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ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DER
IRAPUAN PINHEIRO, E DO OUTRO A EMPRESA

DISTRIBUIDORA SENADOR DE
MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI PARA
O FIM QUE NELE SE DECLARA,
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ sob o N. 9 12.464.103/0001-91, com sede de sua Prefeitura Municipal
na Avenida dos Três Poderes ng 75, Centro, Dep. Irapuan Pinheiro/CE, CEP: 63.645-000, através da
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO, neste ato representado(a)
pelo{a) Sr(a). SIMÜNE DUARTE FERNANDES, inscrito(a) no C.P.F. sob o n ° 051.240.54447, aqui
denominado(a) de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa DISTRIBUIDORA SENADOR DE
MEDICAMENTOS HOSPITALARES EJRELI, estabelecida na Rua Jogo Pitombeira, ng 10, Centro, Senador
Pompeu, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 9 05.382.899/0001-78, neste ato representada pelo (a) Sr(a).
Marny Maria Assunção da Silva, portador (a) do CPF n 2 996.422.203-34, apenas denominada de
CONTRATADA, firmam 'entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas 'e condições a
seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
.••.

..

.

Li. Processo de Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO tombado sob o ng 2020.08.20.1, cujo
objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL '(EPIs), PRODUTOS DE
HIGIENIZAÇÃO, DE LIMPEZA E TOTEM, PARA O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO
CORONAVIRUS (COVID-19), DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO

MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM
ANEXO AO EDITAL, 'em conformidade com 'o Decreto Federal N.9 10.024/2019, de 20/09/2019 e a Lei
Federal N2 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal ng 10.520, de 17/07/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO
..
2.1. O presente contrato tem como objeto é AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA O

ENFRETAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), DE INTERESSE DA
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, tudo em
conformidade com as condições e especificações contidas no PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 do Edital do Processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO tombado sob o ng 2020.08.20.1, no qual
encontram-se especificados no Anexo 1 do presente Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO
__
.... .
3.1. O valor global da presente avença é de R$ 1.879,20 (hum mil oitocentos e setenta e nove reais e vinte
centatos), a ser pago na proporção da entrega 'dos produtos licitados, segundo as ordens de
compras/autorizações de fornecimento expedidas pela Administração, de conformidade com as notas
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fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidõ
Estaduais e Municipais do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condições do edital.
3.2. O valor do presente Contrato no será objeto de reajuste.

-

3.3. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou
fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante
procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situaç-o e termo aditivo ; ser restabelecida a
relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da
Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n. 2 8.666/93,
alterada e consolidada.
3.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após adimplemento da obrigação e
encamÏnhamento da documentaço tratada no subtem .1, observadas as disposiçes editaUcias, através
de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque nominal.
3.5. Por ocasião do fornecimento deverá ser apresentado recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota
Fiscal.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA
4.1. O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e
vigerá até 31 de dezembro de 2.020, admitindo=se, porém, a prorrogação nos termos do artigo 57, da Lei
Federal n.Q 8.666/93.
4.2. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco)
dias a contar da expediço da ORDEM DE COMPRA pela administração, de segunda a sexta-feira, no local
determinado na ORDEM DE COMPRA emitida pela Secretaria Competente.
4.3. A ORDEM DE COMPRA será enviada via fax ou correspondência com Aviso de Recebimento ou, ainda,
através de endereço eletrônico válido, a ser fornecido pelo licitante na declaração constante das
exigências dos documentos de habilitação.
4.6. Os materiais serão recebidos por servidor designado e responsável pelo acompanhamento e
fiscalização do contrato, que emitirá o atesto declarando a entrega dos bens.
4.7. O aceite dos materiais pelo órgão recebedor no exclui a responsabilidade civil do fornecedor por
vício de quantidade; qualidade ou disparidade com as especificações estabelecidas no Anexo deste Edital
quanto aos produtos entregues.
4.8. Os itens licitados deverão obedecer a um cronograma de entrega de forma fracionada, de acordo
com a necessidade e conveniência do órgão interessado e disponibilidade financeira durante o prazo de
contratação, mediante a expedição de periódicas ORDENS DE COMPRAS pela Secretaria Gestora,
constando o local e a quantidade de produtos a serem entregues.
4.1. No caso do material, objeto do presente contrato, ser entregue na sua totalidade, antes da data de
término do contrato, fica o referido contrato automaticamente expirado.
4.8.2. Independente da quantidade de cada item deste contrato à administração ficará no direito de
solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária.
4.9. No caso de constatação da inadequação dos bens fornecidos às normas e exigências especificadas
neste Edital e na Proposta vencedora a administração os recusará, devendo ser de imediato ou no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das
penalidades cabíveis, na forma da lei e deste instrumento.
4.10. Os materiais licitados deverão ser entregues, observando rigorosamente as especificações contidas
no Projeto Básico/Termo de Referência, nos anexos desse instrumento e disposições constantes de sua
proposta, bem ainda às normas vigentes, assumindo o fornecedora responsabilidade pelo pagamento de
todos os tributos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer
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10.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispost
58 da Lei n 2 8.666/93, alterada e consolidada.
104. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administraç ã o ou por acordo das
partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
10.5. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais no
transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizaç ã o e o uso dos serviços pela Admini•straço
10.6. O contratado, na execuç ã o do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais,
não poderá sub-contratar partes do contrato sem a expressa autorizaç ã o da Administração.
10.7, A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens fornecidos em desacordo com os termos
do Processo Licitatório, da proposta e deste contrato.
10.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o
procedimento licitatàrio e a proposta adjudicada.
10.9. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos
praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizaç5es.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO FORO
-

11.1. O foro da Comarca de Dep. lrapuan Pinheiro é o competente para dirimir questões decorrentes da
execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2 9 do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de
1993, alterada e consolidada.
Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Procuradoria Geral do Município,
perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.
DEP. IRAPUAN PINHEIRO-CE, 28 DE SETEMBRO DE 2.020.

MUNICÍPI

1PUN PINHEIRO

SIMONE DUARTE FERNANDES
CONTRATANTE
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CONTRATADA
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ANEXO 1 DO CONTRATO N° 20200303
PREGÃO PRESENCIAL N° 2020.08.20.1
MAPA DE PREÇOS CONTRATADOS
Este documento é parte integrante do Contrato acima referenciado, celebrada entre a
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e a(s) Empresa(s): DISTRIBUIDORA
SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, cujos itens, unidàdes,
quantidades e preços estão a seguir especificados decorrentes do PREGÃO PRESENCIAL
N°2020.08.20.1.
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES
VALOR TOTAL

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

076692 LIMPADOR DESINFETANTE HOSPITALAR FRANCO DE 1L
1.435 00
076693 HIPOCLORITO 5% FRASCO DE 5 LITROS.
444,20

UNIDADE

20,00

71,750

GALAO

20,00

22,210

VALOR GLOBAL R$
1 .879,20

