ESTAD© DO MARANHÃ©
MUNICÍPi© DE PAÇ© DO i.UMtAR
SECRETARIA DE PLANEJAMENT©E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL

TERMO DE JUNTADA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 214212~2a

Certifico que, nessa data, precedo à juntada das 3 (três} vias do
contrato d© objeto requerido n© processo em epígrafe, bem como dos
documentos de regularidade fiscal e trabalhista encaminhados pela contratada.

Paço d© Lumiar/MA, 08 de abril de 2020.
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CtINTRAT~ A~MINISTRATIVO N° 0a1i2020/DISPENSAI05/2020.
PRQCESS© ADMINISTRATIVC~ I~° Z1.~2/202©.
.
DE
DF
CC?NTRATtJ
AtI IJISI~Ãt~
,
MATERI.AIS MFllICtJ-~H~SPIT.ALAR~:S
*
FNI
~
PAI~tA
USt)
CT~GEi`~1CIA
,~
NO
~I~ERGENCIA, A FIIVi DE UTILIZAR
,.
.
~► PRC3PAGAÇ~t~
DA
C(~M~ATE
C+aVID-19,
T1~~NSMISSÁQ
I~►A
..
iNF'EC~AQ HLIMANA CAUSA.I3A i'~L(}
~SARS-CCi~-2},
C`t~RQNA~ÍRUS
FIRNIAD►Q ~NTRC . A SECRETAR:IA
1VIUNICIPAL DE SAUUE I?E PA~C}
, I)0
LLTMIAI2 E A EMPI~ESA J K COMERCIU
~ R:EPR:ESENTAÇf3ES LTI)A.
Por este instrumento, as partes abaiXo identificadas, acordam e j ustam firnlar o presente
Contrai©, nos temlos da Lei n° 1.3.979f2020 e Portaria n° I88, de 06..02.2020; Decreto
Estadual n° 3,5.672/2020, Decreto Municipal n° 34I21?02©, e subsidiariamente, no que
couber., as disposçôes da Lei n° 8.666193 e suas alterações posteriores, assim como pelas
cláusulas expressas:

C~NTRATANTE
MUNICIPAL UE PAÇt~ D© LUMIAR N1A

I'oder Executivo
.
©rgão

PREFEITURA MU~ICLPAL DE

CNPJ

06.003.636/001-73

Endereç°

Avenida 13, s/n, CSU, Conjunto Maiobão, CEP 65.130.000,
paço do Lumiar NiA.

Unidade
adminí'strati~Ta

PAÇQ DU LUMLAR MA

.

SECRET~RIA :Mi.:iI~ICIPAL DE SAUDE — SEMUS

CNPJ

06.003.63 6/0©1-73

Endereço

Avenida 13, s/n, CSU, Conjunto Maiobão, CEP 65.130.000,
Paço do Lumiar MA.

Secretaria Niunicipal de Sd"ude
Av. l3, s/n°, CSU, C©njunto Maiobãc~, Cep 65,1.30-000, Paço do Lumi~ir/MA
Home Page: ~,~~~~~,t}~~~tïf_~>tun~i~,r.ttt~,.~;U~r.._~r
Página 1/~15
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PREFEITURA MUNTCIPAL DE PAÇ© D© LUMIAR
PODER EXECUTI~O MUNICIPAL
E-mail

r~x~~~~w~r:pac~~dç:~~_~~r~~ï_t3~r.nx.a.gr~~r.~.r

Representante
Cargo/Funçáo

SORAYA SIL~1A SANTANA
,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CPF n°

743.026.203-15

Folha n°'
~ Proc. rr°
~ Ser~~idor

CQNTRATADC?
Razão Social.

J K C©MÉRCLCi E REPRESENTA~C~ES LTDA.

CNPJ n°

33.806.889/0401-58

Endereço

Av, dos I~-lolandeses, n° 02, Edifício Marcus Barbosa
Intelligent- Off ce, Sala 3 :1.2, Bairro Calhau, CEP 65071-384,_
São Luis/MA.

E-mail

comercial u)jkhospitalar.eom

:Representante

Jakelne Ferreira de Sousa. Sampaio

Cargo/Função

:Representante Legal

C.I. / ©rgão emissor

01381:1982040-9 SSP/MA

CPF n°

005.464.313-99

Cláusula primeira -- Do objeto:
1.1. Aquisiçáo de :materiais médico-hospitalares para uso em urgência e emergência, a
tïm de utilizar no combate à propagação da transmissão da C(3VID-19, infecção humana
causada_ pel© Coronavirus (SARS-C©V-2), a fim de atender demanda do Município de
Paço do Lumiar, através da Secretaria IVlunicïpal de Saúde da Prefeitura Municipal de
Paço do Lumiar MA.
C(áu ula segunda — Da vinculação deste instrumento e fundamento legal:
2.l . Este, contrato tem como amparo legal a modaaidade Dispensa de Licitaçáo, a -ser
assinado pelo E~rdenador de Despesa da Secretaria solicitante, fol r~ializada atrave"s do
Processo Administrativo n° 21.42/2020 erege-se pelas disposiçc~es expressas na Lei n°

Av. l:

Secretarìa Mu:nìcipal de Saíide
n°, CSU, C©njunta Maì©biLo, Cep 65.1 áü-üüü, Paço do I_urn_iar/MA
Home Page: r~v~~jr~t~_~t_~cm~tl~~l~r~i~.íar.~r~~~.~ov,_t~r
Págína 2lI5
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PREFEITUItA MUNICIPAL DE PAÇO D© LUIYIIAR
POI?ER EXECUTLV© MUNICLFAL

i ~R-.r~~i~~r

13.979/2020 e Portaria n° 188/2020 do Ministério da Saüde; Decreto Estadual n°
35.672/202.0, Decreto Municipal n° 3412/2020 e, subsidiariamente, no que couber, às
disposições da Lei n° 8..666/93 e suas alterações posteriores, esujeitando- se aos preceitos
de direito público e aplicando-se, sup etivamenie, os princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições de direito privado, lntegranl-se ao presente contrato o Termo
de Referêncïa e a proposta cie preços da empresa ~tencedora.
Cláusula terceira — D4 valor contratual:
3.l .Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagarás Contratada o valor global de R
108.b40,04 (cento e oito mil, seiscentos e quarenta :reais}.
QTD

VALOR
UNITÁRI
D (RS)

VALOR
TOTAL (R$)

30

R$ 950,00

R$ 28.500,00

Uad

5

R$ 950,00

R~ 4.750,00

Máscara Concentradora 02 infar~tíl

Und

50

R~ 60,00

R~ 3.000,00

4

1`ubo em silicone

Und

30

RS 75,00

R$ 2..250,00

5

Sonda. de aspiraçã© traqueal tam. 8 fr

Und

100

R 5,20

R$ 520,00

6

Sonda de aspiração traqueal tam. 1.0 fr

Und

100

RS 5,20

RS 520,00

7

Sonda. de aspiração traqueal tam. 12 fr

[Jnd

100

R$ 5,20

RS 520,00

8

Sonda de aspiração traqueal tat~n. 14 fr

Und

l 00

R~ 5,20

R$ 520,00

9

Sonda de aspiração traqueal tam. l6 fr

Und.

100

1ZS 5,20

RS 520,00

10

Sonda de aspiração traqueal tam. 18 fr

Und ~ 100

R$ 5,20

RS 520,00

11

Cateter de Oxigênio tipo cïculos

Und

100

R$ 7,48

RS 748,00

12

Vacuômetro cora frasco

Und

30

RS 760,00

R$ 22.800,00

Aspirador de secreç~3es elëtrìco móvel. Aspixacior de secreçáo, portátil, com
aspiração
livre
de
Ouro
de
aproximadamente 60 Llmin. Deverá.
conter frasco inquebrável, autoclavável,
transparente, graduado, com boca larga e
capacidade mínima de reservatárìo de 03
litros. Tampa do frasco com vedação
hermética e autoelavável. Vacuõmetro cie
0 a 76 cmHg e bomba isenta de ~51eo.

Und

4

R~
1.608,00

RS 6.432,00

"ITEM

DESCRIÇÃO

1

Ressuscitador

2

Ressusctador infantil

3

UND
_

13

__

Und

-

Sec;retaría Municipal de Saúde
Maiobác~, Gep 65.130-000, Paço do t.umiar~MA
s1nQ,
Conjunto
Av. 13,
CSU,
Home Page: ~~,~~} ~1.laaco~l~>1u.~~.z~ár:r~.~4~.~;c~v..~ïr
Págir~a 3J15

~~
~

~

~ ~oiha n°
; Proc. r~°
~ Sen<ider

PUEF~tTuuA lv~UlvicrPAL ~~ PAço ~~ LUïVIIA.R
P©UER EXECUTI~(7 MUl`~ICIPA~,
Controle de vácuo de 0 a 60 cmHg.
Sistema de acionamento por interruptor
no painel corn possbilidade de
acionamento por pedal. Gabinete
resistente à cºrrosão corn rodízios e com
freio. Filtro de ar. Proteção contra
extravasamento ou com ].imitador de
nível. Alimentação 220V, Garantia na
mínima de O1 ano. Acessórios: mangueira
de silicone com metragem mínima de
I,SU m, Manual de Manutenção,
instalaçào e operação com o mesmo
conteúdo apresentado à Anvisa
14

Tubo endotraqueal com cuff tam. 5,0 fr

Und

_SO

R$ 92,£0

R$ 4.630,00

l5

Tubo endotraqueal com cuff tam. 5,5 fr

Und

50

R$ 92,60

R$ 4.63.0,00

16

Tubo endotraqueal c©m cuff tam. 6,0 fr

Und

50

R$ 92,60 W R$ 4.63{},00

17

.Tubo endotraqueal com cuff tam. 6,S tr

Und

SO

R$ 92,60

R$ 4,630,00

18

Tubo endotraqueal com cuff tam.. 7 ,0 fr

UI1d

50

R$ 92,6©

R$ 4.630,00

19

Tubo endotraqueal com cuff tarn. 7 ,5 fr

Und

50

R$ 92,60

R$ 4.630,00

20

Tubo endotraqueal com cuff tam. 8 ,0 fr

Und

50

R$ 92,60

R$ 4.630,00

2l

Tubo endotraqueal corn cuff tarn. 8 ,5 fr

tJnd

50

R$ 92,60

R$ 4.630,00

VALER Tt?TAL

R$1tig.640,€10

3.2. Da garantia de execução do contrato:
3.2.:1. ©s produtos adquiridos deverão possuir garantia integral, a contar da data_ de
entrega, contra qualquer defeito de fabricação que o produt© venha apresentar, _incluindo
avarias no transporte, vicio de qua idade, etc., mesmo depois de ocorrida sua
aceitaçãolaprovação pela Secretaria Municipal. de Saúde de :Paço do Lumiar - MA. Não
são aceitas garantias de terceiros.
3.2.2. Tratando-se de vício oculto, o praz© de garantia dos bens, iniciar-se-á no momento
ern que ficar evidenciado o defeito, nos termos do ~3° do artigo 26 da Lei. n° S.©78/I99~.
3.2.3 — A garantia inclui a substituição dos materiais defeituosos de imediato a contar da
coz~taunicação do fato, sem qualquer ônus para. a Secretaria Municipal de Saúde de Paço
do I:.,umiar — MA.
Cláusula quarta — lla classificação orçamentária e financeira dos recursos:
Secretaria Mu:nìcipal de Saírde
Av. 13, s/n°, CSU, Conjunto Ivi:aiobào, Cep 65.130-OUO, Paço do LurniarlMA
Home Page: v~~t_.1~,,_t:_~:,~,íE~l~~_tniar.r~.ra.~~at~.~,~r
Página 4f i 5
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PREFEiTURA MUNICLPAL DE PAÇU DO LUíYIIA~
PQDER EXECUTIVC? MU YICIPAL
4.1. As despesas decorrentes da presente .licitação correrão por conta dos recursos
específ cos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar- MA,
classificada conforme abaixo espeei#ìeado;

Fonte rie recurso

Ol .1400©©O1 —Transferência StíS Bloco de custeio

Unidade
orçamentária

02,1801 —Fundo Mu.nícïpal de Saúde - FN15

Função

10 -Saúde

Sub-função

302. — Assisténcia Hospitalar e Ambulatorial
O1 l 2 --Assistência 1-íospitalar e ~lmbulatorial

Programa

2.144 — Manutenção e Funcionamento das Aç©es de
1vléclia e Alta Complexidade - Iv1AC

Projeto/atividade
Classificação
des-pesa

da

3.3.40.30.,.0© —Material. de Consumo

Fonte de recurso

O 1©2000000 —Receitas de :Impostas e Transferência
vinculada a Saúde

Unidade
orçamentária

02.1.801 —Fundo Municipal de Saúde - FMS

Função

l0 -Saúde.

