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PREFEITURA &TUNICIPAL DE SÃo BERNARDo
ESTADo Do MÀRANHÃo

PRAÇA BERNARDO coELHo DE ALMEIDA N. 862 _ cENTRo _ sÂo ernNenooltua
CNPJ: 06.125.389/0001-88

CONTRATO DE FORNECIMENTO

CoNTRATO N" 2 0211029006 / 2021 .

Processo ADMINISTRATIVO 2021 A\fi/2021 - CpL
PREGÃO ELETRÔNTCO SNP N" O:ZZZOZT
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N". 047 /2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA,
ATRAVES DA SECRETARIA DE
SAUDE/FUNDO MUNICIPALD DE
SAÚDE E A EMPRESA: DROGARoCHA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cláusula Primeira - DO OBJETO:

Cláusuia Segunda - DO FLTND,A.ME§TO LEGAL:

2.i. Este.cntÍaro rem como amparo legal a licitaçáo na modalidade pregâo
Eletrônico sRP n'004/202i e rege-se pelas disposiçôes expressas na Lei no 10.520/oz, Decreto n"
14.024/19 e subsidiariarnente, no que couber, as disposições da Lei n" 8.666/93 e suas alterações
posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integÍar este
contrato.

Cláusula Terceira - DO VdLOR CONTRATUAL:

Por esre insrrumento particular, A PREFEITURA MUNiCIPAL DE SÃO
BERNARDO, CltlAIéS dA SECRETÁ]LIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAID DE SAÚDE PCSSOAjuríclica de dteito público interno, inscriu no CNpJ: 13.956.238/oool-37 Sediada na rod. MAb34 nÍ
10 KM 03 Abreu São BernaÍdo MA, neste ato representada pelo FRANCISCO DAS CHAGAS
CARYALHO, pofiador da cédula de Identidade n" 572348 e do CpF n' 182.609.183-15 a seguir
denominada contratanre, e a empÍesa: DROGAROCHA DISTRIBUIDORA bE
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 05.348.580 /0001-26, Sediada na Av Nações Unidade n" 10ó9
Bauro: vermelha Teresina - PI, CEP: 64.019-230, por intermédio de seu representante legal o (a) sr(a)
Antônio Francisco Rocha de AbreLr, oortado(a) CpF n" 153.049.653-53, a seguir 

-denominadá

contratada, acôÍdam e justam hrmar c presente contÍato, nos termos da Lei n' lo.5zo / 02, Decreto
n" i0.024119 e subsidiaÍiamente, no que couber, as disposições da Lei n'8.6óól93, assim como pelas
c1áusulas a seguir expressas:

A presen:e liciraçâo rem por objeto o. Registro de preço para frrturo fomecimento
de equipamentos hospiiaiares. para arender as necessidades da prefeitura Municipal de são
Bernardo,/MA.

I3. i. Pela execúção do objeto ora contratado, a ContÍatante pagará à Contratada
o valor Global de: R$: R.g: 215.170,51 (duzentos e quinze mil cento e serenta reais e cinquenta e um
centavos), conforme descrição dos produtos abaixo:

I
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NR
LOTE I ARMÁRIo DE AÇo

UNIDADEDESCRI o QUANT
PREÇO

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

Armário de aço com 02 porta, med
195x90x30 cm Unidade

Armario de
aco

com 02 p
5 2.059,83 10.299,15

2

Armário suspenso em aço para primeiros
socorros em aço com 0i porta, com 02
prateleiras

Armario
suspenso

em aco
3 953,19 2.859,57

-:)

