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KNTRL: si CtlfSRAM O MUNICÍPIO DE
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
SAÚDE, E A EMPRESA DELTA

Dl! MEDICAMENTOS LTDA, PARA O
DE lESTE RAPIOO 0071019 lOG -IQM,

PARA ENTRENIAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO
4ik- CORONAVÍRUS, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DB

PÍRACÜRUCA-PI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES c DEMAIS
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Aos doze dias do mês de julho do ano dd dois mil e vinte e um, pelo preseme instrumento
cone^hjal, o MUNICÍPIO DE PIRACURUCA - PI, por intermédio da Secrefeiría Mur^pat do
Saúde. Inscrito no CNPJ sob n« n.837.925A3001-08, com sede na Av. Gel. Pedro de Brito s/n,
centro Píracurucaneste ato representado pela Ifma. Sra. ADRIANA SILVA FONTINELE.
Secretária Municipal de Saúde, portadora do CPI- 778.532.533-20. no uso da competènda que
lhe foi atribuída regímentalmente e neste ato designado simplesmente CONTRATANTE e. Co
outro lado a empresa DELTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, estabelecida na
Av. Luis Firminode Sousa, n® 1654. Anexo 02, bairroMutirão, timcn-MA, Inscrita no CNP.jsob
o n ° 05.759.043/'0001-79. por seu sócio administrador o Sr. Agnaldo Cardoso da Sirva, inscrito
no CPF 012.925753-28, que apresentou os documentos exigidos por lei. e daqui por diante
denominada simplesmente CONTRATADA, têm, entre si, justo e avençado e celebram, per
força do presente-ínstrumento, e em conformidade com o disposto no artigo 61, da Lei n.®
8.666/93, conforme especificações e demais exigências previstas neste edital eseus anexes
e da proposta da contratada, integrantes do procedimento de dispensa em epígrafe, conforrre
estabelecido no PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N* 039/2021 - COVlO-19.
Processo Administrativo N® 001.0005395'2021, com fundamento no Art 24, IV da Lei rv®
8 666/93 (7c Ari. 4, § 1 ®e 2 ®da Lei n® 13.979/2020 e nos documentos acosta(Sos aos autos,
além do Decreto Municipal n® 068/2013 e mediante as seguintes ciáusulas e condições:

•- í r -

1.1 Contratação de empresa para o fornecimento de TESTE RÁPIDO IGG IQM, para
errírentamento da pandemia causada pelo cQronavírus-COVlD-19, conforme especificações e
demais exigências previstas neste edital e seus anexos, como se aqui estivessern transatos.

^^ClM^tÃ9gGUNDA^"cÕN'DÍçyÊSDtÉI^^ !
1 Os materiais dewrão aer entregues de acordo com as necessidades da SECRETARIA
MUNICIPAL DE S.TODC.

1.1 A autorização (íe fornecimento será de inteira responsabilidade ^ inlolaíve dt
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA - PMP-PI, alravès da secretaria retjuistente.
cabendo á mesma todos os atos burocrálicos indispensáveis a uma regular aOtvnlsíração,
eri'. çornurrj scwdü com oa vencedores desle certarno. forropilzando por Intermédio Je Nota
de fcVnperino e simples Ordem rie f orneclmento. quando á^ntiegafor duuma so vez e não
houver otxígaç^s futuras on. aiiicln, por Nota de Empenho e Contiato indivlüi^nfts
hipóteses que^ fizerem necessárias cláusulas que possam resguardar dÉçpitos e
obflgaçbee futuras. •-
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ficará obitgada a fazer a entrega do material quando requisitado no prazo

máximo de 03(três) dtas. contados a partli da emissão e envio da Ordwn de Forneclment
3. Aerrtrega do objeto desta dispensa deverá serfeita no local a ser Indicado pela cottíratanie,
correndo por conta da Contratada es despesas de embalagem, seguros, trartsporte, tríbijtos,
encargos trabalhistas e prevldenciérlos decorrentes do fornecimento e/ou substituições
indicadas pela equipe ou pessoa designada para recebimento.
4. Oobjeto desta dl^ensa será recebido provlsoriamerrte, caso seconstate real necessidade,
no loca! e endereço indicados peta contratante, para verificação da confonTíidade do objeto com
as condições, especificações e exigências na proposta.
5. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever no comprovante respectivo, a data,
o ncme, o cargo, a assinatura e o número do Registro Gerai (RG) ou outro documento de
Identificação oficial do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.
6. Constatadas irre^laridades no objeto contratual, oContratante poderá;

