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MT]NICIPIO DB SANTA QUITERIA DO MARANHÃO
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Av.Cel. Francisco Moreirâ, nu 45' Centro, CEP n' 65.540-000
Santa Quitéria do Maranhâo - MA

4 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P- CX.
100 ul\ID

CX 2500 200,00 500.000.00

5 LUVA PLASTICA TRANSPARENTE
DESCARTAVEL COM IOO LTNIDADES

PCT 2000 I t,22 22.440,OO

6 PROTETOR FACIAL TRANSPAR.ENTE
(FACE SHIELD)

UND t000 2t,69 21.690.00

1 MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM
/5OUNID.

CX 4000 60,'t I 242.tt40,00

8 TOUCA DESCARTAVEL COM IOO

T]I{IDADES
PCT 1500 34,6'7 52.005.00

9 OCULOS DE PROTEÇAO TRANSPARENTE L]ND I 000 7,88 7.880,00

1 MASCARA. DE PROTEÇÀO PFF-2 KN95
DESCARTAVEL

TIND 2500 14,06 35. 150,00

5 TAPETE SANITIZANTE HIGIENICO
60x40cM

TIND 200 t26,41 25.282,00

6 TERMOMETRO INTRA VERMELHO
DIGIT,AL

UND 60 248,00 14.880.00

1 TOTEM COM DISPENSA ALCOOL EM GEL
COM PEDAL

50 366.6',1 18.313,50

VALOR TOTAL DO LOTE XVI 1.977.100.50

t-oTE xvlt
ÍT [- ]r PRODT;TOS IINID QIiANT. PREÇO

I.JNIT.
VÂI,OR
TOTAL

I TISTE COVID -I9 - NOVO CORONA
VIRUS - IGG/IGM RAPID

Ui\-lD 5.000
41 §O

217.500.00

VALOR TOTAL DO LOTE XVII 217.500.00

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R$: 11.745.E42,27 ( onze milhôes set€centos e quârentâ e cinco mil
oitocentos e quârentâ e dois reais e vinte e sete centavos)

Recurso
Financeiro

Próprios e federal

Dotação
0rçamentária

SA DE
ro 122 OO0'7 2058 0000 - MANUTENÇÀO s FUI{CTONAMENTO
DA SECRETARIA DE SAUDE
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

l0 122 5018 6500 0000- CoMBATE À covlD-19
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

10 122 0067 2189 0000- MANUT. e FUNC. DAS AÇOES DA
GESTÃO DO SUS
3.3.90.30.0O - Material De Consumo

10 301 0060 2169 0000- MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

10 303 0061 2173 OOOO - MANUT. E FUNC. DAS AÇÕES DE

I
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ESTADO DO MARANHÃO

MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO
CNPJ: 06.232.615/0001-20

Scc. Municipal dc Saúdc
GEORGE

«

Av.Cel, Francisco Moreirâ, n" 45, Ccntro, CEP n' 65.540-000
Santa Quitéria do Maranhão - MA

R]CARDO CALDAS P

tla 4/-

ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3.3.90.30.00 Material I)e Consumo
10 302 0024 2172 000 - MANUT. E FUNC. DAS AÇOES DE MEDrA
E ALTA COMPLEXIDADE

Justificativa
Visa atender a demanda anual para manutenção do hospital dos Postos
de Saúde e UBS do município, e Demais setores do municipio.
Melhorando a qualidade do atendimento do setor público.

Vigência do
Contrâto

A Ata de Registro de Preços iniciar-se-á na data de sua assinatura e teú
vigência de l2(doze) meses.

Prazo de Entrega

Entrega: Conforme Ordem de Fornecimento.
Prazo: 15 (Quinze) dias úteis após a Ordem de Fomecimento. Prazo
irrevogável. O Descumprimento estrl sujeito as sanções administrativas
e penalidades contidas no item 14,do Edital.

Adiudicação Por Preço Lotc
Local de entrega Sede da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/MA

Unidade
Fiscalizadora

Setor de Compras e Contratações da Prefeitura Municipal.

i
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ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MÂRANHÃO

CNPJ: 06.232.615/0001-20

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÁO ELf,lRÔNICO SRP N'OO5/202I

ANf,XO II

Ilmo. Sr.

Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Santa Quiteria do Maranhão

RCf.: PRECÃO ELETRÔNICO SRP N'OO5/202I

Prezados Senhores.