Armifuio yitrine em aço com 0l porta,
prateleira e laterais de vidro Unidade

Armário
yitrine em

aÇo co
4 7.289,L7 5.156,68

1
Armfuio vitrine em aço com 0l portas, 3
prateleims med. 160x35x40 Unidade

Armario
vitrine em

aco
4.468,72

5

Armário vitrine em aço com 02 poúas, 3
prateleira med. 160x35x70 Unidade

Armario
vitrine em

aco
4 L.665,73 6.662,92

6 Unidade
Armario

vitrine em

aco
4 L.762,56 7.050,24

7

Arquivo de aço com 04 gavetas com.
pasta suspensa med: 13lx46xó0 Unidade

Arquivo de
aço

com 04 gav
5 1.453,05 7 .265,25

VALOR TOTAL DO LOTE I 43.762,53

NR
LOTE III _ EQUIPAMENTOS

DIVERSOS I
DESCRTÇÃO

UNIDADE MODELO QUANT
VALOR
TOTAL

I
Amalgamador odontológico

Unidade
Amalgamador
odontolósico 4 2.069,86 8.279,44

2
Centrífuga LaboÍatorial tecnologia/tipo
para tubos - de 04 até 28 amosÍagem
digital

Unidade
Centrífuga

Laboratorial t
2

5.5 L3,95 L7.027 ,90

Compressor odontológico - capacidade
minimo de 50 litros tJnidade

Compressor
odontológico

4
7 .02L,00 28.084,00

1
CPAP Com umidiÍicador.
compensação, máscara nasal

Unidade
CPAP - Com
umidificador. 2

3.252,67 6.s0s,34

j CPAP - Com umidificador.
compensação, máscara nasal Adulto Unidade

CPAP - Com
umidificador, 2

2.265,36 4.530,72

6
Destilador de Agua capacidade até
4litrosem hora

Unidade
Destilador de
Água capaci 4 2.323,33 9.293,32

VALOR TOTAL DO LOTE III 67.720,72

NR
LOTE VII _ CADEIRAS E MESAS

DESCRIÇÂO QUANT
PREçO

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

I

Cadeira para acompanhante encosto
reclinável, assento, encosto, sup. PARA
braço e sup. PARA pés estofados.

Unidade
Cadeira para

acompaúante
5,00 1.339,60 6.698,00

Banqueta - camcterística fisica
especificaçâo marerial de confecçào aço
ino:r,idável regulagem de rlrura possui
assento giratório

Unidade 2,O0 1.78L,97 3.563,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N'862 - CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

MODELO

,l
Unidade

4 7.717,18

Amário vitrine em aço com 02 portas,
prateleira e laterais de vidro.

I

PREÇO
UNITÁRIO

UNIDADE MODELO

Banqueta -
característica

2
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Cadeira de rodas adulto: totalmente inox
Unidade

Cadeira de
rodas

adulto;
4,00 L.477 ,92 5.911,68

I
Cadeira de rodas banho preta pés fixo

Unidade
Cadeira de

rodas
banho pr

4,00 685,99 2.7 43,96

5

Cadeira de rodas preta raiada pneus

maciços tlnidade
Cadeira de

rodas
preta ra

4,00 674,25 2.697,00

6

Cadeira hospitalar simples com assento
e encosto de chapa pintada Unidade

Cadeira
hospitalar

simple
4,00 393,10 L.572,40

7
Cadeira para coleta de sangue pintada
com assento, encosto e braÇo estofadô

I Cadeira para
coleta de sa

4,00 904,51-

8

N4esa auxiliar inox; sem gaveta; sem
rodas med.40x60x80 Unidade 4,00 936,50 3.7 46,00

9
Mesa auxiliar pintada sem rodizio med. I

9ir50x80 I

Mesa auxiliar
pintada sem

4,00 645,70 2.582,80

l0 Mesa auxiliar pintadai com gaveta; sem

rodas med.40x40x80
Unidade

Mesa auxiliar
pintada; co

4,00 508,44 2.033,76

ll
Mesa de cabeceira com porta e gaveta
pintada med.45x40x80 Unidade

Mesa de

cabeceira
com po

4,00 987,30 3.949,20

t2
Mesa de mayo pintada com rodízio com
bardeja inox Un idade

Mesa de

mayo
pintada com

616,93 2.467,72

l3
Mesa ginecológica pintada com leito
estofado, porta coxa estofada e gaveta
inox. Med: 1.80x55x80cm

tlnidade
Mesa

ginecologica
pintad

4,00 2.L10,83 8.443,32

Mesa ginecológica pintada; leito inox;
poÍta coxa estofado e gaveta inox med
l.80x55x80cm

Unidade
Mesa

ginecologica
pintad

4,00 3.622,t3 1-4.488,52

l5
Mesa para refeição estrutura tubular
pintado com rodas. tampo em mdf -

Unidade
Mesa para

refeicao estÍ
4,00 62L,07 2.484,28

l6
Mesa semicircular inox com rodizio
med. l,20x40x80cm Unidade

Mesa
semicircular

inox co
4,00 8.388,92

17

Mesa semicircular pintada com rodÍzio
med. 1.20x40x80cm Unidade

Mesa
semicircular

pintada
4,00 979,77 3.919,08

t8
Mocho
pintado

com assent
4,00 7 45,56 2.982,24

Unidade
Mocho
pintado

com assent

4,00 lqq a7 1.9 81,88

20
Mocho pintado com assento girató o
estofado sem encosto com rodas Unidade

Mocho
pintado

com assent
4,00 631,83

2t
Mocho totalmente inox sem encosto
com rodas

Unidade
Mocho

totalmente
4,00 1.256,72 5.026,88

t4

I

Unidade 3.618,04

Mesa auxiliar
inox;
sem

Unidade

4,00

2.097,23

Mocho pintado com âssento e encoslo
estofado com rodas Unidade

I Mocho pintado com assento giratório
l9 | estofado sem ençosto

I 2.s27,32
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o1,1lro,

tnox sem

22

Poltrona articulável ; assento/encosto
braço e pemas estofados (coberta em
napa) descanso dos pés que
movimentam-se junto com a inclinaçào
do encosto; estrutura tubular pintada.