6.1.Se di^er respertp à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penaídades cabíveis:

5.1.1. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com
a indicação da Administração, no prazo máximo de 04 (quatro) dias. contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

5,2.Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
comp!ementaç^K)u rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

6.2.1 .Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade
? com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias. contados dS'

notificação j3or escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

6.3.Outroprazo poderá seracordado, desde que não reste prejuízos para a Administração.

7. O recebimento do ofc^eto dar-se-á definitivamente uma vez verificado o atendimento integral
; da quantidadefre das especificações contratadas, mediante Termo de RecebImeritO:

Definitivo ou Redbo, finnado peio servidor responsável ou equipe designada.

8. 0 transporte dos materiais e equipamentos, até o locai de entrega, desde a origem atè o-
destino final, será proxndenclado pela CONTRATADA, às suas expensas e riscos, dentro de.
prazos e condições estabelecidas no Contrato.

9. Será de Inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos ou perdas ocom'das
com os materiais durante o transporte, cabendo a este providenciar sua substituição sem
quaisquer ônus psn a PREFEITURA, não representando estas substituições razão para
prorrogação dos prazos de fornedmento estabelecidos neste Contraio.

10. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pela adoção de todas as medidas de
segurança necessárias para a execução do objeto.

. . . ^
i^USüLA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor global do presente CONTRATO é de RS11.500,00 (onze mil e quinhentos reate) paw
todo operíodo de sèfl vigência, conforme valores expressos na proposta. ^ - ~

DESCRIÇÃO DO OBJETO uwo QUANT MARCA VALOR TOTAL 1
naa UWTAftiO %1
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riRACUMJCA
ílfirjRE rAMIA MUNICII^AI

TCStE RÍPinO noVJD-í9
SIstvmH para d«t««çfto

quaütaliva rápidn de antitorpos
«Bpeofftcoü ipO e ipM conir* a
doença W coronsv(ru0-2O19
(C0V10'19) em amostfae de coro.
plaemn e sangue totai humano.
• Aplicação manual

Temperatura de
armazenamento: enlrc 2 - 30'C

• Sensibilidade mínima: 82% para
IgM c 95% para IgG
• Especif^ade minimo: 95,0%
para IgM e 97,0% para IgG
- Eficiência mínima: 92,0% para
IqM e 95.% para loG.

1A09 t BASAL } «$11,»

éLfeSÜlA QUARTA-DA DOTAÇÃO ORÇÀMÉMTÂRIÁ • l

I As despesas correrão por conta de recursos oriundos, conforme segue:

ELEMENTO DE DESPESA I PROJETO/ATIVIDADE I FONTE OE RECURSOS

3.3,90.30
2077

í FUNDO

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E DA VIGÊNCIA

r/íil

1. Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à PREFEITURA PIRACURUCA -PMP- '
PI, após o atendimento de cada pedido,.requerimento solicitando;© pagamento devidamente í, -'
acompanhado da fatura/nota fiscal devidamente atestada pelo setor requísítame e cópia da. .
Note de Empenho,

2. Os pagamentos^erão efetuados no prazo de até 15 (quinze) dias. contados da data de "J
entrada do requerimento e fatura-recibo no protocolo do órgão/ente contratante, ou em outro .
prazo que poderá ficar ajustado com ocontratante, Indusive quanto aos parcelamentos. =•^
3. As nolas fIscaiMaluras que apresentarem Incorreções serão devolvidas àcontratada para. 2^
as devidas correções. .•

4. Os pagamentos serão feitos através de iransforèncid bancária na conta corrente' jííi
contratada, quedetutá indicar a Inslituição bancária, agência, localidade, conta conente.paç#;
que seja feito o críiério correspondenie. Estas informações devem oonotar da nota Rsi^oá^.
nota fiscal/fatura.