, sediada em endere oco leto , por intermédio de seu

representante legal Sr(a) , portador(a) da Carteira de

ldentidade n" e do CPF n" requer a Vossa Senhoria o
arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na
condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar no 123, de
1411212006. Código do ato: 316 Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

, CNPJ n"

) de.. .. de 2021

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Av,Cel. Francisco Moreira, n" 45, Centro, CEP n' 65.540-000
Santa Quitéria do Maranhão - MA

'hz)<rál/

DECLARAÇÃO DE ENQUADR{MENTO ME/EPP

(nome da empresa)

(assinatura do represenlante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)
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MUNICIPIO DE SANTÂ QUITERIA DO MARANHÃO
CNPJ: 06.232.6r5/000r-20

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N'OO5/2021

ANEXO III

Ilmo- Sr-.

Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Santa Quiteria do Maraúão

Ref.: PREGÀO ELETRONICO SRP N'005/2021

Prczados Scnhores,

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa

, CNPJ n' , DECLARA,
sob as penas da Lei, nos termos do § 2", do aú. 32, da Lei n'8.666/93 que até esta data, não

ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em

epígrafe.

(.....),....... rle ....... de202l.

(assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

Av.Cel. Francisco l\{oreirâ, nu 45, Centro, CEP n' 65.540-000
Sânta Quitéria do Maranhão - MA

Df,CLÀRAÇÃO DE INEXISTÊNCTA DE IMPEDITIVOS

(nome da empresa)
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÂO ELEI'RÔNICO SRP N'OO5/2021

ANEXO IV

Ilmo. Sr.

Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão

RCf.: PREGÀO ELETRONICO SRP N"OO5/202I

Prezados Senhores,

(nome da empresa CNPJ n' sediada em

_(endereço completo) por intermédio de seu representante legal Sr(a)

_, portador(a) da Carteira de Identidade n'
e do CPF n' DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido Edital
e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os

quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e por não
impugnar o presente Edital conforme arl. 24 do Decreto 10024/19 ou participarem do presente
certame, Declara por fim, que aceita e se submete à todas as condições estabelecidas no

referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. Por
ser expressão da verdade, firmo a presente.

(.....) de de 2021.

(assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Av.Cel. Francisco Moreira, n" 45, Centro, CEP n" 65.540-000
Santa Quitéria do Maranhão - MA

t

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO

CNPJ: 06.232.615/0001-20

DECLARAÇÃO DE CONIIECIMENTO DO EDITAL
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ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO

CNPJ: 06.232.615/000 l-20

EDITAL DE LICITAÇAO
PREGÂO ELI,.I.RÔNICO SRP N, OO5/202I

ANEXO V

Ilmo. Sr.

Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão

REf.: PREGÃO ELETRONICO SRP N'OO5/202I

Prezados Senhores.

nome da . CNPJ no

sediada em íendereco comoleto) por intermédio de seu

Íepresentante legal Sr(a)
Identidade n'

portador(a) da Carteira de
DECLARA, para fins do

disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 2l de julho de 1993, acrescido pela Lei no
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
notumo, perigoso ou insalubre e não emprega menor de l6 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

(.....), ... . de de 2021.

(nome, cargo e assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

(Obscrvação: cm caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Av.Cel. Francisco Moreira, nu 45, Centro, CEP n' 65.540-000
Santa Quitéria do Maranhão - MA

e do CPF n'

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DTSPOSTO NO
rNcrso xxx[I Do ART.7'DA CONSTTTUTÇÃO FEDERAL
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ESTADO DO MARANHÃO

MUNICIPIO DE SANTA QTIITERIA DO MÂRANHÃO
CNPJ: 06.232.615/0001-20

EDTTAL DE LTCTTA(]ÃO
PREGÃO ELE,'T'RÔNICO SRP N' OO5/2021

ANEXO VI

Ilmo. Sr.

Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maraúão

REf.: PREGÀO ELETRÔNICO SRP N'OO5/202I

Prezados Senhores,

. CNPJ n"
sediada em pleto) , por intermédio de seu

representante legal Sr(a) , portador(a) da Carteira de

Identidade n' e do CPF n" DECLARA, cumprir os

requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos
4o e 5o do art.26 do decreto 10.02412019.

(.....),.......de.. ........ ç1e2021.

(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

(Obscrvação: em caso afirmativo, assinalar a rcssalva acima).