Unidade
PolÍona

aÍliculavel: as
4,00 2.965,08

VALOR TOTAL DO LOTE VN 703.687 ,26
Vaior total R$: 215,170,51(duzentos e quinze mil cento e setenta reais e cinquenta e um centavos)

Cláusula Qdtta - DÁ l/ü,tGÊNCA:
5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinauía e terá vigência de 12 meses

CIáASUIA SCXTA _ DO FORNECIMENTO E LOCÁL DÁ ENTREGA:
6.1. Os produtos deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no
Termo de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condiçôes implicará
recusa sem que caiba qualquer tipo cie reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se
a substituir os produtos que porventura não atendam às especifrcações, sob pena das sanções cabiveis.

6.2. Os produtos deverão ser fornecidos integralmente e de forma ininterrupta.

6.3.Os pÍodutos deverão ser entÍegues no local indicado em cada Termo de Referência, no horário
das 08:00h (oito horas) às 18:00h (dezoito horas).

Clársula Sériua - DO PÁGÁ-MENTO:
7. i. O pagamento será efetuado mensalmente, ÍefeÍente 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 apresentaçáo das Cefiidóes Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não
superior a 30 (trinta) dias, contados da enÍega da Nota Fiscal de fomecimento dos produtos,
devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os

Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidáo Conjunta
Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contdbuições Federais e DÍvida Ativa da União.

7.2. E vedada expressamente a reall,zaçào de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital,
em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o pÍotesto de título, sob pena de
aplicação das sanções pÍeyistas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

l

11.860,32

Chinsda Q*arta - DOS RECURSOS FINÁNCEIROS:
4.l.As despesas decorÍentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos
consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que por
ventura se flzeÍem necessárias, atraves de ordem de fomecimento coÍÍespondente:

SAÚDE
10 .302.0290 .2060 .0000 - MANUTENÇÀO DE HOSPTTATS E UBS
449052.00 - M^tetial Permanente
449052.00 - Matetial Permanente
10.301.0340.r0r5.0000 - MANUTENÇAo Do FLTNDO MLTNICIPAL DE SAÚDE
449052.00 - Material Permanente
10.30r.0340.2072.0000 - MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO
449052.00 - Material Pemanente
10.305.0340.2070.0000 - MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCrA EPTDEMIOT-OGICA
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
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7.3.Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontÍe em situação
irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1.

7.4.4s Notas Fiscais deverão yir acompanhadas da respectiva ordem de foÍnecimento.

clóusala oitaya- DA RECOMaOSTÃO DO EQUILÍBRIO ECONOMICO-FINÁNCEIRO DO
CONTRÁTO:
8.l.Ocorrendo desequilibrio econômico-hnanceiro do contrato, a AdministÍação poderá restabelecer
a Íelaçào pactuada, nos teÍmos do al't. 65, inciso II, alínea d, da Ler n" 8.666/93, mediante
comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Cláusala Now t DÁ SCÁLIZAÇÁO:
9.l.Contratante indicará uma pessoa de seu pÍeposto para exercer as atividades de fiscalização dos
produtos recebidos.

Cláusala Déciua - DOS DIREITOS E fuESPONSÁBILIDADES DAS PÁRTES:
10.1.Constituem direitos da ContÍatante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e
da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
10.2.Constituem obdgações da Contratada:

I) entregar os produtos às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presente
contrato;

I1) fornecer os produtos, dgorosâmente nas especificaçÕes, prazos e condições descritas
na Clausula I DO OBJETO e Anexo I;

III)os pÍodutos deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de provimento
ininterrupramente, no caso de manutenção sempre que requisitado conforme ordem
de produtos de acordo com as necessidades da Secretaria de Saúde .

