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CONTRATO QUE ENTRE•sl',CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DOS PATOS/[M/^,-ATRAVÉS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, ,E A ÉMPRESÁ MÉD SUL
PRODUTOS FARMAÇÈUTÍCOS; LTDA -EPP , PARA
AQUISIÇÃO DE TESTES, NÀ FORMA ABAIXO:

OMUNICÍPIO DE SÃO^JOAO"DOS'PATOS/M^,;ãtrávés tíãfõiraõ^K® SãjjdjrifSCTltã hp CNPJ sob onfl
lO.S47.447/OGOl-39;''.cDm sede na >ppa .Flo.flano Peixoto, s/hp; Centro - CÉP:í!65.6'S5-dÓb, SSo João dos
Patos/MA, representado ijelò .Secretário Municipal de Saúde, Sr.a KalróCoelhoidWsousâ correà, portador do
CPF nB 012.674.713-0í-e a empresa-MED-SUL PRÒbüfOS FARMÀCEUHGÕsJ^ÈÍÁ -EPpf,.(inscrita no. CNPJ
07.212.S30/0001j4?^R.ua',36Pedro lear.auacira '55 NÚmeroaS./Jd-^CrlstovãfcÇjsáoiuIS, //MA / 65055-130,,
neste ato nnr rÂii.ii>ÃnFnpnnf«.n».'Á Cm er>iPt«Á't 4X^1' fMk.i.» A- vlí __

têm, entre
003/2021,
123/2006
couberem, alei Fé^dèral;ns-8j666/93íVde^^ normas-régüIãmentar/siPertTrien

CIAuSUUPR1..,_ ^ •

li'-,: - Aw I) çresenté ContratoTem por objeto a aquIsJ"ç3oLdè,Teste>RápIao
medidas de Cornbate do noyo.-cpronayíijisiíCo.vIdrlB) [rearizado pel2/sècrVtarÍa;
Município de São Jòãodds Patos/,. I " U^r -1

EIRA-.DOOBJErOv

I' • \ 1 I -CLÁUSULASEGUNCJÂ^-^DAVINCUlÜçÃb"

003/2021, tendo

CLÁUSULA TERCEftó-bÒ VAtOR^,

•Í>T
/.r- à-

5^»?»
Ojvajor dò Contrato é de^R'$"44.000,pO^(Quarenta'̂ quatro
•nMTDATAMTC *44 •». ! _ _ _

para ÇovId.ilB nas'ações de
de|Saúde/FKtó,nü.-Munlclpaj

Dlspénsa de Licitação n*
Prèçosida,CONTRATADA.

estimado da COMTRATÀNTE e'a:Rropbsta"dqp'rèços da^CONtRATÁDAabalxo especlfícàdá:
imi"

DESCRIÇÃO:

I

conforme consumo

NB

DlsposltIvo;de Teste Rápido ÇOVID^p.lgG/lgM: •
(Sangue to^l^venoso/Sangye' total ^por pungão
dIgiiaI/sofb/plásma)^teste_deLdlagnó'stlco:.rápiaó,
para a detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM
contra SARS-CoV«2 no sangue total venoso, sangue
total pela punção dlgUal, soro ou plasma, uso para
diagnóstico Invltro - uso profissional.
Material Fornecido

1X Dispositivo de teste
Ix Bolsa de dessecante

1X conta-gotas descartáveis (para todos os tipos de
amostras)
1 xTampSo diluente (1*6 mL)
1X Instrução de uso

UNO

Unid

QUANT."

4.000

ILUND

IL

"R$ 11,10

www.saojoaodospatos.ma.gov.br ,,
Av. GetúHo Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dós Patos/MA

W

QUANT.

R$44.000,00
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CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta'de recursos consignados no
Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, cujos prograrnás detrabalHo e acàtegorla
econômica constarão quando da emissão da respectiva Nota de Empenho, conforme,especliflcados abaixo:"

02 16 FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE
0216 00 FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE

10 Saúde

10122 Administração Geral
10 122 0031SAÚDE EATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE
10122 0031 2118 OOOJ}.!
3.3.90.30.00 Materjal DeConsumo .

CLÂUSUW QUINTA DOPRAZO DE VIGÊNCIA,.

