DO PAB - FL\O
3.1.90.30.00. i\,Íaterial D€ Consumo
to.3os.o34o.2o7o.oooo - MANUTENÇÀO DO PISO DE VIGIúNCtA EPIDEMIOLOGTCÁ
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3. ).90.10.00 - \Iateúal De Consumo

CTáusuJa Sexta _ DO FORNECIMENTO E LOCÁL DA EJITTREGA:
6.1. Os produros deverào s€r entregues, na qualidade, quanúdade e periodicidade especificadas no Termo
de Referência - Anexo I destt Edital, sendo que a inobsen'ância destas condiçôes implicaú r'ecusa sem que
caiba qualquer tipo de reclamaçao por parte da inadimplente. A Contrãtada obúga-se a substituir os
produtos que pon,entura nào atendam às especiíicaçÕes, soh pena das sançôes cabír'eis.

6.2. C)s produtos deverào ser fomecidos integralmente e de forma ininterrupta.

6.3. Os produtos deverâo scr entregucs no local indicado çm cada 
-I 

ermo de Referencia, no hoÉrio das
08:0oh (oiro horas) às I-2:00h (doze horas).

Cláusula Sétima - DO PÁGÁMENÍO:
7.1. O pagamento será etetuado mensalmente. refelente aos produtos fomecidos, após a comprot?çào de
que a cmpresa contratada está em dia com as obrigaçôes perante o Sistema de Seguúdade Social, mediante
a apresentaçào das Certidoes Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo nào superior a 30
(trinta) dias, contados da enüega da Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, deyidamente atestada pelo
sctor competente. Sená verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante
apresentaçào da Ceúdào Conjunta §-egativa, ou Certidào Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de
Tributos e Contribuiçoes Federais e DÍúda Atira da Uniao.

22. É r,edada expressamente a realizaçào cle cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em
especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o prctesto de útulo, sob pena de aplicaçao das

sançÕ.s preústzs neste insmmento € indenizaçào pelos danos decontntes.

Z.i. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTILATADO caso o mesmo se encontrÊ em situaçào irregular
pemnte a Seguridade Social e Tributos Federais, confonne item 7.1.

24. As Notas Fiscais deverào lir acompanhadas da respectiva ordem de fomecimento.

cláusula oitava- DA RECOMPOSIÇÀO DO EQ.uúBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO
CONTRÁTO:
8.1. Ocorrendo desequilÍbrio econômico-financeiro do contrato, a ,4.dminisn:açao pndeú restabelecer a

relaçào pactuada, nos terrnos do art. 65, inciso ll, alínea d, da l-ei no 8.66í91, mediante comProvaçào

documental e rcquerimento expresso do conE?tado.

Clíusula Noaa - l)A FISCÁIJZÁÇAO:
Ll. Contratante indicaú uma pessoa de seu preposto Palil exerser as atividades de fiscalizaçao dos

produtos recebidos.

Cláusula Décima - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDÁDEÇ D,4.Ç PÁRTES:
lO.I. Constituem direitos de a ConEatante receber o objeto deste Contrato nas condiçôes avençadas e da

Contrarada perceber o valorajustado na forma e prazo convencionados.
10.2. Constituem obrigaçôes da ConEatadar

l) entregar os produtos às suas exp€nsas, no local indicado na cláusula sexta do presente
contrittol

II) fornecer os produtos, rigorosamente nas especificaçoes, prazos e condiçôes descritas na

Clausula I DO OBJETO c Ánexo I;
lll)os produtos deverào ser fornecidos integralmente e cotrstanle no caso de proúmento

ininterrupumente, no caso dc manutençào sempre que requisiudo conforme ordem de
produtos de acordo com as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino.

ã'b
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IV) assumirtodos os cuslos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das
obrigaçoes decorrentes deste Contrato;

V) Nào transferir, total ou parcialmente, o objeto desre Conrrato;
VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalÉaçâo por parte da CONI'I RATANTE, prestando todos os

esclarecimentos solicirados a e atendendo às reclamaçôes procedentes, caso ocorram;
VIl)comunicarà CONTR4.T,{N'TE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do

prazo de 02 (dois) dias úteis aÉs a verificaçào do fato e aprcs€ntar os documentos pan]
a lespecti\a aprovaçào, €m ate O5(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência,
sob pena de nào scrtm coosiderados;

Vlll)atender aos encargos trabalhistas, preüdenciários, fiscais e comerciais decorrentts da
execuçào do prescnte contTato:

lX)mantcr durantc toda a cxccuçào do Contrato, em comparibilidadc com as obrigaçocs
assumidas:

X)a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusár,cl, pela perfeita condiçao dos
produtos fomecidos, inclusire suas quanúdades e qualidadc, comJ,edndo-lhe também, a

dos produtos que nâo aceitos pela fiscalizaçào da Contraunte deverào ser trocados;
XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que

porr cntura ocorram na entrega dos produtos e o uso indeúdo de patentrs e regisLros.