Av.Cel. Francisco Moreira, n" 45, Centro, CEP n' 65.540-000
Santa Quitéria do Maranhão - MA

PÍocess^ ?D"4txfr/Z

(nome da empresa)
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EDTTAL DL, LrCrrAÇÁO

ANUXO VII

PROCESSO ADMINISTRATIVO N'. 2O2IOOO1I2I - CPL

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicaçâo no Diário
Oficial da União ou do Estado do Maranhão ou do município de Santa Quitéria do

Maranhão/MA

Pelo presente instrumento, o Município de Santa Quiteria do Maraúão,
Estado do Maraúão, com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na

inscrita no CNPJ
sob o n". representado neste ato pelo gestor responsável

, RESOLVE, registrar os preços da empresa
inscrita no CNPJ sob o no. com sede na

, CEP: , cidade
representada pelo nas quantidades estimadas na seção
quaho desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por
item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata
de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n'. 8.666193, Lei
n'. 10.520/2002, Decreto n" 10.024119, Lei Complementar n". 123/2006 e suas alterações, e

em conformidade com as disposições a seguir:

1.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para futura aquisição de

medicamentos, materiais hospitalares, e EPIs, para atender as necessidades do Município de

Santa Quitéria do Maranhão/MA., conforme condições e especificações constantes nesta Ata,
no Edital e seus anexos.

l.l.l - Este instrumento não obriga aos ORGÃOS E ENTIDADES a firmarem contratações

nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s),
obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de

fomecimento, em igualdade de condições.

Av,Cel. Francisco Moreira, n" 45, Centro, CEP n" 65.540-000
Santa Quitéria do Maranhão - MA

'Ja;BE

I. DO OBJETO
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MT]NICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARÂNHÃO
CNPJ: 06.232.615/000 l-20

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, podeú ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da Administração inclusive autarquias l'ederais, estaduais ou municipais de
órgãos públicos, estatais ou ainda de regime próprio que não teúa participado do certame
licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão
gerenciador da Ata, para que este indique os possiveis fornecedores e respectivos preços a
serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

2.3 - Caberâ ao fomecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fomecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que o fomecimento não
prejudique as obrigaçôes anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por
entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de
Preços durante sua vigência, e ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de
preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na
ata de regisho de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos paÍicipantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente
comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do
Maranhão - MA.

3.2 - A Presente Ata terá validade de l2 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no
Jomal Oficial do EstadoÀ4A ou DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO.

3.3 - A Secretaria participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de

Educação;

4.1 - O preço a quantidade e a especiÍicação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata
encontram-se indicados na tabela abaixo:

Av.Cel. Francisco Moreira, nu 45, Centro, CEP n' 65.540-000
Santa Quitéria do Maranhão - MÀ

EIlIPRESA DESCRIÇÃO
DO ITEM

MARCA. T]ND QTJANT VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

4. DO CONTRÀTO



Processo:
Fot.hz:1p

,
ESTADO DO MARÀNHÃO

MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARÂNHÃO
CN PJ: 06.232.6r5/0001-20

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conÍbrme termo de reÍêrência do Edital de
Íbrma fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor compet€nte.

5.2 - O prazo máximo para entrega conforme termo de reÍêrencia, solicitado pedido efetuado
pelo departamento de compras da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA.

6.1 - Executar o fomecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de
acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais preju2os
decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas

reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua

responsabilidade;

6.3 - Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do
tbrnecimento, inclusive considerados os casos de gteve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado,
não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou
inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita
pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no
endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de

correspondência;

6.6 - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho,
previstas nas noÍÍnas regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fomecimento a que se obrigou, cabendoJhe,

integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será

exercida por esta Prefeitura;

6.8 Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de

fiscalização de sua parte, pelos danos ou p§uízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a

Av.Cel. Francisco Moreira, n" 45, Centro, CEP n' 65.540-000
Santa Quitéria do Maranhâo - MA

I

5. DA ENTREGÁ



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE SÀNTA QUITERIA DO MARANHÃO

CNPJ: 06.232.615/000r-20

contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das
autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.9 - Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta
apresentada;

6.10 - O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente
Ata.

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento dos itens
registrados;

7.2 - Fomecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que veúam
a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada
durante o recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente
de liquidação e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária;

7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

7.7 Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

8.1 - O pagamento será eÍêtuado até 30 dias após a emissão da nota tiscal devidamente
atestada pela Secretaria responsável;

8.2 - O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do
item fomecido, de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serão

devolvidas ao fomecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram
sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais em fafuras.

