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CONTRATO N° 20210483

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N°
20210483
, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE
SÃO BENEDITO, POR INTERMÉDIO DO (A) FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE E SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS EIRELI.

Pelo presente instrumento de CONTRATO que fazem entre si, de um lado o Município, de SÃO BENEDITO, pessoa
iurídicâ de direito público, inscrito no CNPJ-MF, sob N° 07.778.129/0001-74, com sede na Rua Paulo Marques, n° 378,
centro - CEP: 62.370-000 - São Benedito/CE, através do(a) FUNDO MUNICIPAL D E SAÚDE, do Município dc
São Benedito/CE, neste ato pelo(a) seu(ua) Secretário(a) Sr.(a) LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, portador do
CPF n u 230.351.963-20, na forma da Lei, doravante denonimado CONTRATANTE e do outro lado SANTA CRUZ
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ 23.535.727/0001-79, com sede na AV. JOHN
SANFORD, SÃO BENEDITO-CE, CEP 62020-305, neste ato representado pelo(a) Sr(a). MIGUEL FROTA
VINAS, portador do(a) CPF 324.073.433-87, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), celebram o
presente Contrato na forma e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO L E G / .
1.1) A presente contratação fundamenta-se na Licitação Modalidade PREGÃO tipo ELETRÔNICO n.°
202 1.05.3 1.0 1, homologado em 15 de Junho de 2021, e na Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores
alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO, ESPECIFICAÇÕES, NORMAS DE EXECUÇÃO
2.1) O B J E T O - Esta licitação objetiva: Aquisição de recarga de oxigênio medicinal, em regime de comodato de
p i i n d r o s , destinados a atender as necessidades da Secretaria de S aúde do Município de São Benedito/CE, no
tratamento dos pacientes com COVID-19, conforme Termo de Referência, conforme especificação abaixo:
DESCRIÇAO/ESPECIFICAÇÕES
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CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR GLOBAL E FORMA DE PAGAMENTO
3.1) VALOR GLOBAL - O valor global para este contrato é de R$ 463.450,00 (quatrocentcs e sessenta e três
mil, quatrocentos e cinquenta reais).
3.2) FORMA DE PAGAMENTO:
3.2. 1 - O pagamento referente a prestação dos serviços será efetuado da seguinte forma, em até 30 (trinta) dias
úteis após o atesto de recebimento das mercadorias, apresentação da nota fiscal/fatura e recibos.
3.2.2 - A nota fiscal/fatura que apresentar incorreções será devolvida para as devidas correções. Nesse caso, o
prazo começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem incorreções.
3.2.4 - O pagamento será efetuado por meio de cheque nominal ou ordem bancária em nome da CONTRATADA.
p -2.5 - A Liberação do Pagamento fica condicionada a apresentação pela Contratada das Certidões Negativas de
débitos para com os Tributos Federais e Dívida Ativa da União, Certidão de regularidade do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS) e do Município de Origem.
CLÁUSULA QUARTA - PRAZO
4.2 - O prazo para prestação dos serviços é de será de 07 (sete) meses, compreendido entre 17 de Junho de 2021
até 3 1 de Dezembro de 202 1.
CLÁUSULA QUINTA - RECURSOS
5. 1 ) Para atender as despesas decorrentes desta contratação, serão utilizados os recursos provenientes da seguinte
dotação orçamentária: Exercício 2021 Atividade 0502.101221022.2.028 Enfrentamento da Emergência Covid-19
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, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2021 Atividade 0502.103021007.2.031
Manutencao da Media e Alta Complexidade Hospitalar, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de
consumo.
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

I

6.1) DO CONTRATANTE:
6.1.1) acompanhar e fiscalizar por um representante da Administração (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)
especialmente designado, a fiscalização da prestação dos serviços;
6.1.2) efetuar os pagamentos na forma e prazo prèvistos neste contrato.
6.1.3. permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências da Unidade Gestora para a
Prestação dos Serviços;
6.1.4. impedir que terceiros prestem o serviço objeto deste Pregão;
6.1.5. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a se r solicitados pelos empregados da licitante
•vencedora;
6. 1.6. refazer os serviços que não apresentarem condições de serem consumidos;
6.1.7. solicitar a imediata correção de serviços mediante comunicação a ser feita pelo Setor Competente;
6.1.8. solicitar, por intermédio de Ordem de serviço expedida pelo setor competente o objeto deste Pregão;
6.1.9. Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade na Prestação dos serviços e interromper
imediatamente os serviços, se for o caso.
6. 1. 10. E aquelas também previstas no Termo de referência : exo deste edital.
6.2) DA CONTRATADA:
6.2.1. responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:
a) salários;
| ) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vale-refeição;
f) vales-transportes; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
6.2.2 manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares d o órgão gerenciador, porém sem qualquer
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vinculo empregatício com o órgão;
6.2.3. manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando e m trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do
Órgão Gerenciador;
6.2.4. respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do Órgão Gerenciador;
6.2.5. responder pelos danos causados diretamente o Órgão Gerenciador ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo, durante a prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo Órgão Gerenciador;
6.2.6. responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do Órgão Gerenciador,
quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a prestação dos serviços;