Sub-função

302 — Assisténcia Hospitalar e Ambulatorial
01 L2 —Assisténcia Hospitalar e Ambulataria

Programa

2.144 — Manutenção e :Funcionamento das Ações de
Média e Alta Complexidade - MAC

Projeto/atividade
Classificação
despesa

da

4.4.90. 2.00 — Equipamentos e Material Permanente

4.2. Em caso de prorrogação contratual. ou alteração/ inclusão dos respectivos créditos
orçamentários e/ ou financeiros, as despesas decorrentes da presente licitação correrão
Secretaria Munícípa.l de Saíide
Av. 13, s/n°, CSU, Conjunta Nlaiabãa, C;ep 65.13U-000, Paço do Lurnia.r/NI_A.
Home Page: L~~~~?V•prlt'~Cjt:)íu~11,1iii'.til~~,~;~tiv_:~r
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Folha n°--_____
' ~" '
Proc. r r~~.,il,
PR~FEiTUR.A MUt~t[CIPAL DE PAÇ4 DO L~MIAR

Ser~~idor

PCJDER EXECITTTV+a ~Ii.TNICi_PAL
por conta dos recursos especif cos consignados no orçamento vigente, devidamente
classificadas em termo de aditamento de contrato.
Cláusula quinta — Da vigência:
5.1. Q presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 90
(noventa} dias.
Cláusula sexta — Da forma de pagamento, prazo, l©cal de entrega d©(s) pr©dutos.
b. l . A Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar, ap©s a assinatura, e o exato cumprimento
das obrigações assumidas, efetuará o pagamento à C©ntratada, ern uma única parcela,. de
forma :imediata.
6.2. ©pagamento dos produtos adquiridos pela Contratante será feitos Contratada, dado
o caráter emergencia.l, de forma antecipada, mediante apresentação de Nota Fscal/Fatura,
apQs a comprovação de que a Contratada. está em dia com as obrigações relativas a
regularidade fiscal e trabalhista, para tanto, a Contratada deverá, obrigatoriamente,
apresentar no ato do pagamènto as referidas certidc~es;
b.2.1. Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de
Negativa, de Tributos e Cont.ribuiçóes Federais e Dïvida Ativa da União, emitida pela
Secretariada Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para
com a Fazenda Federal.
6.2.2. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,
expedida pelo :Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para com. a Fazenda Estadual.
6.2.3. Certidão Negativa, ou Certïdão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Divida
Ativa do :Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para. com a Fazenda Estadual..
6.2.x. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,
relativa à atividade econômica, expedida pelo IVlunicípïo do domicílio ou sede da empresa
licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
6.2.5. Certidão Negativa, ou Certidão .Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida
Ativa do Município, expedida pelo IVluncpio do domictl_io ou sede da empresa licitante,
comprovando a regu.larídade para com. a Fazenda Municipal.
6.2.6. Certidão Negativa de Débïto, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade
Social -- INSS, comprovand©a regu aridade perante a Seguridade Social.
Secretaria Municipal de Saüde
Av.

J 3, 5%tl°, CSU, Conjunto Maìobã©, Cep óS.130-000, Paço do Lutniar/MÀ
Home Page. ~vr~~~~:,~?~;~~~~it>1~;~~~~<~{~,~~~~.tcav.~ir
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PREFE:ITURA MUNIC[PAL DE PAÇO DO LUMTAR
POI)ER EXECUTIV© MUI~ICIPAL

E~.2.7. Certif cado de Regularidade de Situação do FGTS — CRF, emitido pela. Caixa
Econ©mica Federal — CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Ser~*iço.
~i.2.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou. Positiva com efeitos de
Negativa, emitida pelo "Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da. Justiça.
b.3 D pagamento sexá creditado diretamente na conta bancária fornecida pela Contratada,
após a emissão de Nota Fiscal e mediante a apresentação das certidões enumeradas neste
i~nstrum~ento.
6.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada caso esteja em situação irregular
relativamente â regularïdade fiscal e trabalhista, Portanto, todas as certidões enumeradas
neste instrumento deveráo estar válidas para o dia. do pagamento. Caso contrario, se
quaisquer das certid©es estiverem. com praza de validade expirado, o pagamento não será
efetivado enquanto a(s) mesma{~s} não forem) regularizada(s).
5.5. l~ vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada
neste Contrato, ern especial. a cobrança bancaria, medïante boleto ou mesmo o protesto
de título, sob pena de aplicaçdo das sanções previstas neste, instrumento e indenização
:pelos danos decorrentes.
6.6. A fa ura não aprovada peia Prefeitura M:unicïpal de Paço do Lumiar/MA serã
devolvida â Contratada para as necessárias correções, com. as informações que motivaram
sua rejeição; contando-se o prazo .para pagamento da data da sua reapresentação.
6.7. Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e
estrangeiras. As condições de .pagamentos serão equivalentes.
6.8. Caso os produtos não sejam. na sua totalidade, a empresa contratada deverã devolver
os valores já pagos por este IVltrnicípio, no prazo m:eximo de até 02 (dois) dias úteis,
mediante deposito ou transferência. bancária,
6.9. t~ pagamento será creditado diretamente na conta bancária da contratada, abaixo
especificada, no prazo não superiora 30 (trinta) dias, contados da emissão do termo de
recebimento def ativo e mediante a apresentação das certidões enumeradas no item. 7. l
deste instrumento, e~m conta corrente a ser informado :pela contratada.

Cláusula séxima — Candiçóes cie Recebimento do Produto:
7.1. Prazo para entrega: Até 10 (dez) i~teis, a contar da data da assïnatura do contrasto.
7.2. A entrega deverá ser realizada no seguinte endereço: Secretaria Municipal de Saúde,
Avenida. l3, s/np, CSU, Conjunto Maïobão, CEP. 65.:130-000, Paço do Lumiar, Maranháo.
Secreta~ria Municipal de Saúde
Av.

l3, s/n°, C~U, Conjunto Mai©bã.u, Cep 55.13Q-OOO, paço du LumiarlI~1_A
H©me Page; ~.~~~r.~_.~~_a_~c~d~~lti:_~~i~~r.~~~.i~}~_,~~r
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FREFEITURA 1VI(}NIC~PAL D~ PA+Ç+f~ DO LUMIAR
P€3T)ER EXECUTIV(J IViU~v'ICIPAL

7.3. A entrega. deverá ser atestada pelo Fiscal que aferirá a sua conformidade com as
especïficaç©es constantes na ©rdem de Compras.
7.4. A Gontraaada deverá preencher a nota fiscal com a descrição do produto ofertado,
devendo incluïr o nome do produto, marca, fabricante, data de fabricação, data de
validade, unidade, quantidade e preços. A não observância deste item. acarretará a recursa
da nota f.iscal, com. retorno para coereção.
7.5. © ìscal designado para acompanhar a entrega do objeto, formalïzará o seu.
recebimento na própria nota f scal e/ou fatura correspondente, no prazo máx-imo de 5
(cinco) -dias ü eis contadas da data. da entrega do objeto pela Contratada.
7.b. A Contratada se obrïga a efetuar de imediato, a substituição do material xejei.tado, se
apresentar defei o de fabricação ou divergência relativa ás especificaçóes constantes deste
'I'enno de Referência, independen emente da quantidade rejeitada..
Cláusula oitava —:Dos encargos dc mora por atraso de pagamento:
8.1. A contratante não arcará com os encargos da mora por atraso de pagamento
decorrente de ausência total. ou parcial da documentação hábil ou pendente de
cumprimento de quaisquer cláusulas constantes da cláusula sétima deste instrumento, por
parte da contratada.
Cláusula nona — Da recomposiçáo do eEquití'brio econámic©-financeiro do c©ntrato:
9.1. ©correndo desequilíbrio econE~mico-financeiro do contrato, a Administraçáo poderá
restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, incso II, alínea d, da .Lei n°
8.6b6/93 e alteraç©es posteriores, mediante comprovação documental. e requerimento
expresso da contratada.
Cláusula décima — -Dos acrescimos e supressões:
1 O.l. A contratada fìca obrigada a acei ar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supres©es sobre as quantidades, de até 25°/© (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.
1.0.2. ~ pagamento será efetuado .referente ao(s) produtos) recebidos) pela contratante,
mediante ©"hermo de Recebimento Detìnitivo e apresentação de Nota Fiscal./ Fatura, após:
a comprovação de que a contratada está ern dia com as obrigaç©es relativas a regularidade
fìscal e trabalhista, para tanto, a contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato
do pagamento as referidas certidões:

Secretaría Munïcipal de Saúde
Av. 13, s/n°, CSU, C©njunto Maíobão, Cep b5.130-000, Paço do Lumìar/MA
H©me Page: ~~w~~~.,~,a~~,rçit~Iia11~~.~E'.tl~a.~cav.~r
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1.0.2.1.. Certidão Conjunta Negativa, ou Certidao Conjunta Positiva com. efeitos cle
Negativa, de Tributos e Contríbuiçôes Federais e .Dívida Ativa da União, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da :Fazenda, comprovando a regularidade para.
com a Fazenda Federal.
10.2.2. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,
expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Estadual.
10.2..3. Certidã©Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Di1jida
Ativa do Estado, expedida pelo I✓stado do domicïlio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
10.2.4. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão :Positiva com. efeitos de Negativa,
relativa à atividade econ©mica, expedida pelo Município do domcí io ou sede da empresa
licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
10.2.5. Certidão Negati~ra, ou Certidão :Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida.
Ativa do Município, expedida peco Município do domicilio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Munícipal.
10.2.6. Certidão Negativa de Débíto, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade
Social — TNSS, comprovando a regularidade perante a Seguridade Social.
10.2.10. Certificado de Regularidade de Situação do :FGTS — CRF, emitido pela Caixa
Econc~mica :Federal — CEF, comprovando a regu aridade perante o :Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço.
10.2.x. Certidão Negativa de Débitos Traballlïstas (CNDT), ou Positiva com. efeitos de
Negativa, emitida. pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça
do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência cie débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
10.3. Q pagamento será creditado diretamente na conta bancária da contratada, abaixo
especilïcada, no prazo não superiora 30 (trinta) dias, contados da emissão do termo de
recebimento definitivo e mediante a apresentação das certidões enumeradas no item 10.1
deste instrumento, a ser informada pela contratada.
10.4. Nenhum pagamento será. efetuado â contratada caso esta esteja em situação rregu ar
relativamente a regularidade lïscal e trabalhista. Portanto, todas as certid~es enurneracías
no .item 10.1 deste instrumento de-verão estar válidas para o dia do pagamento. Caso
contrario, se quaisquer das certidões estiverem com prezo de validade expirado, o
pagamento não será efetivado enquanto a(s) tnesma(s) não forem} regularizada(s).

Secretarìa Mtrnicipal de Saúde
Av. l3? s/n°, CSU, Conjunto Maiobão, Cep 65.13.0-000, Paç© do LumìarlMA
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10.5. É vedada expressamente a realização de cobrança. de forma diversa da estipulada
neste Contrato, em especial a cobrança bancária., mediante bflleto ou mesmo o protesto
de título, sob pena de aplicação das sanç©es previstas neste ìnstrument©e indenização
pelos danos decorrentes.
1.0.6. A fatura não aprovada pela. Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar- MA será.
devolví'da á contratada para as necessárias correçóes, com as informações que motivaram.
sua rejeiçao, contando- se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
10.7. Para cada ordem de serviços, a contratada. deverá emitir nota fiscal/ fatura
correspondente a mesma.
1.0.8. Não haverá distinção entre condiçóes de pagamento para. empresas brasileiras e
estrangeiras. As condiç~es de pagamentos serão equvaaentes.
10.9. A "Certidão Negativa de Débito, expedida pelo Instituto Nacional. de Seguridade
Socìal —INSS", será substituïda pela "Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta
Positiva. com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dïvida Ativa da
União", desde que esta tenha sido emitida. a partïr de 20 de novembro de 20:14, confarnle
Portaria MF 358, de 5 de setembro de X014 (Ministério da Fazenda).
Ctáusuta décima primeira —Obrigações da Contratante:
1.1.1. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do C©ntrato;
l 1.2. Exercer a tïscalização e acompanhamento da entrega do objeto deste contrato,
devendo fazer an©fações e registros de todas as ocorrências, e determinar o que for
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados;
11.3.. Rejeitar, no todo ou em parte, o f©rnecimento do objeto deste contrato em desac©rdo
com o mesmo;
11.4. Cc~municar à Contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com objeto
deste contrato;
1.1.5. Aplicar multa ou rescisão de contrato, caso a Contratada desobedeça. a quaisquer
das cláusulas estabeleeídas no contrato;
11.6. Efetuar o pagamento ïmedato á Contratada após a apresentação da Nota Fiscal e/ou
fatura, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato.

