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ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRH DO MARANHÃO

Av. CORONXL FRANCISCO MORÉIRA,45 - CENTRO - CEP: 65.540-000
cNPJ 06.232.615 /oo0t-20

CONTRATO PE SRP N9 çO5I2OZI,
PROCESSO ADMINI§TRATIVO N9ZO?IOALs / 202 1.CPL
ATA DE REGTSTRO DE PREçOS Ne.O07 /2O2t
NR. DO CONTRAT A: 24210426OO3

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM Â PREPEITURA MUNICIPAL DE §ANTA
QUITIRIA DO MARANHÃO, ESTADO DO
MARANHÃO E A EMPRESA ROMUTO F DO REGO
LIMA-RFCOMERCIOS.

Por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA D0 MARANHÃ0,
situada à Avenida Coronel Francisco Moreira, na 45 - Centro - CEP 65.540-000, Santa Quitéria do
Maranhão - MA, inscrita no CNP] sob o ne A6.232.61510001-20, neste ato representada pelo Secretário
e Gestor, Sr. CúUDIo RODRIGUES ESCÓRClO, portador do Cédula de ldentidade ns 040390952010-6
e do CPF ne 048.844.753-48, a seguir denorninada CONTRATANTE, e a empresa ROMULO F DO REGO
LIMA - R F COMERCIOS., situada na Rua das Tulipas, 345, Sala A - bairro Joquei, CEP 64.A49-140,
Teresina - PI, inscrita no CNP} sob o ne 23.714.767 10001-88, neste ato representada pelo[al Sr.
ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMÁ, portador da Cédula de ldentidade 

^e 
2.238-975 e do CPF nq

661.593.263-68, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato,
nos termos da Lei nq 1,0.520/02, Decreto ne L0.A24/19 e subsidiariamente, no que couber, as
disposições da Lei na 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

Cláusula Primeira - DO OBfETO:
1.1. Registro de Preço para futura aquisição de materiais hospitalares e EPI's, para atender as

-necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Quitéria do Maranhão/MA.

Cláusula Segunda - DO FIJNDAMENTO LEGAL:
2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Elefônico SRP nq

00512021, e rege-se pelas disposições expressas na Lei na L0.520/A2, Decreto nç 10.024 /'1.9 e

subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nq 8.666/93 e suas alterações posteriores e

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

Cláusula Terceira - DO VALOR CONTRÂTUAL:
3.1. Pela execução do obieto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de RS

555.200,00 IQUINHENT0S E CINQUENTA E CINC0 MIL E DUZENTOS R[AIS], conforme descrição dos
produtos abaixo:

LOT€ XVI . MATERIAL D§SCÂRTAVEL

QUANT, PR[çô UNrr.ITÊM MARCÀ UNID. VÂLOR TOTAL

/í/(

PRODUTO§
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E§TADO DO MANÁNHÃO
MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRM DO MARANHÃO

Av. CORONET FRANCISCO MOREIRA,45 - CENTRO - CEP: 65.540-000
cNP' 06.232.615/0001-20

AV!]NTAL DESCARTAVEL MANGÂ LONGA TNT
GRAMATU Í.I.Â 4O

DISCARTA'I'A PC'I' 1.500 R$ 65,00

R$ 3.950,00

R§ 5s,000,0íl

R§ 555.200,00

2

5

11

:12
1:l

7

ll

IO MA§CARÂ DE PROTEÇÀO PFF.Z KN95 DESCÁRTÁVEL

VALOR TOTAI, DO LOTÊ XVI

Cláusula Quarta - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos
consignados ns orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dctaçôes que por
ventura se fizerem necessárias, através de ordem de fornecimento correspondente:

SECRETARIA DE SAÚDE
rc 1,22 OOOT 2058 OOOO . MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

.-- 3 3 90 30 - Material de Consumo
ro 122 0067 2189 0000 - MANUT. e FUNC. DAS AÇÔES DA GESTÂO DO SUS

3 3 90 30 - Material de Consumo
r0 122 5018 6500 0000 - C0MBATE À coVtn-rg
3 3 90 30 - Material de Consumo
10 301 0060 2169 0000 - MANUT. E FUNC. DO PISo DE ATENÇÃO BASICA - PAB

3 3 90 30 - Material de Consumo

Quintâ - DA vlGÊNCn:
5.1. O presente contrato iniciar-se-á na datâ de sua assinatura e terá vigência de 12 meses.