5. Ckmsoanie disposto no Aft, 40. XiV alíneas 'C e/d' da Lei n" a.66&^3, nos pagamèafi '̂ fe
realizados ipra do prazo máxínio fixado nu flerh 2áctnia. potlerão incidir juro^ e coneções ní
forma prevista na legislação, •;!
5.1 ^caso de eventual atraso de pagamento, emediante pedido da CÜNJ RATADA, ovalor,.,;::devido sérà aiuatizÜíD finiificeifamenie, desde adata aque omesmo se referia até adat^^!

r-Jl
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^oHvo í*àflatn©iiU\ jíüiIo Imlhm do tVflçtts ao ConsunMof Ampto - iPCA, nuuSânle aplicação
d» atraiiinie ídmmla- ^ ^ k . r

! ^ . ap ={{Íhpcà/iõo)^-T)ív^^^ 1
Af- - fltuail?aiídolif»anf?cIfn; ' . •
IPCA - pcrcoidual alribuíclo ao índice do Preços oo Ooruiurriidor Amplo, com^gíncía a põflíf
da data do adlmplcmenlo da «lopo;

nuitièrú dó dias ei^a doin do ndimplamento da etapa eado efoifvo pagamento:
jo pflnclj^m&ls o reajuiAe..

5.2 No caso de Incorreção nos documentos apresentados, Indualve rra Nota Flôce^atura, aerSd'
estes restfiu/dos à CONTRAI ADA para ascorreias solíclladas. não respondendo o Município
por quatSQuer enceiqos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamerrtos corresponderrtes

'5.3 Acontratada não-Mfcebcrá pagamento enquanto houver pendências de obrigações que
tenham sido Impostas em virtude de penalidades ou inadimplemenlo. Cessadas esias causas
os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito a atualização monetária.

6. Para efeito de pagamento, a CÕNTRATADA'deverá apresentar os doajimerrtos abaixo
relacionados:

a) Certidão Negativa de Débitos CND emitida pelo INSS
b) Certidãocfe Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Material - FGTS •
é) Certidão de Regularidade Rscal còm as Fazendas; Federal, Murricipaf e •
Estadual, •*'.

^ 3, Contrato terá vigência a partir de sua assinatura e plena eficácia a partir dapublicação de seu extraio no Diário Oficiai dos Municípios, com duração de 120 {cento e vínteV
dias, podendo ser prorrogado nos casos autorizados na Lei Federai 8.66&^3 esuas aUeracêes 1
posferiores se for o caso,

t4ÜSÜI,A SEXTA - OBRIG AÇÕES DA CONTRATADA
1. Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utllizando sede todos osrecursos materiais e
humanos necessários para tanto. aicn«BaFe
2. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados á CONTRATANl

íí «Jo contrato, bem como. por qualquer que venha aser^ausadoe por seus prei^stos, em idênticas hipóteses.
3. Arcar todas as despesas diretas o/ou Indiretas relacionadas com aexecucâo do Ohíétoi'
da conáataçâo, tais como: Transporte, frete, carga edesca.ga, ná foZ da
4 Manter-se durante toda a execução do contrato, em ctxnpatlbfíldade com as demais

^ lotat garaniifl quanto a qualidade dos materiais
Som LtcTai ' substituição imediata, e totalmente ás suas expensas dequalquer mdiofiai entregue compfowadaniente Inirtfllzãvel.

m'

Ú^:



PÍRACÜRDÒV

• --t. "-r. • •/.-. ^ ii'i
• i;;-

af.'Ofif-1-ABtA MUNICIPAL, /_
• -

6. CofTcrSo pw conta da CON fRAIADA iodas os dospflsns de eeçun». tnnsfKjfte. ^ ;
encargo» Pobalhfetaa, fiscais, comercial» epre>ddBnci(1tfot», decorremes da entrega ede p«^a
aquisição doa ojateiiflis, rospondendo pelos moBmqii no» tcmK>s do art, 71 da i.ei B.t>ob^á
oom suas alterações; " '

7. Garoniií osprâi^ cotados pelo período do 60 {sessenta) d/as;
ô. trarwferlr a outiwn. no todo ou em parle, ocontrato, sem prévia e expressa anuência d» ,
CONTRATANTE:

j ^

9. Assumir Inteira responsabilidade pela execução do contraio o efewá-los de a£»rdo ocm ed ..
especificações .constantes da proposta e/ou ínsUuçÕes do contrato; .1

