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CONTRATO N'0712A17 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SAFüTA IZABEL DO PARÁ

CCINTRAT'O CELEBRADO ENTRH A
PMEFEITURÂ MUNIEIPAL DE §ANTA
IZABEL DO PARA E A HMPRESA DL
HCI§P!TAI-AR NISTRIBUIDORA DE
MEDICAMEruTOS !-TEA - §PP
CONFORME ABAIXO SE DHüLARA"

o Município de santa lzabel do Pará, pessoa jurÍdica e direito púbrico,
atravrós de sua Prefeitura Municipal com sede no FALACIO MUMclpAt
CAP. zuOE nE 6ARV.ALh10, nesta cidade de Santa lzabel do Estado do
Pará, na av. Barão do Rio Branco, No. 1060, CEP: 68790-000, com GNFJ:
tr'!.745.3081CI0ü1-82* Fundo Munícipal de Saúde, representada neste
ato pelo Prefeito em exercício, Sr. EVANDRO BARROS WA"I"ANÂffiH,
brasileira, casado, prefeito municipal de santa lzabel do Pará, inscrita no
CPF/MF sob o no 304.410.5ô2-53 e portadora da Carteira da OAB/PA no
6.584 , residente e domiciliada na cidade de Santa lzabel do Pará, na Tv,
José Amâncio, núnrero 1522, CEP: 68.790-000, doravante denominada
COI\T'RAT'AhJTE, EMPRESA PL ${OSPITALAR BISTRiELJIPORA BE
MffimlÜAMlHruT0§ tTmA " Epp, no cNp.J/MF sob ono 03.602.727t0001-
37, estabelecida na RUA da FOLHA 1B; BAIRRO NOVA MARABA no S/N,
quadra 01, lote 24, CEP', 68.51 3-4 1 0, Marabá/PA, representacla neste ato
pelo seu sócio admlnistrativo, senhor Faulo Rodrigues cle souza,
brasileiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o no 502.349.869-72 e
portador da cédula de identidade no 8305733.; doravante denominada
CCIhITRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, realizado
mediante procedimento licitatorio, na modalidade PREGÃü
HLHTTONiCü ü7/2ü15 CPL * FMS da Pnefeituna Munie ipal de Marabá,
do tipo menor preÇo, por lote, em especial esse se refere a ATA Dffi
REG§ST'RCI mH PREÇü No 2112016 §Rp/Fnfi§, senelo que tal
eontratação estirnada correspÕndente a 100 % dos valones e
quantidades totais da ATA em questão, observando o que consta do
processo n.o 2016171340, sujeitando-se as partes aos nos termos da Lei
no 10.52012002, Decreto no 3.555/2000, Lei Cclmplementar no 123120A6,
e, subsidiariamente, pela Lei no 8.666/1993 e suas alterações, observadas
as cláusulas e condiçÕes seguintes:

TLAIJSt.Iâ-A PR!MHIRA * DO OBJETO.

;'Nltl



PRTFETTURA MUNICIPAL DE SANTA IZABELDO PARÁ
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CNPJ: 05.1?1.699/0001'76

1.1. Contratação estimada de empresa fornecedora de matérias voltados a

área da saude nos itens e s que seglelE

l.2.AGoNTRATADASecomprometeamantervaloresecondições
mencionadas neste documento, onJ" tlndo solicitada por qualquer um da

administraçao ãiotu 
-ou 

indireta ãá município, atenderá as demandas

solicitadas, tar oãvã seiieita pelos chefes das seguintes unidades:

' Sec' Mun' De Administração e finanças'

. Sec. Mun. De Saúde. 
z

VALOR TOTAL

Rs84.258,00
Ãc-ESSóElo SENSoR DE

TEMPERATURA
eletrônico do a

Rs 13.157,55

146'195

UNDÃcuLHÃHlPoDERMlcA 25x7

descartável, estéril, atoxica,

apirogênica, cânula em aço inox,

cilindiica, reta, oca, siliconizada,

com bisel trifacetado, aÍiada,

rigida e centralizada, canhâo em

pólipropileno e que Permita

encaixe Perfeito, Protetor em

poliproPileno, sem rachaduras e

bem acoPlado ao canhã0.

