
ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

CRISTINO
CASTRO

Rua Marcos Parente, S/N, Centro,
CEP 64.920-000, Cristino Castro-PI.
CNPJ n° 06.554.364/0001-08

E-mail: prefeituracristinocastro2021@qmail.com

EXTRATO CONTRATO N? 075/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 028/2021.
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAgAO N2 016/2021.
OBJETO: Contratagao de empresa para fornecimento de 200 (duzentos) testes rapidos
(IGG/IGM) e 150 (cento e cinquenta) testes antigeno para diagnostico da COVID-19,
destinado a Secretaria Municipal de Saude de Cristino Castro - PI.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO - PI.
CONTRATADO(A): MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ:
27.025.521/0001-50.
VALOR: R$ 17.550,00 (dezessete mil quinhentos e cinquenta reais)
VIG^NCIA: 30 (trinta) dias.
BASE LEGAL: Decreto n^. 9.412/2018, de 18 de agosto de 2018, Art. 24, inciso II, da Lei n9

8.666/93 de 21de junho de 1993, e suas alteragoes.
FONTE DE RECURSO: FPM, RECURSOS PROPRIOS, ICMS, FMS, COVID-19, dota?ao
or?amentaria 020701 - Fundo Municipal de Saude - FMS, 10.301.0020.2161.0000 -

Manutenfao das Agoes de Atengao Basica, Atividade 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
ASSINATURA: Felipe Ferreira Dias pela Contratante, Maihara Gomes Leal pela Contratada.
DATA DA ASSINATURA: 24 de fevereiro de 2021.

Felipe'Ferreira Dias
Prefeito Municipal
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PROCESSO ADMINISTRATIVE) N9 028/2021.
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITACAO N9 016/2021.
CONTRATO N° 075/2021

Termo de contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Cristino Castro,
Estado do Piaui pessoa juridica de direito publico interno, com sede estabelecida na Rua Marcos
Parente, S/n°, Bairro Centro, Cristino Castro - PI, inscrita no CNPJ sob n9 06.554.380/0001-92,
representada neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe Ferreira Dias, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 044.916.933-23, RG n9. 2.950.113 SSP-PI, residente e domiciliado nesta
Cidade, intermedio do Fundo Municipal de Saude, CNPJ: 12.925.942/0001-60, Rua Joao Falcao,
S/n9, Bairro Bela Vista, Cristino Castro - PI, representado pela Secretaria Municipal a Senhora
llara Tamyres Riedel da Silva Dias, portadora do CPF: 018.525.091-20, RG: 3.863.054, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado, a empresa MED HOSPITALAR
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ n9. 27.025.521/0001-50, com
sede na Avenida DR. Raimundo Santos, n9 941, Sala 02, Bairro Centro, Bom Jesus - PI,
representada neste ato pela senhora Maihara Gomes Leal, Brasileira, Soleira, empresaria,
portadora do CPF: 038.076.363-07, RG: 2.929.348 SSP- PI, residente e domiciliada na Rua Jose
Ferreira, ne 1125, Bairro Josue Parente, Bom Jesus - PI, daqui por diante denominada
CONTRATADA, ambas representadas na forma indicada no final deste instrumento, ajustam
firmar o presente CONTRATO, conforme Dispensa n° 016/2021, regendo-se o mesmo pela Lei n9.
8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas altera?oes posteriores, e pelas clausulas e condigoes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO

1.1. O presente contrato tern por objetivo a contrata?ao de empresa para
fornecimento de 200 (duzentos) testes rapidos (IGG/IGM) e 150 (cento e cinquenta) testes
antigeno para diagnostico da COVID-19, destinado a Secretaria Municipal de Saude de Cristino
Castro - PI, conforme especificafoes na proposta anexa.

1.2. A contrata?ao e dispensada de licitagao conforme o Decreto n9. 9.412/2018, de
18 de agosto de 2018, Art. 24, inciso II, conforme a Lei 8.666/93 e suas altera?oes, Lei esta que
rege as licita?oes e contratos na administra?ao publica.

1.3. A forma pela qual deverao ser executados os servi$os e as diversas obriga?oes do
licitante esta registrada na Dispensa de Licitagao n9 016/2021 e nas clausulas deste contrato e
seus anexos que, igualmente, integram este dossie.

1.3.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracteriza?ao do fornecimento, bem
assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obriga?oes ora contraidas, integram
este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus Anexos, que o encorpam,
alem dos seguintes documentos:

a) Processo Administrative n9 028/2021, Dispensa n9. 016/2021.
b) Proposta da Contratada
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CLAUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGACOES

2.1 Da Contratante: Efetuar os pagamentos dos produtos adquiridos; fiscalizar e
acompanhar o fornecimento conforme descrito na clausula primeira; fornecer a CONTRATADA
todas as informagoes e documentos necessarios a execugao do fornecimento ora contratados;
notificar a CONTRATADA com a antecedencia qualquer alteragao na realizagao da aquisigao;
Rejeitar os produtos que estiverem em desacordo com as especificagoes contidas neste
instrumento, bem como dirimir as duvidas que surgirem no decorrer do fornecimento dos
produtos; Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigoes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido; Acompanhar e
fiscalizar o cumprimento das obrigagoes da Contratada, atraves de comissao/servidor
especialmente designado.