Av.Ccl, Prancisco Moreira, n" 45, Centro, CEP n' 65.540-000
Santa Quitéria do Maranhão - MA
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ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO

CNPJ: 06.232.615/0001-20

8.4 Neúum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fomecimento.

8.5 - O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança
em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de
"factoring";

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão
de responsabilidades do Contratado.

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata,
admitida a revisão no caso de desequilibrio da equação econômico financeira inicial deste
instrumento a partir de determinação municipal, cabendolhe no máximo o repasse do
percentual determinado.

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados
no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro;

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura
solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a
adequá-la.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata
e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas

com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em
caso de fracasso na negociação.

9.5 - Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem
iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura.

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas

seguintes situações;

a) Quando o fomecedor não cumprir com as obrigações constafltes no Edital e nessa Ata de

Registro de Preços;

Av.Cel. Francisco Moreira, n" 45, Centro, CEP n" 65.540-000
Santa Quitéria do Maranhão - MA

a

10. DO CANCELÁMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHÂO

CNPJ: 06.232.615/0001-20

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente
deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XIl, XVll e XVlll do art. 78
daLei 8.666193;

c) em quaisquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos
decorrente deste registro;

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por
correspondência, a qual serájuntada ao pÍocesso administrativo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a
comunicação será feita por publicação no Jornal Oficial do Estado,MA, considerando-se
cancelado o preço registrado a paÍir da última publicação.

10.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser
aceita pela Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no
Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do
Fomecedor, relativas ao fornecimento do item.

10.6 - Caso a PreGitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo
critério, poderá suspender a sua execugão e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o
Fomecedor cumpra integraimente a condição contratual infringida.

10.7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade;

ll.1 Os preços apresentados na pÍoposta devem incluir todos os custos e despesas, tais
como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos
sociais, trabalhistas, seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do

objeto desta Ata de Registros de Preços.

Av.Cel. Francisco Moreira, no 45, Centro, CEP n' 65.540-000
Santa Quitéria do Maranhiio - MA
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l2.l - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital,
sujeita à contratada a multas, consoante o caput e §§ do aÍ. 86 da Lei 8.666193, incidentes
sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento);

b) a partir do 6' (sexto) até o limite do l0'(décimo) dia, multa de 047o (quatro por cento),
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do I l' (décimo primeiro) dia de
atrâso-

12.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no art.87, I. III e IV, da Lei 8.666/93, pela
inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, o Município de Santa Quitéria do Maranhão,
através da Secretaria Municipal de Educação poderá, garantida a prévia e ampla defesa,
aplioar à Contratada multa de até l0% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não
apresentar situaçâo regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa.
sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de até llYo (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o
Município de Santa Quitéria do Maranhão, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contÍatar com a Administraçào Pública
Municipal.

12.4 - 
^ 

licitante, adjudicataria ou contratada que deixar de entregar ou apresentaÍ
documentação falsa exigida para o ceÍame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, Í'alhar ou Íraudar na execução do contrato, comportar se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal. garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar
e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o Município de

Santa Quitéria do Maraúão solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores

do Estado por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 - A, multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da
fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de l% (um por cento) ao mês. Caso a
contratada não tenha neúum valor a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de Santa

Quitéria do Maranhão, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua

intimação, para efetuar o pagamento da multa, Após esse prazo, não sendo eletuado o
pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na
divida ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

Av.Cel. Francisco Moreira, n" 45, Centro, CEP n' 65.540-000
Santa Quitéria do Maranhão - MA
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12.6 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de Santa euitéria
do Maranhão.

12.7 * Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da intimação por parte da Secretaria Municipal de Educação, o respectivo
valor será descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Educaçào,
e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar seú encaminhado para inscrição em
Divida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a

contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse
prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do
mesmo prazo.

l3.l - As infrações penais tipificadas na Lei 8.666193 serão objeto de processo judicial da
forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

l4.l - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de

Preços, correrão à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam
vir a aderir a presente Ata, ás quais serão elencadas em momento oportuno:

l5.l - As paÍes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermedio de

lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II - vinculam-se a esta Ata para fins de analise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de

Pregão Eletrônico ISRP n".005/2021 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer
operação financeira, sem previa e expÍessa autorização da Prefeitura.

16.l - As partes contratântes elegem o Foro da Comarca de Santa Quitéria do Maranhão,
Estado do Maranhão, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente

Av.Cel. Francisco Moreira, n' 45, Centro, CEP n' 65.540-000
Santa Quitéria do Maranhâo - MA
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contÍato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual
teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE,
na forma do Art. 60 da Lei 8.666193.