•Í9"*

É"
íã

i'"-

Opresente Contrato entrafá-êm vlgòr.ná\data de,sua.asslnatura'è
dias, condicionada sua eflcácla^à publlcáção.na lrnp>énsàS0fídaK ' (I

j -- I
CLÁUSULA SEXTA -bO.PRODÚTO. •' P-

OprGdutáse^ '̂tfegue/no estabeleclment,© dá-CONTRATAD^
de fornecimento. "

! . • . ([^ i---\ m ' rPARÁGRAFO PRIMEIRO-'ANota|de,'fornecimento, devidamen.te:àsslnada;pelo fiindòhárlo daato da entrega dps:pròdut05;será ^n,tr.egue;a.oiG.estoCdp Cohtrato.^J/ j|í' ' '

níidaráíem."^té 60 (Sessenta)

i''JI I' j •m^^jãnte.aprç sentação da Nqta^

PARÁGRAFO SEGUNDO. - A.COfijTR^TÁNJE se reserva:âó''dlrêjtó-dé* su jst
fornecimento, comünrcandbTp/qyiymWe;à,CQ escríS.' fIf l'

^íi •,
tulr OU' acrescentar, com- o

1;:

:ONTRÁTADAno

omúnlcandoTp/qylamehfe.à/CQNTR;

PARÁGRAFO TERCEIRO-EIRO-pVfDr^àmen^o\cfí'efètüadomo-locailndícado nferW ra'(Íé'fornec mentòi

ts e dos padrões .

tantas vezes quanta5inecess'árlãsTcrern..é.apg^ ffiscallzacãblda PREFEltURAr^í^. [ '

PARÁGRAFO QUINTO--AlCONTRATADA^gar^antl^ráafl^aij^^ l' Íií.-T^ -"'
[ *; •' •. V , . . 1

CLÁUSULA SÉTIMA-DAFISCALIZAÇÃÓ " *•' ' f .TL '
) . - ' Jiíft ^Afiscalizado do Çontrato-será-efetuada por servidor designado pelÜCbNTRATANTE que poderá,

a qualquer tempo,-determinar-o que for-necessário-à regularizaçSo-das-faltasioü^dSeltos observados, bem
como propor a aplicaçãodas penalidades previstas neste Instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO - Afiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da-CONTRATADA, Inclusive
perante terceiros, por qualquer Irregularidade, Imperfeições técnicas, vícios óu emprego de material
Inadequado ou de qualidade Inferior, e na ocorrência destes, não Impjica i^correspdnsablildadé da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSUU OITAVA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

www.8ao]oaodospato8.ma.sov.br
Av. Galúlio Vargas, 135, Centro ^CEP: 65.66^00,^S.So Joâo"dips Pàlos/MA'
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Ocorrendo redução ou majoração de preços dos produtos,' autorizado pelo órgão
competente, os valores queserviram de base para a contratação serão reajust3dos,'flxando-se emapostila de
reajuste de preços, conforme Lei Federalde Licitações 8.666/1993.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os reajustes e reduções de preços serão de acordo com os preços praticados pela
CONTRATADA na data. :

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos,
mediante apresentação da Nota Fiscal, acompanhada das Notas de fornecimento'é da comprovação de
regularidade
CONTRATADA

'provocado,' péiaexigida nar-hãBllitaçãÍ3~dã1icitâçãb;.:aesaêr:^TgíilbT;Kija''fãtoP':íl^" lã'\ fc
I iíf. ; r*

dòr ou comisisão

Conta Corrente da-,CONTRATADA
diretamente na

Pagamento de
deverá

trazido

correspondentes

;g|̂ iqual:, ^ n. "

desde que a
p^serárdêvida. rojyipphst cã) financeira, que

vo pagamento;

Integrado de

;Rorte (SÍMPLES),

a^^ipagar os'V3lores

•

enquanto pendente:ão quaíque>-bbflga^b-fiharicélra'què-íhè'forHmpòstar^m'i/rrt íe^p^alldáde ou Inadimplência,de liquidação
pelo descumprlmento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamertlo do preço bu à atuálízação
monetária. ' ' • ' '