Cláusula décima segunda —Obrigações da C©retratada:

Secretaria Munïcipal de Saúde
Av. 13, sln°, CSU, C©njlrnto Mai©báo, Cep 65.130-000, Paç© do LumiarlMA
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1.2..:1.. Entregar os materiais solicitados a Secretaria Municipal de Saúde de Paço da
LumiarlMA, no prazo de 1©(dez dias úteïs apes o recebimento da s©lícïtação.
12.x. No ato da entrega, o período de validade dos produtos não poderá ter transcorrïdo
mais de '/4 da valïdade fatal.
12.3. Entregar o material no endereço informado no item. 7.
12.4. Não serão aceitos produtos que não apresentem. as características estabelecidas
no presente Ternio de Referência, bem como aqueles diferentes da marca ofertada na
laropasta da empresa.
12.5. ~)s produtos deverão sor de boa qualidade sendo os mesmos inspecionados no
momento de sua entrega.
12.6. Manter a vigéncia da contratação todas as condíçc~es de habilitação exigidas neste
Termo de Reforéncia.
:12.7. Deverá apresentar a Nota Fiscal e/ou fatura correspondente apenas ao material
efetivamente entregue, conforme previsto no histórico da Nota de Empenho.
12.8. Responsabilizar-se pelas produtos que fornecer, de acordo com as especil-tcaç©es
constantes neste Tenha, -bem como da respectiva Proposta, obedecetldo ao Códígo de
.Defesa do Consumidor e á Legislação Ambiental.
I2.9. Nã© poderá terceìrizar o fornecimento e a entrega do materïal contratado.
12.1.x. Será de inteira responsabilidade da empresa contratada, as despesas e castos com
transporte e pessoal de apoio para o transporte e entrega dos produtos durante o período
de execução do contrato..
12.11.ComunicaraCorrtratante, no prazo máxïmo de 24 (vinte ~ quatro) Horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem ocumprimento do prazo
previsto, com. a devida comprovação.
12.1.2. Será de inteira responsa.bïlidade da empresa Contratada quaisquer danos que
venham. a ocorrerà Secretaria Iviunicipal de Saúde ou a terceiros, decorrentes da exect~çãc~
incorreta da entrega dos produtos contratados..
Cláusula décima terceira -- Da alteração contratual:
13.1. ©contrata poderá se;r alterado nos termos do artigo 65 da Lei n° 8.666193 e
alteraç©es posteriores, mediante as devïcias justlïcatívas. A :referida alteraçáo, caso haja,
será realizada através de termo de aditarnen o.

Secretaria lvlunicipal de Saúde
Conjunto
Av. 13, s/n°, CSU,
Maíobáo. Cep 65.130-~00, Paç© do Irumïar/MA
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Cláusula décima quarta — Da fiscalização:
1 ~,1. A contratante indicarâ uma pessoa. de seu preposty para exercer as atividades de
fiscalização da execução deste instrumento de contrato.
14?, As decisões e/ou providências que u trapassarem a competência do f sca! do
contrato deverão ser encaminhadas ao Gabinete. d© Prefeito, em tempo :hábil, para adoção
das medidas cabíveis.
Cláu u_la décima quinta — Do reconhecí'mento dos direïtos, obrgaç©es e
responsabilidades das pautes:
15.1. Constituem direitos da contratante, receber o objeto deste contrato nas condições
avençadas e da contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convenci©nados.

.15.2.. Constituem obrigações e .responsabilidade da contratante:
15.2.1. Fiscalizar e acompanhar a execução deste contrato;
1.5.2.2. Efetuar o pagamento conforme estipulado na Clâusula do :Pagamento;

15.?.3. Comunicar à contratada toda e qualquer ocorre"ncía relacionada com a execução
do contrato.
15.3. Constituem obrigações da contratada:
15.3.1. Entregar o(s) produ os(s} à(s} sua(s} expensas}, em dias úteis e no horário de
expediente;
15.3.2. A(s) entrega(s) do(s} deverâ(ão} ser executada(s), rigorosamente nas
especificações, prazos e condições estabelecidas neste instrumento;

Cláusula décima sexta — a rescisão do contrato:
16.:1. A rescisão do contrato terá .lugar de pleno direito, a critério da contratante,
independentemente de interposição judicial. ou extrajudicial, em conformidade com o art.
55, inciso IX, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores nos. casos previstos nos
artigos 77 e 78 da referida lei.
Cláusula décïma sétima — .Das penalidades:
17.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa. em
processo regular, a empresa prestadora de serviço ticarâ sujeito às seguintes penalidades,
sem prejuïzo das demais cominações aplicâveis:
Secretaria Municipal de Saúde
Av. 1.3, sln°, CSU, Conjunto Nlaìobão, Cep 65.130-000, Paço do Lumiar/MA
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17.1.1. Aduertência;.
17.1.2. Multa;
17.1.3. Suspensã© temporária para licitar e contatar com a contratante.;
17.1.4. Declaração de itlidoneidade.
.17,2. A penal:idade de adverténcia será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de
cláusulas contratual que tlão causem prejuízo à contratante e será publicada na imprensa
otìcial.
17.3. A contratada sujeitar- se- á à multa de 0,3% (trës décimos por cento) sobre o valor
da respectiva :fatura, ;por dia de atraso, cobrada em dobro a partir da ~ 1° (trigésimo
primeiro) dia de atraso, considerado o prazo estabelecido para mexa/ execuçáo deste
contrato.
1.7.4. No caso de atraso na metal execução deste contrato por mais de 3~ (trinta) dias,
poderá a contratante, a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia, a seu exclusivo critério,
rescindir o contrato, podendo, inclusive, apl:ficar penalidade de impedimento da contratada
em participar de licitações públicas :realizadas peia contratante por um prazo de até ~~
~~inc©} anos.
1.7.5.. As multas previstas nos incisos do tem. 17.1 desta. cláusula são aplicáveis
simul aneamente ao desconto objeto do item 15.4.3 da cláusula décima quinta, sem
prejuízo, ainda, de outras comïnaç~es previstas neste instnimento.
17.x. A multa será descontada. do valor da fatura, cobrada diretamente da contratada ou
linda judicialmente.
17.7. A penalidade de suspensão temporária para Licitar e contratar com. a contratante,
pelo prazo de OS (cinco) anos, será publicada na imprensa oficial e poderá ser aplicada
nos seguintes casos mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à contratante:
1.7.7.1. Reincidência em descumprìmento de prazo contratual;
17.7.:2. Descumprimento total ou parcial de obrigaçáo contratual;
17.7.3.. Rescisão cio contrato.
17.8. A penalidade de declaração de inidoneiciade poderá szr proposta se a contratada:
:17.8.1.. Descunaprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos
resultem prejuízos â contratante;
1.7.8.2. Sofrer condenação definitiva por pratica. de fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos, ou dexar. de cumprir suas obrgaçóes tïscais ou parafiscais;
Secretaria 1Viur~icipal de Saúde
Av. 1~, sfn°, CStJ, Conjunta Nlaíobâo, C;ep 65.130-©~~, Paço do Lumiar/MA
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17.8.3. Tiver praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da lïcitação.
17.9. As sanções pre~ristas nos itens 17.1.1, 17.1..3 e 17.1.4, poderão ser ap ficadas
juntamente comado 17.1.2 deste instrumento.
17.10. As penaaidades de suspensão temporãria e de dec aração de inidoneidade,
aplicadas pela contratante, após a instrução do pertinente processo no qual fica. assegurada
a ampla defesa. da contratada, serão publicadas na :imprensa oficial..
Cláusula décima oitava —Dos ilícitos renais:
18.1. As infrações penais tipif calos na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores serão
objeto de processo judicial na .forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais
cominações aplicáveïs.
Cláusuia décima nona — Da troca eventual de documentos:
19.1. ~1 troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada
através de protocolo.
19.1.1. Nenhuma outra f©rma será considerada como prova de entrega de documentos.
Cláusula vigésima —Dos casos omissos:
20.1. Qs casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 13.979/2020 e Portaria n° 1.88, de
06.02.2020; IDec-reto Estadual 'n° 35.672/2020, Decreto Municipal n° 341.2/2020, e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações
posteriores, e dos princípios gerais do direito.
Cláusula vigésima primeira — Da publicação resumida deste instrumento
21.1.. Em confvrnlidade com o arügo 61, parà.grafo únic©, da Lei n° 8.666/93 e alterações
posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se
houver), será efetuada na imprensa oficial (art. 6°, XIII, Lei. n° 8.666/93 e alterações
posteriores}, até o S° (quïnto) dia útil clo niês seguinte ao de sua. assinatura.
Cláusula vigésima segunda — Do Foro:
22.1. Fica eleito a Foro da Comarca de Paço do Lumiar- MA, para dirimir quaisquer
díividas oriundas da interpretação deste contrato com exclusao de qualquer outro, por
mais privilegiado .que seja.
Secretaria Municípal de Saücíe
Av. t ~, s/n°, CSU, Conjunto N1ai©bão, Cep 6~. I3U-UUU, Faço d© LumiarlMA
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PREFEITURA MUNICIPAL llE PAç© DO LUMIAR.
PODER. EXECUTI~© MUNICIPAL
E, p©r est~.z~em de ae©rdo com as disposições Contidas na preste ata, as partes assinam o
presente instrumento, que foi impresso em Q3 (trës) 4rias de igual teor, na presença de
duas testemunhas para que surtam seus leais eàurídicos efeïtos.
P'aço do Lumiar, 0~ de abril de 2020.

SQI3~~AYA SLLVA SANTANA
Secretária Municipal de Saüde

J I~ COMÉI2CI~3
REPRESENTAÇQES LTDA.
Representante Legal

"pestemrxnhas..
N©me:

CPF:

Nome:.

CPF:

Secretarïa Mi~ni~ïpal de Saúde
Av. 13, 5/tl°, CSC1, Ccanjunto Maïobãc~, Cep f~~.130-QQQ, Paç© do LutniarfMA
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CONTRATO ADMLNISTRATIVO N° OO1IZ020/DISPENSA/©5/20Z0.
PROCESSO ADMIN~ST ZATIVO N° 2142/2020.

DE
C+QNTRATO
DE
A~UISIÇÃO
MATERIAIS MÉI)IC0-H0SPITALARES
x
URGENCIA
E
EM
US0
PARA
E~iERGÊNC~A, A FIM DE UTILIZA~ N0
,
P'ROFAOAÇÁ(~
DA
COMBATE
A
CO~I.D-~ 9,
TRAN~MISSÁO
DA
INFEC~ÁO HUMANA CAUSADA PELO
~SARS-CO~T-2),
CORO~IAVTRUS
PI~MADO ENTF~E A SECRETARIA
MUNiC~:PAL DE SAÚDE DE PAÇO D0
LUNI~AR E A EMPRESA J~~OMERCIO
E REPRESEI'~1TAÇ(~ES LTDA.
r

Por este instrumento, as partes abaixo identificadas, acordani e justam. fïrrnar o presente
Contraio, nos termos da Lei n° 13.97912020 e Portar. ia n° 188, de 06.02.2020; I3ecreto
.Estadual n° 35.672/2020, Decreto 1Vlunicipal n° 3412/2020, e subsidiariamente, no que
couber, as disposiç©es da Lei n° 8.666193 e suas alteraç©es posteriores, assim como pelas
cláusulas expressas:
CONTRATANTE
Poder Executivo

MUNICIPÀL DE PAÇO D© LUMIAR MA

©rgáo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR MA

CNPJ

06.003..636/001-73

Endereço

Avenida 13, sln, CSU, Conjura o Maiobão, CEP 65.130.000,
paço do Lumiar IV1A.