Ctáusula Sexta - DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREG.A:

6.1. Os produtos deverão ser entregues, 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 qualquertipo 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'

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM, G CX.1OO UND GLOMED cx 1.2 50 R$ 90,00 R$ 112.500.00

3 I.UVA DE PROCEDIMTiNTO TAM. M, CX.l OO UND 6I,OMED CX 1.250 R$ 90,00 RS 11?.500,00

4 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P. CX.lOO UND cl.oMrD cx 1.250 R$ 90,00 R$ 112.500,00

LUVA PLASTICA 1'RANSPARENTS DESCARTÂVEL
COM 1OO UNIDADES

TÂLG!] 1.000

6 PROTETOR FÀCIAL TRÁNSPARENTE (FACE SHIELD} PLÁSCONY UND 500 Rg 7,90

MÁscARÂ TRTpLA DESCARTAVEL coM /50uNtD. MASSAR cx 2.000 RS 27,50

TOUCA D!;SCARTAVI]L COM 1OO UNIDADTS PCT 750 R$ 18,00 R$ 13.500,00

i ocuLos DE PROl.EÇÀo TRANSPAR§NTE9

PREVEMAX

SUPERMEDY R5 7,00 R$ 3.500.00

c[,0]'u§ UN I) 1.250 R$ 6,00 R$ 7.500,00

TAPETT: SANITIZANTE H IGIENlCO 6OX4OCM KÂPAZI 100 RS 100,00 R$ 10.000,00

TERMOML-TRO INTRN VERMELHO DIGITAL ANU UND 30 R$ 100,00

UND 25 R$ 350.00

R§ 3.000,00

R$ 8.750,00MODTLO MOVEISTOTIM COM DISPENSÂ ALCOOL EM 6EL COM PEDAL

,LU/

R$ 97.500,00 
]

I

PCl' R$ 15.00 I R$ 15.000.00 I

UND
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ESTADO DO MARANHÃO
MUNICiPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO

AV. CORONEL FRANCISCO MOBEIRA,45 - CENTRO - CEP: 65,540-000
cNPl 06.232.615/0001-20

6.2. Os produtos deverão ser fornecidos integralmente e de forma ininterrupta

6.3. 0s produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no horário das
0B:00h (oito horasJ às L2:00h (doze horasJ^

Cláusula Sétima - DO PAGAMENTO:
7.1-. 0 pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a comprovação
ie que a empresâ contratada está em dia com as obrigaçôes perante o Sistema de Seguridade Social,

-mediante a apresentação das Certidões Negaüvas de Débitos como o INSS e o FCTS, no prazo não
superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de fornecimento dos produtos,
devidamente atestada pelo setor competente, Será verificada também sua regularidade com os
Tributos Federais, medÍante apresentação da Certidão Coniunta Negativa, ou Certidão Conjunta
Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e ContrÍbuiçôes Federais e Dívida Ativa da Uniâo.

7.2. É 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 sanções previstas neste Ínstrumento e indenização pelos danos decorrentes.

7.3. Nenhum pâgamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesÍno se encontre em situâção
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.

cláusula oitava- DA RECoMpoilçÃo Do EQU|tiBRIO §CONÔUICO HNNICEIRO DO CONTRATO:

.-8.1- Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer
a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso ll, alínea d, da Leí ne 8.666/93, mediante comprovação

documental e requerimento expresso do contratado.

Cláusula Nona - DA FISCÂLIZAÇÃO:

9.1- Contratante indicaÉ uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos

produtos recebidos.

Cláusula Décima - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTIS:

10.1. Constituem direitos da Contratante receber o obleto dêste ConÜato nas condições avençadas e

da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

10.2. Constituem obrigações da eonüatada:
IJ entregar os produtos às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presente contrato;

P ,úl
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ESTADO DO MARÁNHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO

AV, CORONEL FRANCISCO MOREIRA,45 - CENTR0 - CEP: 65.540-000
cNPf 06.232.615/0001.20

IIJ fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas na Clausula I

- DO OBIETO e Ânexo l;
lll) os produtos deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de provimento
ininterruptamente, 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;
'/) Não transferir, total ou parcialmente, o obieto deste Contrato;

-VI) suieitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os

esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;
VIl)comunicar à CONTRATANTE os eventuais câsos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02

(dois] dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos parâ a respectiva aprovação,

em âté 05(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorência, sob pena de não serem considerados;

VlllJatender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução

do presente contrato;
IX)rnanter durante toda a execução do Contrato, em compatibllidade com as obrigações assumidas;

X)a Contratada responderá, 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 porventura

ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e registros.