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA compromete-se:
- Aentregar os objetos no local Informado na Ordem de fornecimento/
- Providenciar todas as medidas necessárias para quesejamantida,'déntro dos-padrões exigidos

pela Contratante;

www.6aojoaodospato8.ma.gov.br ' ,
Av. Getélio Vargas, 13S,Ceniro- CEP: 65.665-000,.SãoJoão dqs,Petos/MA-.
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Arcar com todas as despesas referentes ò substituição do objeto ^
defeltuoso/avarlado/slnlstrado. ,'

- Fornecer os produtos, observadas as respectivas quantidades e preçdsiem até 10 (dez) dias
úteis após a solicitaçãoda secretaria.

' NSo transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia
autorização daSecretaria Municipal requisitante. '

- Manterdurante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas
todas as condições de habilitação equalificação exigidas na licitação; | í

• ftesponsabllizar-se pela qualidade dos materiais entregues, sob pena'de responder pelos danos .
causados àAdministração ou aTerceiros. 1; '

• Providenciar a Imediata correção das deficiências e/ou Irreguiarídades ajiontádas pela
CONTRATANTE; " ~

• r • ti j 4. . li I .

provocados por• Arcar com leventuals prejuízos causados à

B/wu IIicguioiluauca of

— n'4'' n '"CONTRATANTE ajjièfcelrbs,j pl
ineficiência ou irreguláridádé-cometldaLpor seus empregados e/ouxoopcrados prepost
execução docontrato; *

)s envolvidos na

CLÁUSULA DéCIMA PRIMÈIRA-DAS OBRÍGAÇÔES'DA,CONTRATANT£

Apontraçante se/obrlgâ a-çropoçlbnar'àv,Cbhtr^tada^^^^
I rtac nhpÍBarADe'Homrrantibe''r)ainrocDnfa >nnéA9ntà Acf-

cpràlçõef-n^cessárlaS ao pleno;
cumprimento dasobrlgaçõesidecorrentésfdamresentelidtação. consoánté estabeiecèa leltno8;666/93.

Acompanhar^'.flsca Izap o fornedmento, objeto do presente côntrato.v.' L

I ') "Nj''' ' 1/Í^\ ' f'IAtptpr os docurpentos fiscal^ pertinentes, •quahào'̂ mpròÍfddá j•
equipamentos, podendo recusar àqueles que não.estejam dVàcordocomiCsWmoi.do contrato. - ' '; [()®í li- iíl-'' ^ {|!

Rejeitar os foatefials^que não satlsfazerem:aos.pãdr8e5.exlglaos,nas especificações;
Efetuar os pagamei]toràjCpNTRATADA;..à vista das;Notasjl=(scais/Çatura^ dsvidaménté •

atestados, pelo setor corripetente^lde acordo.com aforma e*pràzox5tàbeíecláps|l}a^ nto de contrato,
observando as normas«ldmlríístTàtl\raWflna'ncelras em vigor. / fi^ ////• i'

i • .Comunicar a CONTMTÁpA^t^a:^ç|uaIquei^^orrêncja^re|aclonada'cõm foirieclmentp, objeto •
desse instrumento, diligenciando nos7cásos;büQexlgem^pfbvldêncIas^çoítétlvas.i i;;'' ' " ' ' "

\ li i-: J • . •' .e demals^comugjçações- .legals|p.elo descumprimento: das ;
I

Prbçeder às advertêncíàs^CjpultasJ^
obrigações assumidâs pelâ CO.NTRATAD/v

O[contrato será' acprnpanhadp e .fi.scálUadq -por um represéntànte
especialmente designado, conforme oart. 67 da-Lél 8.666/93.. [

CLÁUSULA DéC1(VIA..SEGUNbÃ - PAS PENAUDADES' '

..da, Admlrilstraçap,

Odesçumprlrfiento, total ou parcial, de qualquer dàs obrigações tora''estabelecidas, sujeitará a
CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal ns 8.666/93.' :