10. Comunicar Imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE. aPavés da fiscalKaçáo do
';con6^to, qualquer anoimalidade verificada;
'̂ •1 11. HespondeFfcÍ\^ penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais OcaslonaifeJS à

Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente;

'r. 12. Rscali2ar o perfeito cumprimento doobjeto docontrato, cabendo-lhe. Integralmerrte o ônus -
decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE:

13. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados
por Ineficiência ou Irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos. na e^cugio -
doconpato. ^ • i •

14. Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter enternlimento e recebei "
comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da :
rjo 8,666/93; . .. .

15. Informar na proposta a razão sodal, CNPJ, endereço completo, bem como o número dé •
sua conta, o nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber seus créditos; - .

16. Informar na pfOTpsta a qualificação do Representante autorizado a firmar o contrato, oU
seja; nome compie^, endereço, CPF, Carteira de Identidade, Estado Civil, Nadonalidade e. '
Profissão, Informando qual o Instiumento que lhe outorga poderes para firmar o referidb
contrato (Contrato Social ou Procuração), caso não seja Informado na Proposta a qualificaçaó

.; do representante, a lícrtante, poderá sanar a omissão durante a sessão. il:'.

17. Em nenhuma hipótese, veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das S--
atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;

1a. Assumir Iodas^jyaisquer reclamações e arcarcom os ônus decorrentesde açõesJudtóals. "' í'
- por prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados conff^! ' í

CONTRATANTE, porlercelros; ^

19. Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por melo de seus'
ficais/gestores a qualquer época durante a vigência do Contiato, a qual poderá ser efetoadá
nas dependências do CONTRATADA, tudoIsto visandoo rigoroso cumprimentodas otalgações

..'.coniraitmis. " '

1. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obngaçõêSi
dentro das nonmas e condições deste procedimento.
2 Rejeitar, no todo ou em parte, os maleriais entregues em desacordo com as obrtaacões
assumidas pefofornecedor;
3 Efetuar o pagamento nas condições pactuadaa; ' "

mí
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4C<Jittuhicor àenupesa sobfe posHÍvela Irrefliflaridotle» observadas ntre nrwíeffai» forfiecí;
para imedlôla «ulrsSuiJçâo; ^ ^ a ,-»ria
b VctIRcar a reçiilnridado de recolhimento <ioá encargo» sociais e Wbutártos antes oe
pagamento;
6 Man«estóf-se formalmente em todos os atos relgllvos ô execução docontraio, em espo^^ir
opiicoçào de sanções e alterações do mesmo; " " ^ x
7 A{3i>car sar^çõcs admlntelrativan quando sc fizerem necessárias, após o direittt oa i^ripi
defesa c do conaoditõtio.

•^USÜLA OtTA^>*DO REAJUSTE

8.1 NSo haverá reajuste de preços durante a vigência do contraio, salvo nós casos autorizados

8.2 Opreço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste coritorovada 3
de quaisquer das hipóteses previstas na alínea "d", do inciso H. do art 65. da
8-666/93,

|r<á4US]W^NQN4EDAS P£NAUP^PgS ; ^ ;1

fortuFto ou de força maior, deiádamenle comprovados o1. Salvó ocorrência de .

descumprimento pela CONTRATADA desuasobrigações ou a infringênda de preceitos legais
Implicarão, segundo a gravidade dafalta, na aplicação das seguintes penalidades.
2. Arecusa injustificada da licitante vencedora em apresentar nova proposto apó^s a rodada de
lances, apresentar proposta final em desconformidade com as especificações e preços
registrados, não comparecer para assinar a Ala de Registro de Preços ou o contrato, como
não aceitar ou retjBr a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido peta Administração,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeítando-a as penalidades legal
estabeieadas.

3. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a
PREFEITURA MUNICIPAL DE PlRACURURA - PMP-Pt poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à licítamc vencedora as seguintes sanções:

3.1 Advertência.

3.2. Muita de 059% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em
desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, até o máximo de 10% (dez por
cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)
dias uma vez comunicada oficialmente.

3.3. táuita de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de
inexecução total ou parcial do objeto coniratado. recolhida no prazo de 15 (quinze)
contado da comunicação oficial.