Santa Quitéria do Maranhão - MA, de de 2021

CONTRATANTE

CONTRATADA

Av.Cel. Francisco Moreira, nu 45, Centro, CEP n' 65'540-000
Santa Quitéria do Maranhão - MA
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EDTTAL DE, LrC[r'AÇÃO
PREGÁO f,LETRÔNICO SRP N'OO5/202I

ANEXO VIII

CONTRATO PE SRP N' /2021.
P ROCES SO A D M I N I S T RA TI VO N2O}IOOI 3 I 2I -CPL

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MTJNICIPÁL DE SANTA QUITERIÁ DO
MARANHÃO, ESTADO DO MÁRANHÃO E
A EMPRESA (...).

Por este instrumento paÍicular, a PREFEITURÁ M( INICIPAL DE SANTA

Q(TTERIA DO MARANHÃO, situada à .........................., Santa Quiteria do Maraúão-MA,
inscrita no CNPJ sob o no .........................., neste ato representada pelo prefeito municipal, Sr.

portador do Cédula de Identidade n' e do CPF n"

, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa
situada na inscrita no CNPJ sob o n" ................ neste ato

......, Sr. ............ poúador da Cédula de Identidaderepresentada pelo
no ............................ e do CPF n' ............. a seguir denominada CONTRATADA,
acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n' 10.520102, Decreto no

10.024119 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666193, assim como
pelas cláusulas a seguir expressas:

Cláasula Primeiro - DO OBIETO:
1.1. Registro de Preço para futura aquisição de medicamentos, materiais hospitalares e EPIs,

para atender as necessidades do Município de Santa Quitéria do Maranhão/MA.

Chúusula Segunda- DO FUNDAMENTO LEGAL:
2. l.Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP n'
005/2021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei n" IO.52O/O2, Decreto n" 10.O24/19 e

subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666/91 e suas alterações

posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a
integrar este contrato.

CltÍusula Terceira - DO VALOR CONTRÁTUAL:

Av.Cel. Francisco Moreira, n" 45, Centro, CEP n' 65.540-000
Santa Quitéria do Maranhão - MA
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3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante paganí à Conkatada o valor global
de R$ _ (...), conforme descrição dos produtos abaixo:

(Tabela Ilustrativa)

Cláusula Quarta - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
4.1.As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos
consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que
por ventura se fzerem necessárias, através de ordem de fomecimento correspondente:

SAÚDE
to 122 ooo'1 2058 0000 - MANUTENÇÃO e TXCIONAMENTO DA SECRETARIA DE
SAUDE
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

l0 122 5018 6500 0000- CoMBATE À covrD-lg
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

to r22 0067 2189 0000- MANUT. e FUNC. DAS AÇÔES DA GESTÃO DO SUS
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

l0 301 0060 2 I 69 0000- MANUTENÇÀO Do PAB - FIxo
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

IO 303 0061 2173 OOOO - MANUT. E FUNC. DAS AÇÔES DE ASSISTÊNCIA
FARMACEUTICA
3.3.90.30.00 Material De Consumo
r0 302 0024 2172 000 - MANUT
COMPLEXIDADE

Cttiasula Quinta - DÁ VINGÊNCIA:
5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 meses

Chitusala Serta - DO FORNECIMENTO E LOCÀL DÁ ENTREGÁ:
6.1. Os produtos deverão ser entÍegues, na qualidade, quantidade e periodicidade

especificadas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância

destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da

inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os produtos que porventura não atendam às

especificações. sob pena das sanções cabíveis.

Av.Cel. Francisco Moreira, n' 45, Centro, CEP n' 65.540-000
Sânta Quitéria do Maranhão - MA
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6.2. Os produtos deverão ser tbrnecidos integralmente e de forma inintem"rpta

6.3.Os produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no
horário das 08:00h (oito horas) às l2:00h (doze horas).

Cldusula Sétima - DO PAGÁMENTO:
7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a
comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema
de Seguridade Social, mediante a apresentaçâo das Certidôes Negativas de Débitos como o
INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal
de fomecimento dos produtos, devidamente atestada pelo setor competente. Seú verificada
tambem sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão
Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e

Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

7.2. E vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob
pena de aplicação das sançôes previstas neste instrumento e indenização pelos danos
decorrentes.

7.3.Neúum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em
situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1.