I0.3. Constituem obrigaçôes da Contratante:
I) íiscalÊar e acompaúar a execuçào do objeto deste Contrato;
tt) úêtuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
Ill)designar senidor para acompanhar a execuçào deste Contratoi
[V)comunicar à CONTRATÁDA toda e quâlquer ocorrência relacionada com a cxecuçâo do

Contratô

C;ltíusula Décima himein - DA TROCÁ EVENTUAL DE DOCLTMENTOS:
11.1. A h)ca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, serií realÉada arraves de
promcolo.

11.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de enhega de documentos.

Cláusula Décima Segundz - DÁ RESCISÀO DO CONTRATo:
12.1.4 rescisào do contrato teú lugar de pleno dirtito, a Çritério da Contratante, indelxndentemcnte de

interposiçào judicial ou exEajudicial, em con{ormidade com o art. 55, inciso tX, da Lei no 8.66í91 e suas
alleraçôes nos casos previstos nos artigos 7e 78 da rrferida lei.

Cláusula ÍÉt'iua TeÍrcira - D.+ç SÁNÇOES E PENÁLIDADES:
ll.l.A licitante que ensejar o retandamento da execuçào do certame, nào manti\tr a proposta, Ialhar ou
fizudar na execuçào do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaraçào falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o dircito prévio da citação e da ampla deiesa. ficaú impedida de liciur e contatar
com a Prefêirura llIunicipal de sÀo BERNARDo/lvtA, pelo prazo de aÉ o5 (cinco) anos, enquanm
perdurarem os moti\os determinantes da puniçào ou até que s€ja prcmo!'ida a reabilitaçào perante a
própria autoridade que aplicou a pena.

13.2.A penalidade seú obrigatoriamente registrada no Diáúo CÍicial drr Estado e no caso de suspensào de
licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual peúodo, sem prejuÍzo das demais cominaçôes
Iegais.

ll.l. No caso de inadimplemento, o CONTR{TADO estani sujeita às seguintes p€nalidades:
l3.l.l. ÁdveÉência:

k
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8.3.)

I l. ]..r

Multa por araso a cada ,i0 (rrinta) dias, no percentual de lOlb (dez por cento),
calculada g:bre o valor do contrato, caso não s€jam cumpridas fielmente as

condiçÕes pactuadas:
N,tulta, moratória simples, de 0,4ft (quatro décimos por cento), na hipOtese de
âtraso no cumpúmento dc suas obrigaçoes contraruais, calculada sobre o valor da
fatura.
Suspensão temporária de participaçào em licitaçao e impedimento de contratarcom
Administraçào por perÍodo não superior a 2 (dois) anos; e
Ltclaraçao dc inidoneidade para licitarou contratar com a Adminisração Pública.
A aplicaçao ü sançao preústa no item ll.-i.I, nao prejudica a incidência cumulariva
das penalidades dos itens 13.3.2, ll.l.I e 11.3.4, principalmentc, sem prejuÍzo de
outas hipótcscs, em caso dc rcincidéncia dc araso na cntrcga do objcto licitado ou
caso haja cumulaçào de inadimplemento deeventuais cotasmensais. expressamente
preüstas, faculuda a delêsa préúa do interessado, no prazo de l0 (dez) dias úteis.

ll J.5
l].j.6

13.4. As sançÕ€s preústas nos itens 13.J.l, 13.3.+ e 11.3.5, poderào ser aplicadas conjuntamente com os itens
I1.3.2 e l3.l.l, facultada a defesa prcúa do interessado, no prazo de l0 (dez) dias úteis.

11.5. C)correndo à inexecuçào de que rmu o iem ll.l, reserva-se ao órgão cotrtratante o direito de optar
pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ondem de classiÍcaçâo, comunicando-se, cm
seguida, a Comissào Permanente de l-icitaçao CPI-, para as proúdências cabÍveis.

ll-6.Á segundâ adjudicatóÉa, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficaú sujeita às mesmas condiçôes
estabelecidas neste Eútal.

l1.Z A aplicação das penalidades preústas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura
\lunicipal de sÀO BERNARDo/MA.

C.Iáusula Décime Quana - DOS (ASOS OML9SOS:
14.L Os casos omissos serão resolüdos à luz da t-ei no 10.520/02. Decreto no 5.450/05e subsidiariamente, no
que couber, as disposiÇôes da tri no 8.666/9 3 e suas alteraçÕes posteriores, e dos princípios gcrais de direito.

Cláusula lléciua Quiata - DO FORO:
15.1. Fica eieito o foro ú Comarca de SÀo BERr-ÁRDo/lvÍ4. \laranhào, para dirimir quaisquer

dúr'idas oriundas da interpretaçâo deste contmto r ou$o, por mais priviJegrado

gue seja.

t, pol estarem justos c nte Concrato. quc foi imprtsso
em 03 (trts) r,ias de igual reor

o Bernardo - \{4, 28 de maio de 2021
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