Unidade
administrativa

SECRETARIA. IVIUNICI:PAL DE SAUDE — SEMUS

CNPJ

06.003.6361001.-73

Endcrcço

Avenida. 13, s/n, CSU, Conjunto Maiobão, CEP 65...130.000,
Paço do Lumar MA.

Secretaria Mun_icpa.l de Saúde
Av. 13, s/n°, CSU, Conjunto Mai©boo, Cep fí5.130-000, Paç© do LumiarlMA
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DE :PAÇO DO LUM:LA.R
I'©DER E~ECUTIVO MUNIC'IPAL

PREFEITURA tVIUNICIPAL

E-mail

~.~~~rt~~.pacpdolumia;t-.rna. _~<:~~f,~.t
_w~

Representante
Cargo/Funç'ao

SQRAYA SILVA SANTAN~.
~SECR:ETARIA ML~ICIPAL DE SALIDE

CPF n°

743.026.203-15

CONTRATADO
r

♦.

Razáo Social

J K C(~IviERCI~ E REPRESENTA~QES LTDA.

CNPJ n°

33.806.88910001-58

Cndereço

Av. dos Holandeses, n° 02, Edi~cio Marcus Barbosa
Intelligent Oflïce, Saca 312, Bairro Calhau, CEP 65071-380,
Sio Luís/IVIA.

E-mail

eomercial Jkhospitalar.com

Represen#ante

lakeline Ferreira de Sousa Sampaio

CargoiFun~ã~o

~ :Representante :Legal

C.I. /Órgão emissor

013811.982000-9 SSP/MA

CPF n°

005.4~ó4.313-99

Cláusula primeira — Do objeto:
1.1. Aquisição de .materiais médico-:hospitalares para uso em urgência e emergéncia, a
fim de utili~.~~r no combate á propagação da transmissão da C©VID-19, infecção humana
causada pelo Coronavirus (SARS-CoV-2), a fïm de atender demanda do Município de
Paço do I.umiar, através da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura IV[unicipal dc
Paço d© Lumiar MA.
Cláusula segunda. — Da vinculação deste instrumento efunda-mento legal:
2.1. Este contrato tem como amparo legal a modalidade :Dispensa de Licitação, a ser
assïnado pelo ©rdenador de Despesa da. Secretaria solicitante, formalizada através do
Processo Administrativo n° 2.142/2020 e :rege-se pelas disposiç~~es expressas na Lei n°
Secretaria Muníc:ípal de Sai~de
Av.

13, s/nQ, CSt:J, Conjunto Ik~laiobão, Cep 65.130-000, Paço do Lumïdr/MA.
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13.979/2©20 e Portaria n° 188/2.02© do Ministério da Saúde; Decreto Estadual. n°
35.672/2©20, Decreto Municipal n° 3412/2020 e, subsidiariamente, no que coubor, às
disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, esujetando- se aos preceitos
de direito público eaplicando-se, supletivamente, os princïpios da teoria geral. dos
contratos e as disposições de direito privado. n egram-se ao presente contrato o Termo
de Ref'eréncia e a proposta de preços da empresa vencedora.
Cláusuis terceira — Do valor contratual:
3.1. Pelo objeto ara contratado, a Contratante pagará â Contratada o valor global de R$
t)8.C40,00 (cento e oito mil, seiscentos e quarenta reais).
_
(lTD

VALOR
UNITARI
O (R~):

VAL!UR
TOTA L'(R$)

ITEM:.

DESCRIÇÃO

[1ND

1.

Ressuscitador

Und

30

R$ 950,00

R$ 28.500,00

Ressuscitador infantil

Und

~

R$ 950,00

R$ 4.750,00

3

Mascara Concentradora 02 infantil

Und

50

R$ 60,00

R$ 3.000,00

4

Tubo em silicone

Und

30

R$ 75,00

R$ 2.250,00

5

Sonda. de aspiração traqueal tam. 8 fr

Und

l 00

R~ 5,20

R$ 520,00

6

Sonda de aspiração traqueal tam. 1.0 fr

Und

100

R$ 5,20

R$ 520,00

7

Sonda de aspiração traqueal tam. 12 fr

Und

100

R$ 5,20

R$ 520,00

8

Sonda de aspiração traqueal tam. 14 fr

Und

100

R$ 5,20

R$ 520,00-

Sonda de aspiração traqueal tam. 16 fr

Und

100

R$ 5,20

R$ 520,00

l0

Sonda. de aspíração traqueal tam. 18 fr

llnd

100

RS 5,20

R$ 520,00

ll

Cateter de oxigênio tipo óculos

~ Und

100

R$ 7,48

R$ 748,00

12

Vacuómetro com frasco

Und

30

R$ 760,00

R$ 22.800,00

Und

4

R$
1..608,00

R$ 6.432,00

9
~

Aspirador de secreções elétrico móvel Aspirador de secreção, portátil, c©m
de
livre
aspiração
de
flux©
Deverá
Lfmin.
60
aproximadamente
l3

conter frasco inquebrável., autoclavável,
transparente, graduado, com boca larga e
capacidade mínima de reservatório de 03
litros. Tampa do frasco com vedação
hermética. e autoclavávei. Vacu©metro de
0 a 76 cmHg e bomba isenta de ©leo.

_

Secretaria Municipal cie Saúde
Av. 13, s/n°, CSU, Conjunto Maiobáo, Cep 65.130-000, Paço do Lumar/MA
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Controle de vácuo de 0 a 60 cmHg,
Sistema de acionamen o por ïnterruptor
no painel com. possibilidade de
aci©namento por pedal, Clabitlete
resistentea corrosào com rodzïos e com.
freio, Filtro de ar. Proteção contra
extravasamento ou com limitador de
nível Alimentação 220V. Garantia na
mínïma de OI ano. Acess©rios: rilangueira
de silicone Con1 metragett~ mínima de
I,SQ rn, Manual de Manutenção
ïnstalação e operação como mesmo
c©nteúd© apresentado à Anvisa
.,
14

Tub© endotraqueal com cuff tam. 5,0 fr

Und

50

R$ 92.60

R$ 4.630,00

15

Tubo endotraqueal com cuff tam. ~,5 fr

Und

50

R$ 92,60

R$ 4.630,00

1 fi

Tubo end©traquea:l com cuff tam. 6,0 fr

Und

R$ 92,60

EZ.$ 4.630,00

~0

.

~

r

l7

Tubo endotraqueal corn. cuff tam.. 6,S fr

lJnd

SO

i~$ 92,60

R$ 4.630,00

l~

Tubo endotraqueal. com. cuff tram. 7 ,0 fr

Und

~0

it$ 92,60

R$ 4.630,00

19

Tub© endotraqueal corn cuff tam. 7 ,5 fr

Und

50

R$ 9. 2,60

R$ 4,630,00

20

Tubo endc~traqu~al -com cuff -tam. 8 ,0 fr

Und

SO

R$ 92,b0

R$ 4.630,00

2.1

Tuba endotraqueal com. cuff tam. 8 ,5 fr

Und

~0

R$ 92,60

Ct$ 4.630,00

VAL©tt T4TAL

R$ 108.640,U©

3.2. Da garantia de execução do contrato
3.2.1. .. Os produtos adquirïdos deverão possuir garantia integral, a contar da data de
entrega, contra qualquer defeito de fabricação que v produto venha. apresentar, incluindo
avarias no transporte, vício de qualidade, etc., mesmo depois de ocorrida sua
aceitação/aprovaçã© pela. Secretaria Muncipal de Saúde de Paço do Lun~iar - MA. Não
são aceitas garantias de terceiros.
3,.2.2. Tratando-se de vício oculto, o pr~uo de garantia dos bens, iniciar-se-á no momento
em que ficar evidenciado o defeito, nos termos do §3° do artïgo 26 da I,ei n° x.078/ 1 q90.
3.2.3 — A garantia inclui a substituição dos materiais defeituosos de imediato a contar da
comunicação do :fato sem qualquer ônus para. a Secretaria Municipal de Saúde de Paço
do Lumiar — MA.
Cláusula quarta — Da classificação orçamentárí'a c financeira das recursos;
S~*crwtarïa IVlctnicipal de Saúde
Av. 13, s~n°, CSU, Con~unto Malobáo. Cep 65.130-000, P~~ço do Lum'iar/MA.
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4.1. As despesas decorrentes da presente- licitação correrão .por conta dos recursos
especítìcos co~~signados no orçamento da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar- MA,
classificada conforme abaixo especif ìcado:
Fonte de recurso

011.4000001 —Transferência SUS Bloco de custeio

Unidade
orçamentária

02.1801 —Fundo lunicipal de Saüde - FMS

Função

1.0 -Saúde

Sub-função

302 — Assisténcia. Hospitalar e Ambulatorial

Programa

0~ 12 — Assistência Hospitalar e Ambulatoriaa
2.144 — Manutenção e Funcionamento das Aç~es de
Média e Alta Complexidade - MAC

Projeto/atividade
Classificaç~io
despesa

da

3.3.90.30.00 —Material de Consumo

Fonte de recurso

0102000000 —Receitas de Impostos e Transferência.
vinco ada a Saúde

Unidade
orçamentária

02.1.801 — :Fundo Municipal de Saúde - F1v1S

Função

10 -Saúde.

Sub-função

302 — Assistência 1-lospitalar e Ambulatorial
Ol 12 —Assistência i-Iospitalar e Ambulatorïal

Proframa

2.144 — Manutenção e Funcionamento das Aç©es de
.Média e Alta G©mplexïdade -1VtAC

.
Projeto/atividade
Classificaçáo
despesa

da

4.4.90.52.00 — Equïpamentos e Material Permanente

4.2. Em caso de prorrogaçáo contratual. ou alteração/ inclusáo dos respectivos créditos
orçamentárïos e/ ou financeiros, as despesas decorrentes da presente licitaçáo correrão
Secretaria Mun_icipal de Saúde
Av. l3, sln°, CSU, Conjunto iVlaiobã©, Cep 65.I30-UUU, Paç© tio LurniarÌNi~.
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;por conta dos recursos específicos consignados no orçamento vigente, devidamente
classificadas em termo de aditamento de contrato.
Cláusula quinta -- Da vigência:
5.1. ©_presente con. trato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 90
(noventa} dias.
C áusula sexta — Da forma de Pagamento, prazo, aocal de entrega do{s) produ-tos.
6.1. Á Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar, após a assinatura, e o exato cumprimento
das obrigaçôes assumidas, efetuarà o pagamento à Contratada, em uma ünica parcela, de
forma ïmediata.
6.2.0 pagamento dos produtos adquiridos pela Contratante será feito à Contratada, dado
o caráter emergencial, de forma antecipada, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura,
após a comprovação de que a Contratada está em dia com. as obrïgações relati~ras a
regularidade fiscal e trabalhista, .para tanto., a Contratada deverá, obrigatoriamente,
apresentar no ato da pagamento as referidas certidões:
6.2.1. Certidão Conjunta Negativa, au Certïdáo Conjunta Positiva com efeitos de
Negativa, de Tributos e Contribtiiçóes Federaïs e Dívida Ativa da Uniáo, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do .Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para
com a Fazenda Federal.
6.2.2. Certidão Negativa de Débitos, nu. Certidão Positiva com efeitos de Nela iva,
expedida pelo .Estado do domicilio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para com. a Fazenda Estadual.
6.2.3. Certidáo Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida
Ativa. do .Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
6.2.x. Certidáo Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva cum efeïtos de Negati~~a,
relativa à atividade econc~mca, expedida pelo 1Vlu:iiicipio do domicílio ou sede da empresa
licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
6.2.5. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida
Ativa do Município, expedida pelo Município do domicí io ou sede da empresa licitante,

eoinprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
6.2.6. Certidão Negativa de Dëbito, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade
Social. —INSS, comprovando a regularidade perante a Seguridade Social.
Secretaria Municipal de Saúde
Áv. 1 ~, s/n°, CSU, Conjunta Mai©bão, Cep G5.1.3©-~00, Paço do LumiarfMA
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ó.2.7. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS — CRF, emitido pela Caixa
Económica Federai — CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço.
6.2.8. Certidão Negativa de :Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de
Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça.
ó.3 O pagamento será creditado dïretamente na conta bancária f©rnecida pela Contratada,
após a emissão de Nota Fiscal e mediante a apresentação das certidões enumeradas neste
instrumento.
6.4. Nenhum. pagamento será efetuado áContratada -caso esteja em situação irregular
rela ivamente á regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certidões enumeradas
neste instrumento deverão estar válidas parra o dia do pagamento. Caso contrário, se
quaisquer das certidões estiverem. com prazo de validade expirado, o pagamento não .será
efetivado enquanto a(s) mesma(s) não forem) regularizada(s).
ó.5. E vedada. expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada
neste Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto
de títul©, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização
pelos danos decorrentes.
ó.ó. A :fatura não aprovada pela Prefeitura .Municipal de Paço do Lumiar/MA será
devolvida á Contratada. para as necessárias correções, com as informações-que motiyTaram
sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
ó.7. Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e
estrangeiras. As condições de pagamentos serão equivalentes.
6.8. Caso os produtos não sejam na sua totalidade, a empresa contratada. deverá. devolver
os valores já pagos por este Município, no prazo máxmo de até 02 (dois) dias úteis,
mediante depósito ou transferência bancária.
ó.9. ©pagamento será creditado diretamente na conta bancária da contratada, abaixo
especificada, no prazo não superiora 30 (trinta) dias, contados da emissão do termo de
recebimento def nitivo e mediante a apresentação das certidões enumeradas no item 7.1
deste instrumento, em conta corrente a ser nformado pela contratada.