Embalagem individual, em PaPel

grau cirurgico e filme

Rs12.341,45Rg 0,11112195UNIDNCUTHN HIPODERMICA

40x1 2 descartável, estéril,

atoxica, aPirogênica, cânula em

aÇo inox, cilindrica, reta, oca,

siiiconizada, com bisel trifacetado'

aÍlada, rigida e centralizada,

canhão em PoliProPileno e que

I permita encaixe perfeito, protetor

em poliProPileno, sem rachaduras

e bem acoPlado ao canhão'

Embalagem individual, em PaPel

grau cirurgico e fllme

R$14,168,70Rg5,'lg
Cómum 92,BYo e 96%,

Frasco de 1 litro
R$97.492,23

Ã-LCÓOL et'il'rco 70% (70'GL)-

iquido, Frasco de 1!l1P R$ 221 .431 ,68
VALOR TOTAL
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Süá8SH?â^ri;f3lro Do REGTME DE ExEcuçÃo E
2'1' É permitida a subcontratação até o limite de 30% (trinta por cento) do valordo contrato para compremeltjoa".^o.r_"ry;ú d";íateríais objeto da ricitação,respondendo, contudo, a colvrnnrÀóÀ";;;;i; a corvriúrÀrvrr peratotalidade Oor 

3:1"j,=_?lll.gue por ela ou por terceiros, com os quais aC.NTRATAN TE não ma nterá q-ualqler ;í*ú; ;Illoi.o.

3b+[Hf"[Ut-FJft+Á*X: vALoR Do coNrRAro, Do pREço E DA
3.1 . O valor global estimado do presente Contrato é de R$ 221.4g1,6g (duzentose vinte e um mir e quatrocentos e trinta 

" ,ú- reais e sessenta e oitocentavos) que corresponde a 100 z oo vàroi trtrl ã, ata aderida em questão.3'2' os pagamentos serão realizados ,p.nm puLs materiais efetivamenteentregues, depois de fiscalizados e atestados. os quantitativos do Termo deReferência são estímados e màiãí"nte orientativor. úao caberá pagamento porev_entual expectativa de entrega.
3'3' As despesas decorrente-s da entrega dos materiais objeto do presentecontrato correrão à conta oos iecursos específicos no orçamento, conformeexpedição de ordem de serviço.
3'4' As despesas decorrentàs da entrega dos materíais objeto do presente

:rTffl" 
correrão à conta oos iecursos específicos no orçamento, conforme

Projeto Atividade: 10.302.002 1 .2.05t; 1O.ilO2.OO21 .2.058; 10.g02.0021.2.061;í 0.s03.002 0.2.062; 10.30í.o00a.zOSO; r o.SOr.Oooa.ã.OSs; 10.301.0004.2.054;

IB:IBI:BBIi.illg:.,l,t3T;Bi^?i.Í;l*, ro só,l õóõ ii oszi ró ãói õõõ+ z oss;
Fonte: 0100; 0129; 0i66; 0120.
Natureza da Despesa: 339030.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÔES DE PAGAMENTO4'1' o pagamento do valor contratadoierá efetuaoo-apos a efetiva entrega dosmateriais, mediante crédito bancário, em até vinte (20jãÀ,';;";;iàil,ouo.
com a arínea "a" do inciso XrV do artigo 40 da t_ei g.doolg3, contados da data daapresentação das notas fiscais ou faúras satisfatorúmente acompanhadas dosdocumentos exigidos no Editar, em ãuas ràr; q;;;ãráo.*rrinadas e aceitas,ou recusadas, pelo Contratante.
4'2' No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo de vinte(20) dias será iniciado a partir 

-Jà 
oata da reapresentação do documentocorrigido.

4.3' Deve constar da nota fiscar o nome do banco, o número da agência, a praçae o nÚmero da conta, para que lhe seja efetuaoo b .rJàito bancário referente aopagamento, conforme o disposto no Decreto Estadu ulio an,de 31 oe mãrço oe2008 (preferencialmente).
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4.4.AContratantepodesustaropagamerrtoàContratadacasocomprove:
a.A.1. tnadimplênrí;-;;-;*pii*ãoto''o'ã 

"qi,ãiqu*i cláusula ou condição

contratual; , -.-rú^^^ À^ó ry1âtêriâis contratados;
4.4.2.Execução insatisfatoria da entrega dos materiais con

4.4.3.Não cumpri-,;;;;õ;iá ôontrataáã,-iã onrisaçoes para com terceiros que

possam prejuclicar ' -*tàg' Aos materiais a Contratante;

4.4.4.situação '"uãu]'iiã 
cãnit'tuo' iunto ao stcAF'

CLAI.iSULA QUINTA * Pff REAJUSTAMENTE DO PR'EÇO'

5,1. o preço .on*tu''tu tla ctauuut' T-;;;l;' acima' não será reaiustado'

C[-AI.ISL}LÀ SEXTA - DA VIGÊTSÇIA E MO PRAZ'O ME HXECUÇACI'