2.2 Da Contratada: Assumir a responsabilidade pela entrega dos produtos; fiscalizar o
controle quanto ao perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou; aceitar
integralmente todos os metodos e processos de inspegao a serem adotadas pela CONTRATANTE;
nao transferir, no todo ou em parte, as obrigagoes decorrentes deste contrato, sem a expressa
anuencia da Prefeitura; Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigoes, conforme
especificagoes, prazo e local constantes no contrato e seus apendices, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constarao as indicates referentes: a marca, ao fabricante, ao
modelo, a procedencia e ao prazo de garantia ou validade; Observar rigorosamente as normas
tecnicas em vigor, as especificagoes e demais documentos fornecidos pelo Ministerio da Saude,
bem como as clausulas do Contrato; Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do
fornecimento e entrega do produto, inclusive as despesas de embarque e transporte, de
embalagens, de frete e seguro e eventuais perdas ou danos; Responder integralmente por
perdas e danos que vier a causar a Secretaria de Saude ou a terceiros em razao de agao ou
omissao dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominagoes legais a que estiver sujeito; Responsabilizar-se pelos onus resultantes de quaisquer
agoes, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de
qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer
responsabilidades decorrentes de agoes judiciais movidas por terceiros, que Ihe venham a ser
exigidas por forga da lei, ligadas ao cumprimento deste contrato; Prestar esclarecimentos a
Secretaria de Saude sobre eventuais atos ou fatos noticiados que o envolvam,
independentemente de solicitagao; Responsabilizar-se pelo pagamento dos tributos que
venham incidir sobre o produto fornecido, reservando a Secretaria de Saude o direito de
deduzir, dos valores a serem pagos a empresa, as quantias correspondentes aos tributos
eventualmente nao recolhidos; Substituir integralmente os objetos reprovado, promovendo a
sua reposigao as suas expensas, no prazo maximo de 10 (dez) dias, a partir da data do
recebimento da notificagao; Responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros,
ainda que vinculados a execugao do Contrato,bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorrencia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
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3.1 A Contratante pagara a quantia de R$ 17.550,00 (dezessete mil quinhentos e
cinquenta reais), conforme proposta em anexo, estabelecendo-se que o pagamento sera
efetuado consensualmente, conforme entendimento entre as partes.

3.2 Em hipotese alguma serao efetivados pagamentos antecipados ou sem a
existencia do correspondente fornecimento.

3.3 As Notas Fiscais que apresentarem incorrefoes serao devolvidas a CONTRATADA
para as devidas corre?oes e o prazo para o pagamento passara a correr a partir da data da
reapresentagao do documento, considerado valido pela CONTRATANTE.

3.4 A administra?ao nao pagara nenhum compromisso que Ihe venha a ser cobrado
diretamente por terceiros, seja ou nao institutes financeiras, a excegao de determinates
judiciais, devidamente protocoladas no orgao.

3.4 Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da
inobservancia, pela Contratada, de prazo de pagamento, serao de sua exclusiva
responsabilidade.

CLAUSULA QUARTA: DA VIGENCIA E PENALIDADES

4.1 O contrato tera a dura?a° de 30 (trinta) dias, contados de sua assinatura
podendo ser prorrogado por igual periodo ou inferior mediante aditivo de comum acordo entre
as partes.

4.2 A inobservancia do prazo estipulado neste Contrato ocasionara a aplica?ao das
penalidades previstas neste instrumento.

4.2.1 Pelo nao cumprimento das obriga?oes assumidas, assegurada a ampla defesa, a
contratada ficara sujeitas as seguintes penalidades, sem prejuizo das demais comina?oes
aplicaveis:

4.2.2 Advertencia;

4.2.3 Multa;

4.2.4 Suspensao temporaria de participate em licitagao e impedimento de contratar
com a Prefeitura, por prazo nao superior a 02 (dois) anos e declaragao de inidoneidade;

4.2.5 A advertencia sera aplicada em caso de falta ou descumprimento de clausula
contratual que nao causem prejuizo a Prefeitura ou transtornos aos seus servi^os ou operates.

4.2.6 A multa sera aplicada em caso de descumprimento de obriga?ao contratual que
cause prejuizo a Prefeitura, ou transtornos aos seus servi?os e/ou operates, inclusive pelo nao
cumprimento de prazo contratual, bem como quando da Segunda aplica?ao da pena de
advertencia: to*
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4.3. As multas serao:

4.3.1 De 2% (dois por cento) incidente sobre o valor do faturamento, quando da
aplica?ao da Segunda pena de advertencia ou quando o fornecimento for executado
insatisfatoriamente, de acordo com as obriga^oes contratuais, sem prejuizo do desconto devido
pela sua indenizagao.

4.3.2 Por atraso na execu?ao do fornecimento, por culpa da contratada, e pela sua
execu?ao de forma incorreta, podera ser aplicada multa diaria de 0,1% (urn decimo por cento)
do valor inicial contratado e acrescido dos reajustamentos quando for o caso.