' I >
PARÁGRAFO-PRIMEIRO ~ O atraso Injustificado no cumprimento da-obrigaçãoí sujeitará'a Contratada à
aplicação das seguintes multas de mora: I' '

a) Multa moratória 2Sã-(dols por cento) sobre o valor do respectivo fòrneclménto, em caso^de :
recusa. Injustificada; I

b) Multa moratória diária de 2% (dois por cento) sobre o valor dp respectivo fornecimènto, em
caso da não substituição do produto recusado pelà CONTRATANTE;

wyvw.saojoaodospatos.ma.gov.br j,, ;
Av. Qetúlio Vargas, 135, Centro- CEP:65.665^000, Sâb João dós Patòs/MA'
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c) Multa moratória diária da 0,02% (dois centésimos por cento) soóre o valor do respectivo
Contrato, em caso da falta de alternativas de fornecimento decorrenteda falta dos produtos,
salvo os casos fortultos ou de força maior, ajuízo da Administração, até ojlmite de 10% (dez por
cento);

PARÁGRAFO SEGUNDO-Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar è CONTRATADA, na hipótese de Inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes
sanções:

a) Advertência;
b) Multa de10% (dez porcento) sobreo valor totaldoContrato;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e Impedimento decontratar com a Prefeitura

MunIcIparde Sãbyòâb,dos*'Rátb'syMA;7ièlapra7ò7afalé'02'(dõls);ãTjõsr |̂ Y
d) Dedaraçãb de Inidoneldadè para licitar ou cootratar copr a '̂dmlnlstraçãò Pública enquanto

perdurarem os motivos dêter;plnantes'dã'pünlçao ouiatéque' ' ''

PARÁGRAFO TERCÉÍRO -As sanções previstas nas alíneas "d"', poderão ser apliradas conjuntamente
com a prevista na-ãlínea "6". • A •'•••'• ti.'-' 'í "

I • • r i I - I ' II .

QUARTO- ACONTRATADA-GStafÍs%ã^a-àí?p|jc^o-de
ihipóteses legals.Tquando: ^
a) FornÇcerflro3u"tq^m:de^onforrTÍÍdadécom?^^

PARÁGRAFO
dentre outras

Isanções

Descumprlros prazos e'cbndíçõès pTevl^o"s"nésté Contrato/

PARÁGRAFO QUINTO -Se aCONJIWTADA ensejar o,retardamento da^execução.do certarne. não.mantiver â.
proposta, falhar|ou fraüdar na execyçâo.doXontratorcomportar-ie.de;moyo|ln\bôn^ flzeíj'dèclaraç3ü falsa ou
cometer fraude flscáUga.rantldc odireito prévio da ampl8idéf^a,.flcãrállmpeci'lda:'de:ÍId tj contratar com a
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, pelo'.prazo. de^até 05'(cIncò)!anos, èriquanloíperdurárem os'-.
mntíunç riAtermfnahtoe.Ha niinl/>SA\nM'•><•<& Wiin rnl..' _ü-iíii._.L --'̂ -"-'yáutÒrídade qUO'

' e -das denials '

PARÁGRAFO SEpO -Caberá ao Gestor.^Ho Coritrato/çropor.aJapllcaçãa penalidades previstas, mediante
relatório circunstanciado, apresentáfído provas-quê'justinquêm'a propos'lçãoi

PARAGRAFO SÉTIMO -Apos.a.apllcação:dé qualquer^pená!ldade.^erá'feíta comürilcaçãovescrlta àCONTRATADA
e Dubllcacão na. imorensa oficiai', constando o ftindámAnro.i.!i>o»i avriiiír àsl^tos icasoi''dè aplicação-das

prevjsta5|nc iParâgrafo Segundo,

.òntfatàn e;

e publicação na. Imprensa oficial; constando o fundárnentoJiíBgát exdiiír
penalidades de adve.rtêncla e.multadémóre. " ' I (if- • V

» 1«A"

PARÁGRAFO OITAVO -As multas devérâo áer recolhidas hbi.prazó'db'OS (cinco
notificação, em çpntã^bançária a'ser Infòfmàdã pelacoNTRÀTANTH.