6.1. o presente Contrato terá vigênci"o]*,"""", contado a partir da data de

sua assinatura'

CtAUSUtA SÉTIIVIA * ME§ DIRffiITOS H RESPONSABILIDAPE'S MAS

PARTE§,

i i 1i'&s.lirli Ê::;T3l3l§; "oi'to 
do presente contrato nos termos e

;:i li§ffi 5L* i'""-'; cu çã o d a e ntresa d os m ate ria 
: "f li3,"l3lti'ã; i n ci so r'

i i3, |fl t Ut*,' : [Tà?,? 3'J'$:; il,:l'!","9r f,i'?l; ; i *' * e n t e e m c a s o <r e

inexecução total ou parciat oas ctausli;; ü;i;rdá*, ou acordo com o art' 79 do

referido diPlorna legal'

;'a..:f-::;t?',i:ff11,#§3 q",' mareriais entresues pero preço e condiÇÕes

íft"$1;íil;".tr#:fi # :il:'#i#il : $i'J,l?;n, d o s m ate ri a i s o tri eto cl r:

presente Contrato'

;.l .ãt,'§:,:LffJ? ?3,i1?tXlt-;ac,idades necessárias à boa execução ora

contratados; ^^ ^rô?ôÇ íiâ naoamento estipulados neste instrumento e na

ilà.á. cr*Prir os Prazos de Pagt

legislação;
7'3.3'Í:iscalizaraexecuçãoobjetodesteContrato'anotarasfalhasocorriclas
durante , *o""ução e tomar as medidas cabíveis'

i.a. sao deveres da Contratada:

7.4.1.EntregaÃs materiais obieto deste contrato cle acordo com as cláusulas e

condiçÕes nete cãntioas " ::i:$";l 
ão Edital, que integra este instrumento;

7.5. A CONTRATADA entregrra'ã;-materiais no período determinadÕ nas

condições "*,niil,'ã "r1 
ô*"1ouJJ"';;l;ii;;t peia administração direta ou

indireta oo vr'í'[iõin o* s't't' lzabel do Pará'
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7.6. Atender prontamente às instruções.e orientações da CoNTRATANTE, notocante à execução e submeter-se á ação oa rrsônlzAÇÁó,';àn.iiirlo" p"r,CONTRATANTE através de Ato Administrativo.
7 '7 ' Responsabilizar-se pelo ressarcimento de quaisquer danos materiaiscausados, diretos ou indiretamente., pof seui empregados, seja em relação àsinstalações e bens da CONTRATANTE, instalaçõás Ài"rc sob responsabilidadeda CONTRATANTE, ou ainda de terceiros quando do exercício das tarefasprevistas no Termo de Referência.
7'B' Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por todos os atos e omissões queseus empregados direta ou indiretamente venham a cometer, quando daexecução, indenizando a parte prejudicada, quando for o caso.7'9' Responsabilizar-se, civil e criminalm"ni", por" todãs os atos e omissões queseus empregados, direta ou indiretamente, venham a cometer na área sob ajurisdição da CONTRATANTE, indenizando prontamente à parte pràluoicada,
quando for o caso.
7_1?,_ Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio daCONTMTANTE ou de terceiros, por curpa, doro, negrigência, impeiícia ouimprudência de seus empregados, ficando obrigada a promover o ressarcimentoa preÇos atualizados, dentro de_ 30 (trintã) dias, contados a partir dacomprovação da responsabilidade. Caso não o iaça dentro do prazo estifulaoo,a CONTRATANTE reserva-se o direito de descontãr o ieferido valor da fatura do
T9:, 1em prejuízos das sanções contratuais previstas-
7.'11' Facriltar o pleno exercício das funções áa tscátização. o não atendimentodas solicitações feitas será consideraáo motivo parà aplicação das sançõescontratuais. o exercício das funções da fiscarização não desobriga aCONTRATADA de sua própria respônsabiridade, quanto à adequada entregados materiais contratados.
7 '12' Pagar todos os tributos incidentes sobre sua atividade empresarial e sobreo objeto deste contrato, bem como os encargos sociais e trabalhistas queincidam ou venham a incidir sobre os seus empregados e/ou preóostos,
apresentando os respectivos comprovantes à CONTãATANTE ."rói" qr"
solicitado.
7'13' Relatar imediatamente à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade,
efetuando a devida ocorrência e acrescentando todos os dados e circunstâncias
considerados necessários aos esclarecimentos.
7'14' Responsabilizar-se pelo transporte dos materiais até as dependências daCoNTRATANTE e vice-versa, por meios próprios, em casos de pararisação dostransportes coletivos, independente de itinerário, p"r"riro ou distância.
7'15' Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefíciá próprio, ou de terceiros,quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão da execução
neste contrato, sem consentimento, por escrito, da CONTRATANTE.
7"16 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civit, penal e administrativa,
sobre todo e qualquer assunto de interesse da CoNTRATANTE ou de terceirosde que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato,
devendo orientar seus empregados nesse sentido.
7.16 Fornecer, a qualquer momento, !o!as as informações de interesse paraa
entrega dos materiais a CONTRATANTE julgar necessário conhecer o, unàli.rr.
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7.17 Manter durante a vigência do presente instrumento, as mesmas condições

que propiciaram a sua nàoititaçao no processo licitatório.