Cláusula sëtima — C©ndiç©es de IZecebimcnto d© Pr©dut©:
7.1. Prazo para ezitrega: Até 10 (dez,) úteis, a contar da data da assinatura do contrato.
7.~. A entrega deverá ser realizada. no seguinte endereço: Secretaria Municipal de Saúde,
A~renida 13, s/n°, CSU, Conjunto Maiobão, CEP 65..1.30-000, Paço do Lumíar, Maranhão.
Secretaria Niunicipal de Sa'ude
Av. 13, sfn°, CSU, Conjunt© .Maiubã©, Cep óS.130-000, Paç© do Lumiar~MA
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7.3. A entrega deverá ser atestada pelo ~í'scal que aferirá a sua cnnfonnidaeíe com as
especificações constantes na Ordem de Compras.
7.4. A Contratada deverá preencher a nota fiscal com a descrição do :produto ofertado,
devendo incluir o :nome do produto, marca., fabricante, data de fabricação, data de
validade, unidade, quantidade e preços. A não ©bserváncia deste item acarretará a reclusa
da nota f.iscal., com retorno para correção.
7.5. O fiscal designado piara. acompanhar a entrega do objeto, formalizará o seu
recebimento na própria nota f seal elou fatura correspondente, no prazo máximo de ~
(cinco} dias úteis contadas da data da entrega do objeto pela Contratada.
7.6. A Contratada se obriga a efetuar de imediato, a substituição do .material rejeitado, se
apresentar defeito de fabricação ou divergência relativa às especificações constantes deste
Termo de Referência, independentemente da quantidade rejeitada.
Cláusula Qitava —Dos encargos de mora por atraso de pagamento:

8.1. A contratante não arcará com os encargos da mora por atraso_ de pagamento
decorrente de ausência total. ou parcial da documentação hábil. ou pendente de
cumprimento de quaisquer cláusulas constantes da cláusula sétima deste instrumento, por
.parte da contratada.
Cláusula nona — Da recomposiçã© do equilíhrio ecoe©mico-financeiro do contrato:
~.l . ©correndo desequilïbrio econômico-fnancero do con rato, a Administração poderá
restabelecer a relaç~o pactuada, nos termos do art. 65, inciso lI, alínea d, da Lei n°
8.666/93 e alterações posteriores, mediante comprovação documentai. e requerimento
expresso da contratada..
Cláusula décima — :Dos acrëscimos e supressões.
1 Q.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizada do contrato.
1 Q.2. ©pagamento será efetuado referente ao(s~ produtos) recebidos) pela. contratante,
mediante. o Termo de Recebimento Definitivo e apresentação de Nota FiscaU Fatura, após
a comprovação de que a contratada está em dia comas obrigações :relativas a regularidade
fiscal e trabalhista, para tanto, a contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato
do pagamento as referidas certidões:

Secretaria Municipal dc Saíide
ConjLxr~to
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10.2.1. Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de
Negativa, de Tributos e Contribuições :Federais e Dïvida Ativa da União, emitida pela
Secretaria da Receita Federal. do NüniStéria da Fazenda., comprovando a regularidade para
com a Fazenda Federai.
10.2.2. Cert:ídão Negativa de .Débitos, ou Certidão Positiva. com efeitos de Negativa,
expedida pelo Estado do doIT11c1110 ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para. cote a Fazenda Estadual.
10.2.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida.
Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicïlio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
10.2.x. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,
relativa à atividade económica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa
licitante, comprovando a regularidade para com a Fazencía Municipal.
10.2.5. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com etëïtos de .Negativa, quanto à Dívida
Ativa do Municïpio, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
10.2.6. Certidão Negativa de Débito, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade
Soca —INSS, comprovando a regularidade peralrte a Seguridade Social.
10.?.1.0. Certificado de Regularidade de Situaçao d© FGTS — CRF, emïtido pela Caixa
Econômica Federal — CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço.
10.2.8. Certidão Negativa de Dé"bicos Trabalhistas {CNDT), ou Positiva com efeitos de
Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça
do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
10.3. ©pagamento será creditado diretamente na conta bancária. da contrastada, abaixo
especitïcada, no prazo não superiora 30 {trinta) dias, contados da emissão d© termo de
recebimento definitivo e .mediante a apresentação das certidões enumeradas no item. 1- 0.1.
deste instrumento, a ser informada peia contratada.
1.0.4. Nenhum pagamento será efetuado à cºntratada caso esta esteja em situação irregular
relatívarrlente aregularidade fiscal e trabalhista. Portanto., todas as certidões enumeradas
no item :10..1 deste instrumento deverão estar válidas para o dia. do pagamento. Caso
contrário, se quaisquer das certidões estiverem cone prazo de validade expirado, o
pagamento não será efetivado enquanto a.{s} mesma{s) não f©r{em) regularizada{s).

Secretaria 1Vtw~icipal de Saúde
Av. 1.3, s/n°, CSU, Conjunto Maiobão, Cep 65.1.30-000, .Paço do Lumìar/INCA
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10.5. É vedada expressamente a realização de cobrança de f©rma dïversa da estipulada
neste Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o prvtesty
de título,_ sob pena de aplicaçáo das sanções _previstas neste ínstrum~nto e indenização
pelos danos decorrentes.
I0.6. A fatura nao aprovada pela Prefeitura Municipal de .Paço dv Lumiar- V1A será
devolvida á contratada para as necessárias correçúes, com. as informações que motivaram
sua rejeïÇão, contando- se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
10.7. Para cada ordem de serviços, a contratada deverá cmïtir nota fiscal/ fatura
correspondente a mesma,
10.8. I~1ão haverá dïstinção entre condç©es de pagamento para empresas brasileiras
estrangeiras. As condições de pagamentos serão equïvaíentes.
10,9. A "Certidão Negativa de Qébi~o, expedida pelo .Instituto Nacional de Seguridade
Socía:l —INSS", será substïtuída pela "Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta
:Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e I)ívïda Atira da
União", desde que esta tenha sïdo emitida a partir de 2U de novembro de 2014, conforme
Portaria MF 358; de 5 de setembro de 2014 (1~~Iinistério da Fazenda).
Cláusula d~cirna primeira — obrigações da Contratante:
11..1. Cumprir e fazer cumprir o disp©sto nas cláusulas do Contrata;
11.2. Exercer a fiscalízaçao e acompanhamento da entrega do objeto deste contrato,
devendo fazer anotações e registros de todas as ocorrências, e determinar o que for
necessário à regularização das fatlias ou defeitos observados;
11.3. IZejeïtar, no todo ou em parte, v fornecimento do objeto deste contrato cem desacordo
com o mesmo;
11.4. Comunicar à Contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com objeto
deste contrato;
1 l.S. Aplicar multa ou rescisão de contrato, caso a Contratada desobedeça a quaisquer
das cláusulas estabelec:ïdas no contrato;
11.6, Efetuar o ;pagamento ïmediato â Contratada após a apresentação da Nota Fiscal e/o~i
_:fatura, devidamente atestada pelo Fiscal dv Contrato.
Ciáusu a décima segunda — Qbrigações cía Contratada.:

Se~r~taria Murticipal de Sa'ude
Av. 13, s/n°, CSU, Cvnjunto ~Iaiob~o, Ce~ 63.130-000, ;Paça do Lumiar/MA
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12.1. Entregar os materiais solïcitados a 5ecretaria Municipal de Saúde de Paço do
Lumiar/MA, no prazo de 10 (dez} dïas úteis após o recebúnento da solicitação.
12.2. No ato da entrega, o período de validade dos produtos não poderá ter ~anscorrido
reais de '~d da va:lìdade total.
12,3. En regar o material no endereço informado no item 7.
12.4. Não serão aceitos produtos que não apresentem as caractersticas estabelecidas
no presente Termo de Referéncia, bem confio aqueles diferentes da marca. ofertada. na
proposta da empresa.
12,5. Os produtos deverão ser de boa qualidade sendo os mesmos inspecionados n©
mornento de sua entrega..
12.6. Manter a vigência da contratação todas as condições de habilitaçao exigidas neste
Termo de Referëncia.
L2.7. Deverá apresentar a Nota :Fiscal elou fatura. correspondente apenas ao material
efetivamente entregue, conforme previsto no híst©rico da Nota. de Empenho.
12.8. Responsabilizar-se pelos produtos que fornecer, de acorda com as especificações
constantes neste Termo, bem como da respectiva. Proposta, obedecendo ao Código de
Defesa do Consumïdor e á Legislação Ambiental.
12.9. Não poderá terceírizar o fornecimento e a entrega do material contratado.
1.2.1 ~. Serã. de inteira responsabilidade da empresa contratada, as despesas e custos com
transporte e pessoal de apoio para o transporte e entrega dos produtos durante o perí€~do
de execução do contrato.
12.11.Comunicar àContratante, no prazo máximo de 24 (vinte equatro) -horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprinTento do prazo
previsto, com a devida comprovação,
12.12. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que
venham a ocorrer â Secretaria Municipal de Saúde ou a terceiros, decorrentes da execução
incorreta da entrega dos produtos contratados.
Cláusula decima terceira — Da alteração contratual:
13..1. ©contrato poderá. ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei n° 8.666/93 e
alterações posteriores, mediante as devidas justificativas. A referida al oração, caso haja,
Serã_ realizada através de termo de aditamento.
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Cláusula décima quarta — Da fiscalização:
14.1. A contratante indïcará uma pessoa de seu proposto para exercer as atividades de
tïscalizaçá:o da execuçáo deste instrumento de contrato.
14.2. As decisões efou providencias que ultrapassarem a competência do lïscal do
contrato deverão ser encaminhadas ao Gabinete do Prefeito, em tempo hábil., para adoção
das medidas cabíveis.
Cláusula décima quinta — Do reconhecimento dos direí'tos, obrigações e
responsabilidades das partes:
IS.I. Constituem direitos da contratante, receber o objeto deste contrato :nas condiçc~es
avençadas e da contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
15.2. Constituorn obrigaçóes e responsabilidade da contratante:
15.2.1. Fiscalizar e acompanhar a execuçáo deste. contrato;
15.2..2. Efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
15,2..3. Comunicar à contratada. toda e qualquer ocorrência relaci©nada cota a execuçáo
do contrato.
15.3. Constituem obrigaç©es da contratada:
I5.3.1. Entregar o(s} produtos(s}a(s} sua(s} expensa(s), ern dias fiteis e no horárïo de
expedz-ente,
1.5.3.2. A(s} entrega(s} do(s) deverá(ão} ser executadas}, rigorosamente nas
especificações, prazos e condiçóes estabelecidas :neste instrumento;
Cláusula décima sexta — `Da rescisão do contrato:

I b. I . A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da contratante,
independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformïdade com o art.
55, inciso IX, da Lei n° 8.656/93 e suas alterações posteriores nos casos previstos nos
artigos 77 e 78 da referida lei.
Clá-ulula décima sétima —Das penalidades:
I7.I. Pelo não cumprimento das obrigaçnes assumidas, garantida a prévia defesa em

processo regular, a empresa prestadora. de serviço ficará sujei o ás seguintes penalidades,
sem. prejuízo das demais cominaç©es aplicáveis:
Secretaria Muriieipal de Saúde
Av. I3, s/n°, CSU, Conjunto Maiobãu, Cep 65.I3ü-UUo, Paço do Lun~ïar/NIA
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17.1.1. Advertência;
17.1.2. Multa;
17.1.3. Suspensão temporária para licitar e contratar com a contratante;
17.1.4. Declaração de inid©nedade.
17.2. A pena idade de advertência será aplicada em caso de faldas ou descumprimenty de
clausulas contratuais que náo causem prejuízo à contratante e será publicada na imprensa.
of cial.
17.3. A contratada sujeitar- se- á à multa de Q,3% (três de"cimos por- cento) sobre o valor
da .respectiva fatura, por dia de atraso, cobrada em dobro a partir do 31° (trigésimo
primeiro) dia. de atraso, considerado o _prazo estabelecido para meta/ execução deste
contrato.
17.4. No caso de atraso na meta/ execuçao deste contrato ;por :mais de 30 (trinta) dias,
poderá a contratante, a partir do 31 ° (trigésimo primeiro) dia, a seu exclusivo critério,
rescindir o contrato, podendo, inclusive, aplicar penalidade de it~npe~íimento da contratada
em participar de licitações públicas realizadas pela contratante por um prazo de até DS
(cinco) anos.
t 7.5. As multas prevìstas nos incisos d© tem 17.1 desta cláusula são aplicáveis
simultaneamente ao desconto objeto do item 15.4.3 da cláusula décima qun a, sem
prejuízo, ainda, de outras comnaç~es previstas neste instrumento.
17.f . A multa será descontada d© valor da fatura, cobrada diretamente da con ratada ou.
ainda judicialmente.
17..7. ~ penalidade de suspensão tetr~poraria para .licitar e contratar com a contratante,
pelo prazo de OS (cinco) anos, será publicada na imprensa oficial e poderá ser aplicada
nos seguintes casos mesmo que desses fatos não resultem prejuizos à contratante:
17.7.1. Reincidência em descumprimento de prazo contratual;
17.7.2. Descumprimento total ou parcial de obrigação contratual;
17.7.3. Rescisão do contrato.
17.8. A penalidade de declaração de inidanedade poderá ser proposta se a contratada:
17.8.1. Descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratua ,desde que desses fatos
resultem prejuízos â contratante;
:17.8.2. Sofrer condenação def ïnitiva por prática de fraude f:ïscal no recolhimento de
quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigaçt~es fiscais ou parafiscais;
Secretaria N(un_icipal de Saúde
~v.
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17.8.3. Tiver praticado aios ilícitos visando t-rustrar os objetivos da licïtaçá©.
17,9. As sançóes previstas .nos itens 17.1. l , 17.1.3 e 17. í .4, poderáo ser aplicadas
juntamente cota a do 17.1,2 deste instrumento.
1.7.1.0. As penalidades de suspensão temporaria e de declaração de inidoneidade,
aplicadas pela contratante, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada
a ampla defesa da contratada, serão publicadas na imprensa oïcial.
Cláusula dëcima oitava — I3os ilícitos penais:
18.1. Ihs infrações penais tipitïcadas na Lei n° 8.666/93 e suas alteraçóes posteriores serão
objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais
cominaçaes aplicáveis.
Cláusula decima nona — Da troca eventual de documentos:
I9.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada
através de protocol©.
1.9.1.1. Nenhuma outra forma será consïderada como prova de entrega de documentos.
Cláusula vigésima —Dos casos omissos:
20.1. ©s casos omissos serão resolvidos á luz da Lei n° 13.979/2020 e Portaria n° 1$8, de
06.Q2.2020; Decreto Estadual. n" 35.672/2.020, Decreto Municipaa n° 3412!2020, e
subsidiariamente, no que couber, as disposiçães da Lei. ti° 8.666/93 e suas alteraçóes
posteriores, e dos princípios gerais de direis©.
Cláusula vgësima primeira — I)a publicação resumida deste instrumento
21..1. Em c©nf©rmidade com o artigo 6.1, pará~;rato único, da Lei n° 8,666/93 e alteraçóes
posteriores, a publicação :resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se
houver}, será. efetuada na imprensa ot~ïcial ~art. 6°, :VIII, ei n° $.b66/93 e alteraçves
posteriores}, até o 5° (quanto) dia útil. do més seguiclte ao de sua assinatura,
Cláusula vigésima segunda — Do Foro:
22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paço do Lumiar- N[A, para. dirimir quaisquer
dúvidas oriundas da interpr~taçã© deste contrato com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
~ccretarïa Munïcipal dc Sairde
Av. i.3, sín°, C'SU, Conjunto Maiob~o, Ccp 65.130-000, Paç© do LumiarfMA
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E, por estarem de acordo com as disposiçoes contidas na preste ata, as partes assinam o
presente instrumento, que foi. impresso em 03 (três) ti*ias de igual teor, na presença de
duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.
faço do Lumiar, 08 dc abril. de 2020.

r

YA SELVA SANTANA
Secrctária Mu_nicipal de S~úde

J K CQMERCIQ E
REPRE5ENTAçC~ES LTDA.
Representantc Legal

Testemunhas:
Nome:

C"PF:

Nome:

CPF;
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CQNTRATf:~ A:DMINISTRATIV© N° 001/2020/DISPENSA/OS/2020.
PR©CESS© ADMINISTRATIV© N° 2142/2020.

llE
CQNTRAT©
At~UISIÇÃO
DE
MATF,RIAIS MEnICQ-I-IC?SPITA:LARES
„
PARA
US©
URGENCIA
EM
E
EMERGENCIA, A FIM DE UTILIZAR NU
C©1VI~ATE
À
PRC?PAGAÇÁQ
I)A
~
TRANSMISSAQ
DA
C©VII3-i9,
INFECÇÃQ, HUMANA CAUSADA PELO
COR©NAVIRLTS
(SARS-COV-2),
FIRMADQ ENTRE A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAÇo
, D©
LUIYiIAR E A EMPRESA a K CQIVIERCIQ
E REPRESENTAÇ~ES LTDA,
r

A

:Por este :instrumento, as partes abaixo idecltilìcadas, acordam e justam firmar o presente
Contrato, .- nos termos da Lei. n° 1.3..97.9/2U2U e Portaria n° 188, de U6.U2.2U20 Decreto
Estad'ua.l n° 35.6721242x,_ Decreto Mun_icìpal n° 3412/2U2U, e subsidiariamente, na que
couber, as disposições da :Lei n° 8.666/93 e saias alterações posteriores, assim como pelas
cláusulas expressas:
GUNTRATANTE
I'oder Executivo

MUNICIPAL DE PAÇO I~O Lt7MIAR N1A

CQrgáv

PREPEITI:JI~A 1~1r~ICIPAL DE PAÇO DO LUiVIIAR MA

CNPJ

U6.QU3.636/UO 1-73

Endereço

Avenida 13, s/n, CSU, Conjunt© Maiobáo, CEI' 65.13U.UO(),
Paço d© Lu:cY~iar 1~IA.

Unidade
admïnistratï~ra

SFCRETA:RIA i~fLTNICIPAL DF., SAUDE — SE~IUS

CNPJ

©ó.UU3.f~36/OU l -73

Endereço

~venida 13. s1n, CSU, Conjunto Mai©báo, CEP 65.13Q.ODU,
Paço d© Lumiar MA.

Secretaria Niunicipal de Saúde
Av. l3, s/n~, CSt1, Conjunto Maiobá©, Cep 65.130-000, Paço do Lumíar/NIA
.l
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PR_FFEITL1l2A iVÇUNICIPAL DE P'ACtJ Üf.~ LUMTAR
PQI?ER ~XECUTI~C~1► 1ViUi~tlCïPAL
E-mail

~~° Xw~=.putc~dotul~lì~u,~~.a,gov_._~r

Representante

SORAYA SILVA SANTANA

Cargo~Funçáo

SECRETÁRIA MUNICLI'AL DE SAÚDE

CPF n°

743.026.203-15

-

C©NTRATADO
Razão Social

.1 K C©1VI:ËRCIO E REPRESENTAÇÓES LIDA.

CNPJ n°

33..806.889/0001-58

Endereço

Av. dos Holandeses, n° 02, Edifício Marcus :Barbosa
lntelligent ©ffice, Sala 312, Bairro Calhau, CEP 650? ] -380,
São Luís/MA.

E-mal

comercial cr jkhospitalar.com

Representante

Jakeline Ferreira de Sousa Sampaio

CargotFunção

Representante Legal

C.I. i ©rgá© emissor

0.1.3811982000-9 SSP~MA

CPF n"

005.464.313-99

Cláusula primeira — Do objeto:
1.1. Aquisiça"o de materiais medico-hospitalares para uso em urgência e emergência, a
fins de uti izar no combate à propagação da transmissão da CO~LD-19, infecção humana
causada pelo Coronavrus {SARS-CoV-2), a tem de atender demanda do Município de
Paço do Lumiar, através da Secretaria Municipal de Saúde da :Prefeitura Municipal de
:Paço do Lumiar N1A.
Cláusula segunda — Da vinculação deste instrumento e fundamento legal:
2.1, Este contrato tem como amparo Legal a modalidade Dispensa de Licitação, a ser
assinado pelo ©rdeilador cle :Despesa da Secretaria s©liei-fanfe, f©rmalzada através d©
Processo Administrativo n° 2142/202©erege-se pelas disposições expressas na Lei_ n°
Secretarìa Nlunicipal de Saúde
Av, 13, s/n°, CSU, Conjunf© Mai©bão, Cep 65. i 30-000, Paç© d© u iar/IvtA
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13.979I202U e Portaria n° 188/2020 do Ministério da Saúde; Decreto Estadual n°
35.672/2020, Decreto IViunicipal n° 3~ 1.2/2020 e, subsidiariamente, n© que couber, às
dïsposçóes da I,ei n° 8.666/93 e suas alteraç~~es posteriores, esujeitando- se aos preceitos
de direito público explicando-se, supletivamente, as princípios da teoria geral dos
c©ntratos e as cíisposiçães de direito prïvado. Integram-se ao presente contrato o Termo
de Referéncia e a proposta de preços da empresa vencedora.
Ciáusuta torcera — Dv valor c©ntratual.
3.1. Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada v ~jalor global de R~
lA8.á4Q,©0 (cento e ©ita mil, seiscentas c quarenta reais).
t
VALOR
r
VALOR.
UND QTD UNITÁRT
TTIJM
DESCRIÇÁO
TOTAL (R.S)
O (R$)
1

Ressuscitador

Und.

30

R~ 950,00

R~ 2.8.500,0()

2

Ressuscitador infantil

Und

5

R$ 950,00

RS 4.750,00

3

Máscara. Concentradora ©~ infant}

Und

50

RS 60,00

R~ 3.000,00

4

Tubo em sí'licone

-Und

30

R$ 75,00

R$ 2.250,00

5

Sonda de aspiraç~o traqueal iam. 8 fr

6

Sonda de aspiraç~o traqueal iam. 10 fr

7

100 ~ R$ 5,20

R$ 520,00

t,~r~d

} 00

RS 5,20

RS .520,00

Sonda de aspraç~o traqueal iam. 12 fr

Und

} OU

R$ 5,20

RS 520,00

8

Sonda. de aspiraç~o traqueal. iam. } 4 fr

Und

} 00

R$ 5,20

R$ 520,00

9

Sonda de aspiraç~o traqueal iam. } 6 fr

Und

100

fT:S 5,20

R~ 520,00

}0

Sonda de aspiração traquea} tam. } 8 fr

L1nti

:100

R$ 5,20

RS 520,00

}}

Cateter de oxigénio tipo óculos

Und

.100

RS 7,~8

RS 78,()0

Ünd

30

RS 760,00

RS 2.2.800,00

Aspirador de secreçnes elétrico móvel Aspïrador de secreção, portátil, com
livre
de
de
aspiração
fluxo
aproximadamente 60 L/min. [deverá
conter frasco ïnquebrável, autoc}avável, .Und.
transparente, graduado, com boca lama e
capacidade rnínima de reservai©rio de 03
litros. Tampa do '.frasco com vedaçáo
he~rrné~tica e autoc}aváwe}. Vacuômetro de
0 a 76 cmHg e bomba ïsenta de óleo.