Idia^ ótels, contados da data dá
•iiir""

PARÁGRAFO NONO - Os valores das multas poderio ser descontados dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigávelou judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas-
que lhe tenham sido aplicadas. '

CLÁUSÜU DÉCIMA TERCEIRA - DARESCISÃO

Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:
a) O não cumprimento de cláusulascontratuais, especificaçõesou prazos;

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Qetúllo Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665:000, São João dós Patos/MA,
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0 cumprimento Irregular de cláusulas contratuais, especificaçfies ou, prazos;
Alentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a Impossibilidade da
conclusão dosfornecimentos, no prazo estipulado;
O atraso Injustificado no Início do fornecimento;
Aparalisação do fornecimento, sem Justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
Asubcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CÒNJRATADA com outrem,
a cessão ou transferência, total ou pardal, bem como afusão, cisão ou Incorporação;
O desatendimento das determinações regulares emanadas" por sèrvldor ou comissão
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, asslrn' como as da autoridade
competente;
Ocomellmento reiterado de faltas nasua execução, anotadas ria forma do § is do art. 67da
Lei FederilmrB-sJeeô/g-fp ^
A.decretãção'..ae falência pu ainstauração dèjrisoívôncla dvll;i|' tA'
A-dlssolução^Pa^CONTRATADA; - ||j'ví;

k} /a alteração .social du a'modificação, da. flnalfdade oy dai estrutura, da CONTRATADA, que
í preiudlquei7tá;execuçaodèste.Conlra'to; íMV:íi :' r t

P)

q)

jInterna bu iírerr|,^óü^•Wal.por repetidas''suspeísõe^ qué-jt« mesmo prazo,
' accooiiraHn a rnMTQATAnA Jà_ j . .j assegurado a CONTRATADA, nèsses;çáswr» djreltó^dé obtarpeb' ,suspens'ãp do cumprimento
Idas-obrlgaçõès3ssi^rdara{'éqiçí^jamo^^ Ij. ' jj.
1O' atraso superior a^"90C(npvei^)Í^l^^l(^g^ f)'el' iCONTRATANTE

decorrentes do, fornêcírnento'JásreaJlzad.os,>s'aTvo^^^ casoj dbjjcàíámfáaóe, pública, gVave
nprttTrhar3n"Ha.r»rí4omrlntorna rMi-m/órrá'* /"AktTOA*5i rv*'.. optaf pelã

ri2 8.666/93;
^ ^ ^ . .. .-/Jlmpedltlva-da•exécuçãoMoiÜptr^ato;'' —jífl ' M ' ^ '

RazÕes! de Interesse PúblIc^dé-altáírelevândáXe':^^
:d6termlnadás ijelaj^máxlma^autorj^de/da. esfera ^admlnlstratlva^^^ subordinado a

. CONTRATANTE e^xaradas no processo administrativo a;que.ie refere ôContrato; '
»Asupressão, pp^p.3ríe;daiCQNIBATANTE,^coÍTjpras;l ^rreSndo mpdjflração do valor

Inidal-do Contrato além do limite permltldo':no,§Í8:dolârtMg^alLeíFedWl ri.» 8.6'66/1993,
salvc' as supressões resuitantes-de acordõi celebrado éntre ós^contratantes, hòs termos dó
Inciso ll,Í2a-ad)ató6slda referida Lei; //// \\ip-" '

} . .... • ; Ifv» !/
PARÁGRAFO PRIMEIRO -Os casos de rescisão contratual serão fõrrnalmènte motivados np^ autos do processo,
assegurado ocoiitrádilórioeaampla defesa. • . [i ^
PARAgrafo SEGUNDO •Arescisão desteContrato poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casosenumerados nas alíneas
"a"a "o" desta cláusula; ''

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no proresso da licitação, desde que
haja conveniência para a CONTRATANTE; '' '

c) Judicialmente, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ouando a rescisão ocorrer com base nas letras "n" a V desta cláusula, sem quehaja
culpa da CONTRATADA será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados quei houver sofrido,
tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.'

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665*000, São João dos Ratos/MA
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PARÁGRAFO QUARTO - Arescisão por descumprlmento das cláusulas contratuais ;acarrétará a retènçSò^dos-
créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados â CONTRATANtE. alérn das sánçSes
previstas neste Instrumento,

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente .Contrato, só produzirá efeitos
legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro,'que cómprovè a sua
efetivaçSo, não sendo consideradas comunicações verbais. ' ! '

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBUCAÇÃO
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