6.2.8. efetuar a correção de serviços considerados sem condições de uso, no prazo máximo de 03 (três) dia úteis,
contado do recebimento da comunicação expedida pelo Setor competente;
6.2.9. comunicar ao Serviço competente do Órgão Gerenciador, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
6.2.10. a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e no ato da assinatura de contrato
ou outro documento equivalente;
CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO
. 1 ) 0 Contratante reserva-se o direito de fiscalizar a prestação dos serviços, podendo para isso;
7.1.1) ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregados da Contratada que dificultar a
sua fiscalização;
7.1.2) Notificar o Contratado, nos casos em que ocorrerem atraso na entrega de serviços divergentes dos
especificados no Edital e Proposta Final do Licitante; Quantidades de Serviços diferentes das Ordens de Serviços.
CLÁUSULA OITAVA - MODIFICAÇÕES ADITAMENTOS
8.1) Qualquer modificação de forma, qualidade ou quantidade (supressão ou acréscimo), poderá ser determinada
pelo Contratante através de aditamento ao contrato, nos termos do § I o do Art. 65 da Lei 8666/93 e suas demais
alterações.
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8.2) O Prazo contratual será de 09(nove) meses, ou até findo o faldo dos itens, bem como na ocorrência de
qualquer das circunstancias que discrimina de seus incisos c/c § 2o , da Lei Federal n° 8.666/1993.
CLÁUSULA NONA - PENALIDADES
9.1) Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei 8.666, de 2 1/06/1993,
será aplicada ao licitante vencedor, multas pecuniárias nos percentuais e casos abaixo:
9.1.1) o atraso na entrega dos serviços segundo o p r - . o definido na cláusula quinta deste contrato a
CONTRATADA estará sujeita a multa de mora calculado na proporção d e 5 % (um por cento) sobre o valor
global do contrato para cada ocorrência dessa natureza, e/ou se deixar de cumprir qualquer uma das cláusulas do
instrumento contratual.
9.1.1.1) o valor da multa deverá ser pago pelo inadimplente, junto ao Departamento Tributário, na sede da
IPrefeitura Municipal de SÀO BENEDITO/CE. Na ocorrência do não pagamento, o valor será imediatamente
cobrado por via judicial.
9.1.2) Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem c o m o de ocorrência de atraso injustificado na
execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as
seguintes penalidades:
-

Advertência;
Multa;

- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de
contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;
1.1.3) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato se po- sua culpa for o mesmo rescindido, sem prejuízo das
perdas e danos decorrentes;
9.2) As multas previstas são independentes entre si, podendo ser aplicada isolada ou cumulativamente.
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO
10.1) O contrato poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo o primeiro caso somente por parte do
contratante, atendida a conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos elencados nos artigos 7 7 e
seguintes da Lei 8.666, de 21.06.93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA - CASOS OMISSOS
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1 1 1 ) Os casos omissos assim como as dúvidas serão resolvidas com base na Lei 8.666, de 21.06.93, cujas
normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa.
CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA - FORO
12.1) Fica eleito o Foro da Comarca de SÃO BENEDITO/CE, para dirim ir quaisquer dúvidas provenientes do
presente contrato, que de outra forma não sejam.solucionadas, com expressa renúncia das partes a qualquer outro
que tenham ou venham a ter por mais privilegiado que este sejx
E por estarem plenamente acordes com todas as cláusulas e condições aqui consignadas, assinam o presente
instrumento, perante as testemunhas signatárias em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que produzam os seus
jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir o presente tão inteira e fielmente como nele se contém, em
todas as suas cláusulas e condições, por si e sucessores.
SÃO BENEDITO -CE, 17 de Junho de 2021

DONASCl
LUÍS CARJLOS DÇrNASCIMENTO
LUIS
ijl UNÍOPAL DE S A Ú D E
F U N D O fJlUNfÓlPAL
129/0<
CNPJ(MF): O7.T7‘-.129/0001-74
CONTRATANTE

/miguel frota VIHaS
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ 23.535.727/0001-79
CONTRATADO(A)
Testemunhas:
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