IV) assumt todos os custos ou despesas que se Íizerem necessários para o adimplemento
das obrigações decorÍentes deste ContÍato;

V) Não tÍansferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;
VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por pafie da CONTRATANTE, prestando

todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclâmações procedentes, caso
ocollam;

Vll)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior,
dentro do pta.zo de 02 (dois) dias úteis após a verrficação do fato e apresentar os
documentos paÍa a respectiva apÍovação, em até os(cinco) dias consecutivos, a parti
de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;

\rlll)atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes
da execução do presente contÍato;

Ix)maÍrter durante toda a execução do Conüato, em compatibilidade com as obrigaçôes
assumidas;

X)a Conüatada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição
dos produtos fornecidos, inclusive suas quântidades e qualidade, competindo-lhe
também, a dos produtos que não aceitos pela flscalização da Contratante deverão ser
trocados;

XI) seÍão de dteta e exclusiva responsabilidade da ContÍatada quaisquer acidentes que
porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e registros.

10.3.Constituem obdgações da Contuatante:
I) hscalizar e acompanhar â execução do objeto deste Contrato;
II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
Ill)designar sewidor para acompanhar a execução deste ConÍato;
I\)comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a

execução do Conúato.



Prccesso;t0üp0-Êl$x
Folhai[6À1
Ruhrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃo BERNARDo
ESTADO Do MARANHÃ0

PRÁÇA BERNARDo coELHo 
:._Êifr.,ilr:i;;62-cENrRo 

_ sÀo Bf RNARDo/vrA

Cláasula Décima Primeira - DA TROCÁ EVENTUÁL DE DOCUMENTOS:
1 1.1 A troca eventual de documentos entre a Contratânte e a ContÍatada. serâ realizada atrâves de
pÍotocolo.

l l.2.Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Ckiusula Décimt Seguda - DA RESCISÀO DO CONTRÁTO:
12. 1. A rescisão do contrato terá lugaÍ de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente
de interposiçâo judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da i etn" g.666/93
e suas alterações nos casos previstos nos artigos 71 e 78 da referidaler.

Cláasulo Décimo Terceiru - DAS SANÇOES E pENALIDADES:
13.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar
ou fiauda-r na execução do objeto licitado, compoftar-se de modo inidôneo, fizer deciaração filsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de
licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de são Bemardo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
enquanto perduÍarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitaÇão
perante a própria autoridade que aplicou a pena.

13.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário ohcial do Estado e no caso de
suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das
demais cominações legais.

13.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:
13.3.l. Advertência;
I3.3.2. Multa por atruso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de l0% (dez por cento),

calculada sobre o valor do conffato, caso não sejam cumpridas fielmente as
condições pactuadas;

13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de
atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor
dâ fatura.

13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de conÍatar
com AdministraÇão por peíodo não superior a 2 (dois) anos; e

13.3.5. Declaração de inidoneidade para bcitar ou contrâtar com a Administração
Pública.

13.3.ó. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência
cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, pdncipalmente,
sem prejuízo de ouúas hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega
do objeto licitadc ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais
cotas mensais, expressamente previstas, íacultada a defesa prévia do
ilteressado. no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com
os itens 13.3.2 e 13.3.3, facuttada a deíesa prévia do intelessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.5. Ocorrendo à inexecucão de que Íata o item 13.3, reserva-se ao óÍgão conüatante o direito de
optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classihcação,
comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências
cabÍveis.

13.ó. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita às mesmas
condiçôes estabelecidas neste Edital.

a
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ESTADO
IDA N" 862 - cE

PRAÇA BERNARDO 
COELHO DE ALME

125.389 i0001-88
CNPJ:06'

A aplicaçáo das Penalidades
pÍevistas ne$a cláusula é de competêncn

PREFEIT URA MU NICTPAL D

DOMAR
E SÃO BERNARDO
ANHÃO

NTRO-SÁO BERNARDO/MA

exclusiva da Prefeitura

13.1
MuniciPal de São Bemardo

Cláustla Décinta Quarts - DOS CASOS OMI§SOS; 10.520/02, DecÍeto no 5.450/05e

14.1. os casos omissos seÍão resolvidos à luz da Lei n'
n' 8.666 /93 e suas alteÍaçÓes Posteriores, e

subsidiadamente , no que couber, as disposiçÓes da Lei

dos PrinciPios 
gera is de direrto '

15.1. Fica eleto o foÍo da Comarca de Sáo BeÍnardo' Estado do MaÍanhão, Para dirimir quaisqu9r

Clótts a Décima Quiúa - DO FORO:

m exclusão de qualquer outÍo, PoÍ ma§

dúvidas oriundas da interPÍetaçá deste contÍato co
o

privilegiado que sela

E, por

impresso em 03 (três) vias de igual teor

FRAN

DROGARO

e$arem justos e contÍatados' as pafies assinam o presente ContÍab' que foi

29 de outubro de 2021'
Sáo

RA DE MEDICAMENTOS LTDA,
P :0 348.580/0001-26

Rocha de Abreu
no 53.049.653-53

ASC

'l
fra

I