4.3.3 As multas serao cobradas em dobro a partir do 30° (trigesimo) dia de atraso.

4.3.4 A cobranga da multa sera efetivada por desconto no pagamento das faturas, nas
garantias ou ainda diretamente na contratada ou via judicial.

4.4 A penalidade de suspensao temporaria de licitar e contratar com a Prefeitura,
pelo prazo de ate 02 (dois) anos, sera aplicada em casos de reincidencia em descumprimento de
prazo contratual, descumprimento ou parcial cumprimento de obrigagao contratual, ou ainda
em caso de rescisao contratual, mesmo que desses fatos nao resultem prejuizos a Prefeitura,
bem como a adjudicataria que se recuse a assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a
partir da convoca?ao da Prefeitura.

4.5 A penalidade de declarafao de inidoneidade, sera proposta:

4.5.1 A adjudicataria que se recuse a assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, a contar da convoca^ao da Prefeitura;

4.5.2 A contratada que descumprir ou cumprir parcialmente a obriga$ao contratual,
desde que esses fatos resultem prejuizo a Prefeitura.

4.5.3 As penalidades de suspensao temporaria e declara?ao de inidoneidade sera
aplicadas ainda a contratada que tenha sofrida condena?ao definitiva por pratica de fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos ou deixe de cumprir suas obrigafoes fiscais ou parafiscais.

4.5.4 As penalidades de advertencia suspensao temporaria e inidoneidade poderao ser
aplicadas juntamente com a pena de multa.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A reincidencia de advertencia Pelo mesmo motivo, sujeitara a
prestadora do fornecimento a uma multa equivalente a 3% (tres por cento) do valor mensal
contratado.

k/
PARAGRAFO SEGUNDO- Sera aplicada multa de 5% (cinco por cento), cobrada em dobro

no caso de reincidencia no mesmo mes, sobre o valor mensal contratado nos casos em que o
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fornecimento nao for executado satisfatoriamente de acordo com as obrigagoes contratuais,
sem prejuizo do desconto devido pela inexecu?ao do fornecimento.

PARAGRAFO TERCEIRO - A cobran^a de multa, impostos ou outros encargos em
decorrencia do descumprimento do contrato, sera feita mediante desconto no pagamento da
fatura, se esta for apresentada apos a sua aplica?ao, ou ainda, cobrada diretamente da
contratada.

PARAGRAFO QUARTO - A penalidade de declara^ao de inidoneidade sera aplicada nos
casos de falta grave, quando comprovada a ma fe ou proposito de auferir vantagem ilicita, como:

l

IV
V

lnexecu?ao total ou parcial do contrato;
Apresentagao de documenta^ao falsa;
Comportamento inidoneo;
Fraude fiscal;
Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Contrato.

CLAUSULA QUINTA: RECURSOS ORQAMENTARIOS E DO RECEBIMENTO

5.1 As despesas decorrentes da contrata?ao correrao por conta dos recursos do FPM,
RECURSOS PROPRIOS, ICMS, FMS, COVID-19, dotagao orgamentaria 020701 - Fundo Municipal
de Saude - FMS, 10.301.0020.2161.0000 - Manutengao das A?oes de Atenfao Basica, Atividade
3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

5.2 O objeto devera ser indiscutivelmente novo e sem uso. Nao serao aceitos itens
que tenham sido objeto de quaisquer processos de reciclagem ou recondicionamento. Deverao
estar acondicionados em embalagem propria conforme ao fabricante, garantindo sua
integridade.

5.3 O objeto devera ser entregue lacrado e na embalagem do fabricante, e somente
podera ser aberto mediante a comissao de recebimento.

5.4 As despesas de frete deverao estar inclusas no pre?o e em hipotese alguma
poderao ser destacadas quando da emissao da nota fiscal/fatura.

CLAUSULA SEXTA: DA RESCISAO

6.1 A inexecu?ao total ou parcial deste Contrato, alem de ocasionar a aplicafao das
penalidades anteriormente enunciadas, ensejara tambem a sua rescisao, desde que ocorram
quaisquer dos motivos enumerados no Art. 78,da Lei n®. 8.666/93.

6.2 A rescisao do Contrato podera se dar sob qualquer das formas delineadas no art.
79, da Lei n®. 8.666/93.

c A
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6.3 Se a rescisao da avenca se der por qualquer das causas previstas nos inc. I a XI, do
art.78, da Lei n®. 8.666/93, a Contratada sujeitar-se-a, ainda, ao pagamento de multa
equivalente a 5% do valor do Contrato.

CLAUSULA SETIMA: DO FORO

7.1 Elegem as partes contratantes o Forum da Comarca de Cristino Castro - PI, para
dirimir todas e quaisquer controversies oriundas desde Contrato, renunciando expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

7.2 E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes
legais, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um so e
juri'dico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presente.

Cristino Castro - PI, 24 de fe<

Maiha
CPF: 038.076.363-07
CONTRATADACONTRATANTE

llara Tamyres Riedel da Silva Dias.
Sec. Municipal de Saude