3.4. Suspensãt^mporárla de participar em dispensa e Impedimento de contratar cortfá
Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

3.5. Declaração de inidonekincle para licitar ou contratar com a Administração Pública
Municipal enquanto perdurarem ps motivos determinantes da punição ou até que seja
promovido a reabilitação perante a própria auiotldade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a licitanteressarcir a PREffEITUftA MUNICIPAt. DE PlRACURüCA-
PMfj.pi petos prejuízos losultanins e depois de-décorrido o prazo da sanção aplicada com
base no subiiqíjj^anterior.

4. As multas a que ae referem os aubitens anteriores serão descontadas dos pagamentos
devidos pela PREFEITURA MUNICIPAL PE PIRACURUCA- PMP-Pl ou cobradas dlretemente

caso
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da empjusa, amigável ou )udlcialmenle, c poderão ser aplicadas cumuiaflvarrwrrte com
dentais sanções previstas neate tópico. . , .

5. f\ aplicação das penalidades seráprecedido da concesslio da oportunidade de ampla defesa
por parte do vencedor ou adjudicatdrio. na forma da LoI.

6. Ocontrato podeis serrescitidldo nos termos doque dispõe os artigos 77 e 79 da Lei Federal
n® 8.666/93 e suá^espectivos alterações.
7. As penalidades pecuniários serão; sempre que possível e independentemente de quakjuw
aviso ou notificação Judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos da CONTRATADA oü.
se for o caso, cobradas administrativa ou Judicialmente, garantidos o contraditório e a ampla
defesa.

8. Apôs a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á ccmunicaçãp
escrita à empres^ publicação no Órgão de imprensa Oficial (excluídas as penalidades de
advertènda e mute de mora), contando o fundamento legal da punição,

9. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contraio,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar ná
execuçãodo contrato, comportar-se de modo inidôneo oucometer fraude fiscal, ficará impedido
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado no Cadastro Municipal de fornecedores, ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a qift se refere o inciso XIV do art 4° da Lei 10.52ÍV02, peio prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das dwnafe
cominações legais.

;ÍCLÁUSULA DÉCIMA - DA HSCAUZAÇÃO

1. Fica designado a servidora Adriana Silva Fonlíneie, Secretária Municipal de Saúde, portadora
do CPF 778.532.533-20, como gestora do presente Conti-alo, o qual acompanhará a execução
do fornecimento.

CtÂÜSULÃDECIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO CONTRATUAL

T. Ainexecüção total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades específicas,
3 sua rescisão com as conseqüências contratuais e legais.
2. Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.66&'93,
com redação atuafizadá peta Lei8.883/94
3. Arescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art 79. e segulntes._
Lei 8 666/93). ^

}felAUSlJi.Ã DfeC'MA SEGUNDA - DA RESPQNSA&ILÍÓÀDE';

1. A CONTRATADA responde civil c cflmínalrnente, por todos os danos, perdas e prejuízos
que. por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar
ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus
para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados^;
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1. Faz parte deste Contrato PRüCrsnO DF DISPENSA DE t.lCITAÇÃO N* 039/2021 COVID-
19, Processo Admlnlsirativo f)0l-00053'.)li/7.021 t seus anexos e a proposta da Contratada,
como se aqui estivessem tianscntos
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PlRACÜWiCA SÈCRt"TAR!A ML/ftÍ!CIFAI- DE "AltlÍE

dâ^ectlrSnrin^^f Mracurucs, Estado do PJauí. parrdfrimir os conflitos que possam advirnue nâo possam ser resolvidas por meios adnvnlstrativos.renunciando-se a<,ualcu« ou»^, pcímalalSídrirotM"
2. Os casos omissag serão decididos pela Administração CONTRATANTE,
Epor aMim estarem justas eCONTRATADAS, assinam opresente contrato em 02 (duas) vras
e jgua teor eforma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para que produza

seusjurídicos e legais efeitos. • - .k m k

Plracuruca-PI, 12 de Julho de 2021.

ADRIANA SULVA FONTINELE
Secretária MiWiápal deSaúde

DEI(r>^STRIBUíDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ 05.759:043/0001-79

Contratada

TESTEMUNHA?:
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