- 10.3. Constituem obrigações da Contratante:
ll fiscalizar e acompanhar a execução do obieto deste Contrato;
llJ efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;

lJtlesignar servidor para acompanhar a exeeução deste Conüato;
IVlcomunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorência relacionada com a execução do Contrato.

Cláusula Décima Primeira - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTO§:

11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratânte e a Contratada, será realizada através de

protocolo.

11.2. Nenhuma outra forma será considerada como provâ de entrega de documentos.

Cláusula Décima Segunda - DA R§SC§Ã0 Do CoNTRATo:



,00 çkoulocProcesso:
Folha.--
Rutr'?ilâ

EsrADo oo uanaNuÃo
uurrrtcÍplo DE sANTA eutrÉRrA Do MARANHÃo

AV. CORONEL FRANCISCO MOREIRA,45 - CINTRO - CEP: 65.540-000
cNPl 06.232.615/0001-20

12"1.4 rescisáo do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente
de interposição iudicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei np 8.666/93
e suas alteraçôes nos casos previstos nos artigos 77 e7B da referida lei.

Cláusula Décima Terceira - DAS SANçÕES E PENALTDADES:

13.1.4 licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do obieto licitado, compoftâr-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
rometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar

!'e contratar com a Prefeiturâ 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.

13.2.4 penalidade será obrigatoriamênte registrada no Diário 0ficial do Estado e no caso de suspensão
de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem preluízo das demais
cominações legais.

13.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estârá sujeita às seguintes penalidades:
13.3.1. Advertência;
13.3.2. Multa por âtraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 1070 (dez por centoJ,
calculada sobre o valor do contrato, caso não seiam cumpridas fielmente as condiçôes
pactuadas;
13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4olo (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso
no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.
13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

L3.3"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 preludica a incidência cumulativa
das penalidades dos itens 13.3.2, 13,3.3 e 13.3.4, principalmente, sem preiuizo de outras
hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haia

cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas,

facultada a defesa prévia do interessado, no prâzo de 10 (dez) dias úteis.

13.4. As sançôes previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conruntamente com

os itens L3.3.2 e 13.3,3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.5. Ocorrendo à Ínexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de

optar pela oferta que se âpresentâr como aquela mais vantâiosa, pelâ ordem de classificaçâo,

comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as proüdências

cabíveis.
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ESTADO DO MARANHÃO
MUNrCíptO DE SANTA QUrTÉRrA DO MARÂNHÂO

AV. CORONEL FRANCISCO MOREIRA,45 - CENTRO - C[P:65.540-000
cNPI 06.232.61Sl0001-20

13.6.4 segunda ad.judicatória, ocorrendo a hipótese do Preço ânterior, ficará sujeita às mesmas
condiçóes estabelecidas neste Edital.

13,7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura
Municipal de Santa Quitéria do Maranhão.

Cláusula Décima Quarta - DO§ CA§OS OMISSOS:

r4.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei ns 10.520/02, Decreto nq 5.450/05e

-subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n0 8.666/93 e suas alterações posteriores, e

dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Quinta - DO FORO:

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Santa Quitéria do Maranhâo, Estado do Maranhâo, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

§, por estarem justos e contratados, âs partes assinam o presente Contrato, que foi impresso
em 03 [três) vias de igual teor.

Santa Quitéria do Maranhão [MA), 26 de abril de 2021.

Prefeitura Municipal de taQ tória do Maranhão
Secretário de Finanças e Gestor da Administração

Cláudio Rodrigues Escórcio
Contratante

L.^\
ROMULO F DO REGO LI - R F COMERCIOS

cNPI 23.714 67 /0o0L-88
ROMULO FRANCKLIN DO RECO LIMA

CPF ne 661.593.263-68

:í"

r
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ESTADO DO MARÂNHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA Do MARÁNHÃ0

Av. CORONET FRANCISCo MORIIRA,45 - CENTRO - C§P: 65.540-000
cNPJ 06.232,615/0O01-20

Contratada

TESTEMUNHAS
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