4

R~
1.608,0©

RS 6.432,00

}2

13

.Vacu©metro com frasco

. Und

Secretaria Municipal de Saíkde
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Controle de vácuo de 0 a 60 cmHg.
Sistema de aciotlamc~nto por interruptor
no païnel com possibilidade de
acionamento por pedal. Gabinete
resíster~te à corrosáo corn rodízïos e com
freïo. Filtro de ar. Proteção contra
exiravasarl~ento ou com limitador de
nïvel. Alimentação 22OV. Garantia na
minima de 01 ano. Acessórios: mangueira _
de silicone com metragem mínima. de
l ,50 rn, Manual de Manutenção,
instalação e operação com o mesma
conteúdo apresentados Anvisa
1~

Tubo endotraqueal com cuff tam, 5,0 fr

Una

50

R$ 92,60

R$ 4.630,00

15

Tubo endotraqueal com cuff tam. 5,5 fr

Una

50

R$ 92,60

R$ 4..630,00

1ó

Tub© endotraqueal com cuff tam. 6,O fr

Una

50

R$ 92,60

R$ 4,630,00

17

Tubo endotraqueal com cuff tam, 6,5 fr

Und

50

R$ 92,60

R$ 4.630,00

l8

Tubo endotraqueal com cuff tam, 7 ,0 fr

Und

50

R$ 92,60

R$ 4.630,00

19

-Tubo endotraqueal com. cuff tarn. 7 ,5 fr

Und

SO

R$ 92,b0

R$ 4.630,0(?

20

Tubo endotraqueal corn cuff tam. 8 ,0 fr

Und

50

R$ 92,60

R$ 4.b30,00

2l

~f'ubo endotraqueal com cuff tam. 8 ,S fr

Und

50

R$ 92,60

R$ 4.ó3O,00

VALOR TOTAL

R$ 1D8.64D,flD

3.2. Da garatltïa de execuçáo da c©t~trato:
3.2.1.. Cus produtos adquïridos deverão possuir garantia integral, a contar da data. de
enfirega, contra qualquer defeito de fabricaçao que o produto venha apresentar, ïncluindo
avarias no transporte, vício de qualidade, etc., mesmo depois de ocorrida sua
aceitaçãolaprovação pela Secretaria Municipal de Saúde de .Paço do Luniiar - MA. Não
são aceitas garantïas de terceiros.
3.2.2. 'T'ratando-se de vício oculto, o prazo de garantia dos bens, inicïar-se-á no momento
etn que. ficar evidenciado ca defeito, nos termos do ~3° do artigo 26 da Lei n° 8.078/1940.
3.2.3 — A garantia inclui a substituição dos materiais defeituosos de imediato a contar da
cotnu.nicação do fato, sem qualquer ônus -para a Secretaria Municipal de -Saúde de Paço
do Lutniar — MA.
Cláusula quarta -- Da ~lassiftcação orçarnenkária e financeira dos recursos:
Secretaria Municipal de Saúde
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4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos
específicos consignados no orçamento da l'refeïtura Municipal de .Paço do Luiniar- NIA,
classificada conforme abaixo especificado:
Fonte de recurso

011 X000001 — Trarxs~erência SUS :Bloco de custeio

Unidade
orçamentária

02.1.801 —Fundo Municipal de Saúde - FMS

Função

10 -Saúde

Sub-função

302 —Assistência Flospítalar e Ambulatorial

programa

0112 —Assistência 1-lospitalar e Amljulatorial

Projeta/atïvdade

~ 1 ~4 — .Manutenção e Funcivnamen o das Ações de
Média e Alta Complexidade - MAC

Classificaçáo
despesa

da

3.3.9©•30.00 — Ivlaterial de Consume

Fonte de recursº

01.02000000 — :Receitas de Impostos e Transferência
vïnculada a Saúde

Unidade
orçamentária

02.1801 —Fundo Municipal de Saúde - FMS

Função

10 -Saúde

Sub-funçáo

302 —Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa

0:1. 1..2 —Assistência Hospitalar e Ambulatorial.
2.1 ~4 — Manutenção e Funcionamento das Ações de
Média e Alta Complexidade - MAC

Projeto/ativïdade
Classificação
despesa

da

~.~.90.52.00 -- Equipamentos e Material Permanente

4.2. Fam caso de prvrrogaçáo contratual ou alteração/ inclusão dos respectivos crédïtos
orçamentários e/ ou financeiros, as despesas decorrentes da presente licitação correrão
Seereta.ria Niunicipal de Saúde
Av. 13, s/n°, CSt1, Conjuntc~ Maiobão, Cep fi5.130-OUO, Paç© do .Lumiar/htA
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por conta dos .recursos específïcos consignados no orçamento vigente, devidamente
classifïeadas em termo de aditamento de contrato.
Cláusula quinta -- Ua vigência:
5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 90
(noventas dias.
Cláusula sexta — Da forma de Pagamento, prazo, l©cal de entrega do(s) produtos.
b.l . A Prefeitura Municipal de :Paço do Lumiar, após a assinatura, e o exato cumprimento
das obrigações assumidas, efetuará o pagamento à. Contratada, em uma única. parcela,. de
.forma imediata.
6.2. ©pagamento dos produtos adquiridos. pela Contratante será :feito à Contratada, dado
o caráter emergencal, de forma antecipada, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura,
apcis a comprovando de que a Contratada está. ern dia com as obrigações relativas a
regularidade f scal e trabalhista, para tanto, a Contratada. deverá, obrigatoriamente,
apresentar no ato do pagamento as referidas certd.©es:
6.2.1. Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta .Positiva corn efeitos de
Negativa, de Tributos e Contribuïções Federais e Dívida Ativa da tlniã.o, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para
coma :Fazenda Federal.
b.2.2. Certidao Negativa. de LDébitos, vu Certidão Positiva com efeitos de Negativa,
expedida .pelo Estado do domicilio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade :para com a Fazenda Estadual.
6.2.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com. efeitos de Negativa, quanto à Dvïda
Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicilio ou sede da empresa .licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
6.2..4. Certidão Negativa. de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,
relativa á atividade econômica, expedida pelo IVlunicípio do domicílio ou sede da empresa
licitante, comprovando a regularidade para. com a. Fazenda Municipal.
6.2.5. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida
Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitan e,
comprovando a regularidade para. com a Fazenda Municipal.
6.2.b. Certidão Negativa de Débito, expedida peio In tìtuto Nacional de Seguridade
Social —INSS, comprovando a regularidade perante a Seguridade Social.
Secretaria lVi.uníc~ípal de Saúde
Av. í 3, s/n°, CStJ, Conjunto Maiobáo, Cep 6â. I 3U-í~UO, Paço do I,umiar/MA
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6,2.7. Certificado de Regularidade de Situaçãa do FG"I'S — CR:I~', emitido pela Caixa
Econômica Federal — CFF, comprovando a regularidade :perante o Fundo de Garantia. por
Tempo de Serviço.
b,.2.8. Certidão Negativa de I~ébitas Trabalhistas {CNDT}, ou Positiva com efei:tos de
Negativa, emitida pelo Tribunaa Superior do Trabaaho ou Conselho Superior da Justiça..
6.3 D pagamento será creditada diretamente na conta bancária fornecida pela Contratada,
após a etrtìssão de Nota :Fiscal e mediante a apresentação das certidóes enumeradas neste
instrumento.
6,4. Nenhum pagamento será efetuado â Contratada caso esteja em situação irregular
relativamente à regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certïclnes e:numeradas
neste instrumento deverão estar válidas para o dia. dc~ pagamento, Caso contrário, se
quaisquer das certidões esti~reretn com prazo de validade expirado, o pagamento não será.
efetïvado enquanto a(s} mesma{s} não f©r(em} regularizada{s}.
ó.S. É vedada. expressamente a realização de cobrança de forma dïversa da estipulada
neste Contrato, ern especial a cobrança bancária, mediante boleta ou mesmo o protesto
de título, sob perna de aplicação das sançôes previstas neste instrumento e indenização
pelos danos decorrentes,
6,~í, A fatura não aprovada pela I'refeïtura Municipal de Paço cio Lumiar/MA será
devolvida à Contratada para as necessárias co:rreçóes, com as ïnformaç©es que tn©ovaram
sua rejeïção, cantand©-se o praza para pagamento da data da sua. reapresentação.
6.7. Náo haverá distinção entre eondiçQes de pagamento para. empresas brasile iras e
estrangeiras. As concaiçóes de pagamentos serão equivalentes.
6.~. Caso os produtos não sejam na sua totalidade, a empresa. contratada deverâ devolver
os valores já .pagos por este Municïpio, no prazo máximo de até 02 {dois} dias úteis,
mediante depósito ou transferéncia bancaria,
6.9, Q pagamento será. creditada diretamente na conta bancária da contratada, abaixo
especï:tãcada, na prazo não superiora 30 (trinta} dïas, contados da emissão do termo de
recebimento def nitvo e mediante a apresentação das certidões enumeradas no ítc~n 7.1
deste instrumento, ern conta corrente a ser informado pela contratada.

Cláusula sétima —Condições de Reccbiment© d© Produto:
7.1. Prazo para entrega: Até I O {dez}useis, a contar da data da assinatura do contrato.
7.2. A entrega deverá ser realizada no seguinte endereço: Secretaria iViunicipaI de Saüde,
avenida 13, s/n~, CSU, Conjunto Maiobão, CEP 65.130-000, Faço cio Lumiar, Maranhão.
Secretaria. Municipal de Saúde
Av, l3, s/n°, C:SU, Conjunta Maï~Uãc~, Cep bá.130-000, Paço do Lurníarfll~LA
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7.3. Á entrega deverá ser atestada pelo Faisca} que aferirá. a sua conformidade core as
espccitïcaçóes constantes na ardem de Compras.
7.4. A Contratada deverá preencheu a nota fìsca} com a descriçáo do produto ofertado,
devendo incluir o .nome do produto, marca, fabricante, data de fabricação, data de
va}.idade, unidade, quantidade e preços. A não observância deste ïtem acarretará a recursa
da nota tïsca}, com. retorno para c©rreção.
7.5. n f sca} desìlnado para aconipan:har a entrega do objeto, formalizará o seu
recebimento na própria nota fsca} e/ou .fatura correspondente, no prazo máximo de 5
(cinco) dias a' teis contadas da data. da entrega do objeto pela. Contratada.

7.6. A Contratada se obriga a efetuar de imediato, a substituição do material rejeitado, se
apresentar defeito de fabricaçáo ou divergência re}ativa ás especificações constantes deste
"I`ermo de Referência, independentemente da quantidade rejeitada.
Cláusula oitava —Dos encargos de mora por atraso de pagamento:
S.l. A contratante não arcará com os encargos da mora par atraso de pagamento
decorrente de ausência tot<~1 ou parcial da documentação hábi} ou pendente de
cumprïmento de quaisquer ela` usu}as constantes da cláusu}a sétima deste instrumento, _por
parte da contratada.
Cláusula nona — Da recomp~sçáo do equilbri© ec©nômic©-financeiro do contrato:
9.1. Ocorrendo desequi íbrio econômico-fïnanceiro do contrato, a Administração poderá
restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, a}ínea d, da Lei n°
x.666/93 e alterações posteriores, mediante comprovação documental. e requerimento
expresso da contratada.