7.4.As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento.

cláusala oitava- DA RECqMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINÁNCEIRO DO CONTRÁTO:
S.l.Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá
restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei n'8.666193,
mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Clôusula Nona - DA FISCALIZAÇÃO:
9. l.Contratante indicará uma pcssoa de seu prcposto para excrccr as atividades de fiscalização
dos produtos recebidos.

Chúusula Décimo - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DÁS PARTES:
l0.l.Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições
avcnçadas e da Contratada perccbcr o valor ajustado na forma c prazo convcncionados.
l0.2.Constituem obrigações da Contratada:

Av.Cel. Francisco Moreira, n" 45, Centro, CEP n' 65.540-000
Santa Quitéria do Maranhão - MA
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I) entregar os produtos às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do
presente contrato;

II) fomecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições
descritas na Clausula I - DO OBJETO e Anexo I;

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

IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o
adimplemento das obrigaçôes decorrentes deste Contrato;

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

prestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações
procedentes, caso ocorram;

Vll)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força
maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e
apÍesentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05(cinco) dias
consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;

Vlll)atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
decorrentes da execução do presente contrato;

IX)manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas;
X)a Contratada respondeni, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita

condição dos produtos fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade,
competindo-lhe também, a dos produtos que não aceitos pela fiscalização da

Contratante deverão ser trocados;
XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer

acidentes que porventuÍa ocorram na entÍega dos produtos e o uso indevido de

patentes e registros.

l0.3.Constituem obrigações da Contratante:
I) fiscalizar e acompaúar a execução do objeto deste Contrato;
II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;

Ill)designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;

IV)comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a

execução do Contrato.

ClrÍusula Décima Prtmeira- DA TROCÁ EVENTUAL DE DOCUMENTOS:
ll.l. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, seú realizada

através de protocolo.

Av.Cel, Francisco Moreira, n" 45, Centro, CEP n' 65.540-000
Santa Quitéria do Maranhão - MA
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11.2.Nenhuma outra forma sení considerada como prova de entrega de documentos.

ChÍusula Décima Segunda - DA RESCISÁO DO CONTRÁTO:
12.l.A rescisão do contrato teú lugar de pleno direito, a critério da Contratante,
independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em confonnidade com o art. 55,
inciso IX, da Lei no 8.666193 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da
referida lei.

Chúusula Décima Terceira - DAS SANÇõES E PENALIDADES:
l3.l.A licitante que ensejar o retardamento da execução do ceÍame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do
Maranhão, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

pena.

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

13.3.No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:
13.3. I . Advertência;
13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de l0% (dez por

cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas
fielmente as condições pactuadas;

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

o valor da fatura.
13.3.4. Suspensão temponiria de participação em licitação e impedimento de

contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência
cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4,
principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência
de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de

inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas,
tàcultada a detbsa previa do interessado, no prazo de l0 (dez) dias úteis.

Av.Cel. Francisco Moreira, n" 45, Centro, CEP n" 65.540-000
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13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas
conjuntamente com os itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo
de l0 (dez) dias úteis.

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o
direito de optar pela oferta que se apÍesentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de
classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para
as providências cabiveis.

13.6.A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficaú sujeita às
mesmas condições estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula e de competência exclusiva da
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maraúão.

Chiusula Décima Quarta - DOS CÁSOS OMISSOS:
14.1.Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n' 10.520/02, Decreto n" 5.450/05e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n' 8.666/93 e suas alterações
posteriores, e dos princípios gerais de direito.

E, por estarem justos e contÍatados, as partes assinam o presente Contrato, que foi
impresso em 03 (três) vias de igual teor.

Santa Quitéria do Maraúão(MA), de de 2021.

Gestor Municipal de Saúde Contratada
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO

Av.Cel. Francisco Moreira, no 45, Centro, CEP n' 65.540-000
Santa Quitéria do Maranhão - MA

Cláusula Décima Quinta - DO FORO:
15.l.Fica eleito o foro da Comarca de Santa Quitéria do Maranhão, Estado do Maranhão, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer
outro. por mais privilegiado que seja.
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Este volume do edital na modalidade Pregão Eletrônico SRP n'005/2021, possui
52 (Cinqüenta e dois) folhas, incluindo esta, numericamente ordenadas.

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Quiteria do
Maraúão, Estado do Maraúão, em 15 de Março de 2021 .

Cuu e/U .l/r1
unicipal Sec. Municipal de Saúde

lo dos Santos RGE NCARDO CALDAS PIMENTEL

Av.Cel. Francisco Moreira, n" 45, Centro, CEP n' 65.540-000
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