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISÃO.
g.1 O não cumprimento de qualquer cláusula, ou de simples condição do contrato

poderá importar na sua rescisáo, a critério da Contratante e nos termos dos

artigos 77 ,78 e 79 da Lei 8'666/93'
8.2. Arescisão pooàia se dar de forma amigável, de acordo com o inciso ll do

artigo 79 da Lei 8.666/93.
8.3. Ocorrendo a rescisão, à contratada será devido apenas o pagamento

referente aos serviçãi já 
"râ.utados, 

ressalvado o disposto no § 2o do artigo 79

da Lei 8.666/93. 8.4. O contrato poderá ser rescindido, ainda, nas demais

hipóteses previstai nos artigo s 77 e 78 da Lei 8'666/93, sem que caibam à

adjudicatária quaisquãiOir"'íot a indenizações, sem prejuízo das penalidades

legais pertinentes.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES.

9.1.onãocumprimentodequalquercondiçãocontratualsujeitaaContratadaa
multa, juntamente com as seguintes penalidades, sem prejuízo da

,éipãhráuilidade civil e/ou penal, se for o caso, que lhe couber:

9.1.1. Advertência escrita, nas faltas consideradas de natureza leve por ocasião

da execução do objeto do presente contrato;
g.1.2. Multa corrÃõondente a dez por cento (10%) do valor do contrato, nas

faltas consideradáípàrá Contratante como de natureza grave e 
.que 

redundem

n, .*""rção altamente insatisfatória do objeto do presente contrato;

g.1.3. Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município

de santa lzabel do Pará pelo prazo de até cinco anos (5),.a sql.fixado pela

autoridade competente, quando convocado dentro do prazo de validade de sua

proposta, não assinar o contrato; deixar de entregar a documentação exigida no

editat; apresentai àéctaraçao falsa; ensejar o retãrdamento da execução do seu

objeto; não manti;; ; pioposta;-falhai ou fraudar na execução do contrato;

comportar-se de *oáo inidôneo eÍizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal'

ficara igualmentá lrpéOiOo de licitar e será descredenciado no SICAF' sem

práiúÉúrs multas pievistas em edital e no contrato e das demais cominações

iegâis, garantido o direito de ampla defesa'
g.1.4. O valor da multa aplicada será descontado da fatura, da garantia ou' se

necessário, cobrado judicialmente'

v

v

CLAUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÔES
10.1. A Contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessário" n, 
"*"õrção 

do objeto da presente licitação' até o-limite de

25o/o dovalor inicial atualizado, nos termos do § 1" do artigo 65 da Lei 8'666/93'

10.2. Todas as alteráçãà. 
"onitatuais 

serão reãlizadas mediante celebração de

Termos Aditivos e aPostilas.
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CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÔES CENEIS.
'11.1. A Contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato,todas as condições de habilitação e qualificação apresentádas quando da
instrução do processo que ensejou a assinatura áeste instrumento.
11.2. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão permanente de licitação,
observados rigorosamente o contido na Lei no 8.666, de 1gg3.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO.
12.1. SeÉ competente o foro de Santa lzabel do Estado do pará, para dirimir
eventuais litígios ou questões referentes ao presente Contrato, renunciando as
partes a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E por estarem assim justos e acordados, lavrou-se o presente Contrato em 03
(três) vias de igualteor, forma e validade que lido e achado conforme, é assinado
pelas partes contratantes e testemunhas a tudo presente.

Santa lzabel /pA, 01 de fevereiro de 2017.

i'fltT"" Edifligfli'*.íf'§d'""'
wnrRNee É : 3 o++ r l'##àli T,fi8%'ÊÀlfi Ã:-,056253 STiJlÍ#;F,:1935â1,!93y*

EVANDRO BARROS WATANABE

PREFEITO DE SANTA IZABEL DO PARÁ.

DLHosptrALAn ffil?ii;,XiBiUiiJilBiH8l
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Testemunhas:
1).

r

2)
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