Cláusula décima —Dos acréscimos e supressões:
10.1. A contratada. fïca obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos au supressões sobre as quantidades, de até 2S% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atua}izado do contrato.
10.2. ~ pagamento será efetuado referente ao(s) produtots) recebidos} pe}a contratante,
n~edíante o Termo de Recebimento Definitivo e apresentação de Nota Fiscall Fatura, após
a comprovação de que a contratada está em dia com as obrigações relativas a .rega}aridade
f sca} e trabalhista, .para tanto, a contratada deverá, obrigatoriarnente, apresentar no ato
do pagamento as referidas certidões:

Secretaria Municipal de Saíide
Av. 13, sln°, CSU, Conjunto Maobá©, Cep 65.13(}-000, .Paço da Lumiar/MA
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10..2, .1, Certidao Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos dt
Negativa, de Tributos e Contribuiçóes Federais e Dívida Ativa da Unã©, emitida pela
Secretariada Receita Federal do Ministërio da Fazenda, co111provando a regularidade para
core a Fazenda Federal.
.1.0.2.2. Certidão Negativa de .Débitos, ou. Certidão Positiva. com efeìtos de Negativa,
expedida pelo Estado do don11cc1io ou sede da e111presa licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda. Estadual..
.1.0.2,3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com eleitos de Negativa, quanto à. Divida
Ativa do Estado, expedida pela Estado do domicílio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para coral a Fazenda Estadual..
10,2.4. Certidão Negativa de :Débitos, ou. Certidão Positiva cola efeitos de Negativa,
.relativa à atividade econ~mica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa
licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
10.2.5. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com eleitos de Negativa, quanto à Uítilida
Ativa do Município, expedida pelo Mullïcípio do domicílio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para com. a Fazenda Municipal.
10.2_.6. Certidão Negatìva de Débito, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade
Social. -- INSS, comprovando a regularidade perante a Seguridade Social..
10.2.10. Certificado de Kegularidade de Situação do FGTS -- CRF, emitido pela Caixa
Econcámica Federal — CEF, comprovando a regularidade perante o :Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço.
1.0,2.8. Certidão Negativa de D~:bto~ Trabalhistas (CND"I'~, ou Positiva com efeitos de
Negativa, emitida pelo "Tribunal Superior do "l'rabalho ou Conselllo Superior da Justiça
do Zrabalho ou. Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos
inadïmpLidos perante a Justiça do Trabalho.
10.3. C? pagamento será creditado diretamente na conta bancária da contratada, abaixo
especificada, no prazo não superiora 30 (trinta) dias, contados da emissão do termo de
recebimento definitivo e mediante a apresentação das certidt~es enumeradas no item 1.0.1
deste instrumento, a ser informada pela. contratada.
1.0.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso esta esteja em situação irregular
relativamente a regularidade t-kcal e trabalhista. I'ortallto, todas as certd©es enumeradas
no item 1.0.1 deste instrumento deverão estar vàldas para o dia do pagamento. Caso
contrário, se quaisquer das certidóes estiverem com prazo de validade expirado, o
pagamento não será efetivado enquanto a(s) mesma(s} não forem) regularizada(s).

S~cretaria Municipal de Saúde
Av. i.3, s/n°, CStl, Conjunto Maiab€~c~, t;ep ~i5.130-000, I'aço do Lumiar/I1~A.
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10.5. É vedada expressamente a reatizaçâo de Cobrança de forma. cl_iversa da estipulada
neste Contrato, em especial a cobrança bancaria, mediante boleto ou mesmo ©protesto
de titulo, sob pena de aplicação das sanções previstas neste nstrutnento e indenização
pelos danos decorrentes.
10.6. A fatura não aprovada. pela Prefeí'tura Mun_icípal de Paço do Lumiar- MA será
devolvida à contratada para. as necessárias correções, com as informações que motivaram
sua rejeição, contando- se o prazo para pagameni.o da data. da sua reapresentaçã©.
10.7. Para cada ordem de senfiços, a contratada. deverá. emi ir nota fiscal/ fatura
correspondente a mesma.
10.8. Não haverá distinção entre condições de pagam. ento para. empresas brasileiras e
estrangeiras. As condições de pagamentos serão equivalentes.
109. A "Certidão Negativa de Débito, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade
Social —INSS", será substituída pela "Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta
Positiva com efei os de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e :Dívida Ativa da
União", desde que esta tenha sido emitida a partir de 20 de novembro de 2014, conforme
'ortaria MF 358, de 5 de setembro de 201.4 (Ministério da Fazenda).
Cláusula décima primeira — Cl►brigações cia Cvntratante~
11.1. , Cu:mprir e :fazer cumprir o disposto rias cláusulas do Contrato;
t 1.2. Exercer a ~íscalização e acompanhamento da entrega do objeto deste contrato,
devendo fazer anotações e registros de todas as ocorrências, e determinar o que for
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados;
.1.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimen o do objeto deste contrato em desacordo
com o mesmo;
11. .4. Comunicar à Contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com objeto
deste contrato;
l 1.5. Aplicar .multa ou rescisão de contrato, caso a Contratada desobedeça a quaisquer
das cláusulas estabelecidas no contrato;
1:1.6. Efetuar n pagamento imediato à Contratada após a apresentação da Nota Físccal e/ou
fatura, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrai©.
Cláusula décima segunda — obrigações da Contratada:

Secretaria Municipaí de Saúde
Av, l3, s/n°, CSU, Conjunto Mai~bão, Gep 65.130-000, Paço do Lumiar/MA
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1.2.1. Entregar os materiais solicitados a Secretaria Municipal de Saúde de Paço do
Lumiar/MA, no prazo de 14 (dez) dïas úteis apes o recebimento da solicitação.
1.2.2. No ato da entrega, o período de validade dos produ os não poderá ter transcorrido
mais de 'fa da validade total,
12.3. Entregar o material no endereço inf orznado no item 7.
12.4. Não serão atei os produtos que não apresentem as características estabelecidas
no presente T. ermo de Referência, bem como aqueles diferentes da marca ofertada na
proposta da empresa..
1.2.5. Cus produtos deverão ser de boa qualidade sendo os mesmos inspecïonacios no
rziomento de sua entrega.
12.b. Manter a vïgêneia da contratação todas as condiç©es de habilitação exigidas neste
Termo de Referência.

12.7, :Deverá apresentar a Nota Fiscal e/ou .fatura correspondente apenas ao material
efetivamente entregue, c©nforme previsto no histc~rico da Nota de Empenho.
12.8. Responsabilïza.r-se pelos produtos que fornecer, de acordo com as especifìcaçc~es
constantes neste Termo, bem como da respectiva Proposta,. obedecendo ao C©digo de
Defesa do Consumidor e à .Legislação Ámbiental.
12.9. Não poderá terceirizar o .forneci m. ento e a entrega do material contratado.
12.1 ~. Sexá de inteira responsabilidade da empresa contratada, as despesas e custos com
transporte e pessoal de apoio para o transporte e entrega dos produtos durante o período
de execução do contrato.
12.11.Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação.
1.2.1.2. Será de inteira responsabilidade da empresa. Contratada quaisquer danos que
venham a ocorrer à Secretaria Municipal de Saúde ou a terceiros, decorrentes da execução
incorreta da entrega. dos produtos contratados.
Cláusula décïma terceïra -- Da alteração c©ntratual:
1.3. tJ contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 6S da Lei n° 8.bóó/93 e
alterações posteriores, mediazlte as devidas justi#ìcativas. ~ referida alteração, caso haja,
será. realizada através de termo de aditamento.

Secretaria Municipal de Saúde
Áv. :1.3, sln°, CSU, Conjunto Maiobãc~, Cep 65..1.30-040, Paço do Lumiar/Mf1
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Cláusu a décima quarta — Da fiscalização;
14.1.. A contratante .indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de
tìsealização da execução deste instrumento de contrato.
1.4.2. As decisões e/ou pro~Tidências que ultrapassarem a competência do f scal do
contrato deverão ser encaminhadas ao Gabinete do Prefeito, em tempo hábil., para adoção
das :medidas cabïveis.
Cláusula décima quinta — Do reconhecimento dos direitos, obrigaç©es e
responsabilidades das partes:
15.1. Constituem direitos da contratante, recéber o objeto deste contrato nas condiç
avençadas e da contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
15.2. Constituem obrigações e responsabilidade da contratante:
:1.5.2.1. Fiscalizar e acompanhar a execução deste contrato;
15.2.2. Efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláus-ufa do Pagamento,
15.2.3. Comunicar à contratada toda. e qualquer ocorrência. re acionada c©m a execuçáo
do contrato.
15.3. Constituem obrigações da contratada:
15.3.1.. Entregar o(s) produtos(s) á(s) sua(s) expensa(s), em dias úteis e no horário de
expediente;
1.5.3.2. A(s) entrega(s) do(s) deverá(ão) ser executada(s), .rigorosamente nas
especificações, prazos e condições estabelecidas neste :instrumento;
Cláusula. décima sexta — Da rescisão do contrato:
16.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da contratante,
independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com. o art.
55, inciso IX, da Lei :n° $.666/93 e suas alterações posteriores nos casos previstos nos
artigos 77 e 78 da referida lé.
Cláusula décima sétima —Das penalidades:
17.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia. defesa em
pr©cesso regular, a empresa prestadora de serviço f cará sujeito ás seguintes penalidades,
som prejuízo das demais cominações aplicáveis:
Secretaria Municipal de Saúde
~1v. 13, s/n°, CSU, Conjunto Ivtaivbão, Cep 65. L 30-000, Paçv do Lumiar,!A!íA
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:1.7.:1..1. Advertência,
:1.7.1.2. Multa;
1.7.1..3,. Suspensão temporária. para. licitar e contratar com a contratante;
1.7.:1..4.. declaração de inidoneidade.
17,2. A penalidade de adverténcia será. aplicada em caso de faltas ou descumprimento de
cna` usinas. contratuais que não causem prºjuizo á contratante e será publicada na imprensa
oficial.
..1.7,3. A contratada sujeitar- se- á à multa de 0,3% (;três déramos por cento) sobre o valor
da respectiva fatura, por dia de atraso, cobrada em dobro a partir do 31 ° (trigésimo
pri:meir©) doa de atraso, considerado o prazo estabelecido para metal execução deste
contrato.
1.7.4. No caso dc atras© na metal execução deste contrato por mais de 30 (trinta) dìas,
poderá. a contratante, a _partia do 3 ° (trigésimo primeiro) dia, a seu exclusivo critério,
rescindir o contrato, podendo, inclusive, aplicar penalidade de impedimento da contratada
em participar de licitaç~es ,públicas realizadas pela contratante por um prazo de até OS
(einc©} anos.
1.7.5. As multas previstas nos incisos do tem 1.7.1 desta cláusula sáo aplicáveis
simultaneamente ao desconto objeto do item 15.4.3 da cláusula décima quanta, sem
prejuïzo, ainda, de outras conlinações previstas neste instrumento.
17.6. A multa será descontada do valor da fatura, cobrada diretamente da contratada ou
ainda judicialmente.
17,7. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a contratante,
pelo prazo de QS (cinco) anos., será publicada na imprensa oficial e poderá ser aplicada
nos seguintes casos mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à contratante:
17.7.1. Reincidência cm descumprimento cle prazo contratual;
1.7.7.2. Descumprimento total ou parcïal de obri~açáo contratual.;
17,7.3, Rescisão do contrato.
17,8. A penalidade de declaração de inidoneadade poderá ser proposta. se a contratada:
1.7.8.1., De cumprïr ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses :fatos
resultem prejuízos à contratante;
}.7.8.2. Sofrer condenação definitiva por pratica de fraude f.iscal no recolhimento de
quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigaç©es fiscais ou parafiscais;.
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1.7.8.3. Tiver praticado atos ïlcitos visando .frustrar os objetivos da licitação.
17.9. As sançc~es previstas .nos itens 17.1.1, 17.1.3 e 17.1.4, poderão ser aplicadas
.juntamente comado 17.1.E deste instrumento.
17. l tJ. As penaaidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade,
aplicadas pela contratante, após a instrução do pertïnente processo no qual fica assegurada
a ampla. defesa da contratada, serão pubí ficadas na imprensa ofïcial.
Cláusula decima oitava —Dos ilícitos penais:
18.1. As infrações penais tipifïcadas na. Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores serão
©bjeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais
caminações aplicáveis.
Cláusula décima n©na — Da troca eventua! de docmumentos:
1.9.:1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada
através cíe protocolo.

19.1.1. Nenhuma outra forma será cc7nsïderada como- prova de entrega de documentos.
Cláusula vigésima — I)as casos omissos:
20.1.Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 13.979%2020 e Portaria n° 1..88, de
0b,©2.2020; IDecreto Estadua n° 35.672/2ú2©, Decreto Municipal. n° 341.2f2020, e
subsidiariamente, no que couber, as disposiçóes da Lei n° 8.666/93 e suas alterações
posteriores, e dos princípios gerais de direito.
Cláusula vigésima prïmeira — Da publicação resumida deste instrumento

21.1. Ena conformidade com o artigo 61, parágrafo único, da Lei n° 5.666/93 e alteraç©es
posteriores, a publicaçáo resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se
houver}, será efetuada na imprensa oficial (art. 6°, XIII, Lei n° 8.666/93 e alterações
posteriores.}, até o 5° quinto) dia útil. do mês seguinte aa de sua assinatura.
Cláusula vigésima segunda — Do Foro:
22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paço do Lumiar- MA, para dirimir quaisquer
duvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por
mais prìvi egiado que seja..
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E, por estarem de ae©rdo eonl as disposiç©es contadas na preste ata., as partes assinam o
presente instrumento, que f~:oi impresso em a3 (trás) vias de igual te©r, na presença de

duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efefitos.
Paço do Lu~miar, ~$~ de at~ril de ~2i1~~.

U
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SO~AYA SILVA SANTANA
Secretária M:unieipal de Saúde
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