
-PWFEITURAMUNÍCIPALDE

1^^PIRA.CURUGA
•dfem

SECRETARIA MUMICIPAL DE SaCJDE

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
PÍRACURUCA-PI, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE. E A EMPRESA; SUPERBRANDS
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL EIRELI PARA
O FORNECIMENTO DEJESTE RÁPIDO ígG e IgM do COVID-

. - , 19>-PARA ENFRENTAMENTO.DA-PANDEMIA CAUSADA PELO
. . CORONAVÍRUS, DESTINADOS ,A0 MUNICÍPIO DE

PIRACURUCA-PI, CONFORME ÉSPEGÍFIGKÇÕES E DEMAIS
EXIGÊNCIAS PREVISTAS Neste EDIJALfE SEUS ANEXOS.

Aos vinte. e/três^dlás^dó;g^^^ do ano de dòisVmii:è:y]rtté,- pé!d presente instrumento
contratual,- e MDNI.GIPlO,.p,E PIFV^CURUCA:.--Lpl.;j}ordníe.rm'êcjiò^da''Secrètàda Municipal de
Saúde, inscrito no GN.PTsob•h»•1T:8•37.925/0001-•08;wm~sidl^na^Av:^ de Brito s/n
centro Piracuruea - PI, neste ato representado pela lima. Sra. ADRIÂNA SILVA FONTINELe'
Secretária,Municipal de .Saúde, portador, do CPF 778.532.533-20, no uso ída cònipetência quê
lhe for atribuída regimeritalmente e neste ato designado simplesmente CONTRATANTE e do
outro., lado; a empresa SUPERBRANDS COMÉRCjO DE- PRODUTOS-DE •US.O.-PESSÓaL
EIRELI, inscrito no CNPJ 08.95.9.556/0001-1,1,, comíendéreço na. Rua-dá.Á!fândéga,Í200- Loja

P^ulo-SP; por seu.rèpres.entante legal o Sf,.Paulo Zhur Xiãp-Yahg •lihscrlto no
CPF 227T60.688rQ9, que apresentou ds. docurnentps. éxigldos,pQr lei. jB^dàqui pò} diante
denominada simjDlesmènte-CONTF^TADA,, têm, entre .si,-,-Justõ"'e' ayença.dóieícelebram, por
força do.pfesentè mstrumentò,. e em conformidade ;corhlp-dlspdsío^ no artiàP''6.T''da Lei n."
8;666/93, .conforme espeçificaçõés e demais exigências pVeyisjas-neste editai edeus anexos,
eda proposta da contratada, integrantes do proeedimentd''de dispensa em épígfafè, conforme
estabelecido, np PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N':<025/2Q2.0'-'̂ 'COVID-19
Processo Administrativo N» 00.1.0005309/2020,-qom fundamento rio'Mi 24fí'ív;da Lei n®
8.666/§3 £^c Art. 4. §1°e 2" da Lél n® l3;979/2Ç|2p,e,nos documentospcdstadqs àbs autos,
além,do:D'acrétò'MunjçlRaj n° ,0.68/2013 e-mediáhté^s,;.seguintes.çláusíjlas e-çpridições:

especificações e'-'demàiS'' exigêp.ciàs;. previstas he.s.íèT.é,dital"é'*'sdus"-%nexos^ 'como se aauiestií;fe^sérh transcntos.-:^^ ;

1 Os materiais deverão ser entregues de.acordo com as necessidades da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.

1.1 A autorização de fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa da
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA - PMP-PI, através da secretaria
requisitante^ cabendo à mesma todos os atos burocráticos indispensáveis a uma regular
administração, em comum acordo com os vencedores deste certame, formalizando por
Intermédio de Nota de Empenho esimples Ordem de Fornecimento, quando aentrega for
de uma só vez e não houver obrigações futuras ou. ainda, por Nota de Empenho e
Contrato individual nas hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas que possam
resguardar direitos e obrigações futuras.
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Lvi Obrigada a fazer a entrega do material quando requisitado no prazomáximo de 03 (tres) dias, contados a partir da emissão e envio da Ordem de Fornecimento.
3. Aentrega do objeto desta dispensa deverá ser feita no local a ser indicado pela
contratante, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros,
transporte^, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento e/ou
substituições indicadas pela equipe ou pessoa designada para recebimento.
4. Oobjeto desta dispensa será recebido provisoriamente, caso se constate real necessidade
no locai e e^nd_ereço indicados :peia contratante, para verificação da conformidade do objeto
com as condiçoesj, especifiça^çpes e exigenÇiásj na proppstá'''-
5. Por ocaSjãO:da;éntrega,. á.vConír^^ deverá descrever;no. compròvánté'Tespectivo adata
o nome, o cargo á |̂s^^ .Registro-Gerai;(R.G^^^ documento dê
Identificação oficial-dbsoryidor,do.:Gorit'ratante resp.onsávéj;ppio'.reçebimènto.
6. Constatadas jrteáúiaridades no òbieto cnhfrflfiiaT'n'r;r;nt'ra+onti:;: r;«^ArA. ^ ..r

'determinando sua

Rçíphfórmlclade coma.i^dicaçao da Administração,^ no.prazo:;^ dé 04 (quatro) M^Oontados da
nol[fiçaçao-jpor escrito,, maritidd o prò^óiihiçiajmerite contratadô;

..-•6.2.Se_ disser_respeito à •diferença ,de-. quantidade .ou-de partes, Uáèrminar sua
GOmPiemeníacao ou rfiRninHIr a nr\ntrià'la/-'3/-i • e<arr?'rM-í.!i.i.'4« .

T ,1. n|poiese.-.ae,.ç.omplementaçao, a Contratada.-devérá,fàzê-lá ehi?confdfmidade
C: prazá;rftáxim0-dé^^^ dai ;|notif](^çampor.es^riío, niantidò opfèçò iriidialmente contratado, fíp èf

poderá ser" acordado,'desâé'que não rkti. prelüízos para a
Administraçao;-:_,:
7.0 récebimernp do objeto dar-se-à"defínitivaméntè:-;urna vez verificado dáfellimento integral

da quantidade.„e ..das especificações.- contratadas, medlanteí4^rmo%f'Recebimento
iDefinit|vp ou Recibo,;fifmado.peJo..seiVidpr.respòhsávél o'ú

?• materiais,è)eq.uipáMentos;:atè;oientrega, dSSeVoriqem até o
oestino finál,: sera providenciado-oela nONXRÁTAnA 'àc-'-éMÒ'e, í^dentro de

9. ÇèrédeThteira resppnsátíufâádé da-GONTRAT/^D/^quaiSuefí ocorridas
corp^os materiais durante,.o^ transporte, cabendo dreste.providenciar sua suBstítuição sem
quaisquer_ ônus para a PREFEíTU^-, não rep/esentãndo estas substituições razão para
prorrogação dos prazos de fornecimento estabelecidos neste Contrato.
10. ACONTRATADA assume integral responsabilidade pela adoção de todas as medidas de
segurança necessárias paraa execução do objeto.

1. 0 valor global do presente CONTRATO éde R$ 174.650,00 (cento esetenta equatro ml! e
seiscentos e cinqüenta reais) para todo o período de sua vigência, conforme valores
expressos na proposta.
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ITEM

01

DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID IQUANT

TESTE 3.500

VALOR

UNITÁRIO.
R$ 49,90TESTE RÁPIDO 2019-nCoV TESTE 3.500

IgM/lgG GENRUl, Fabricante Genrui
Biotech Inc.
Kit de teste rápido por
imunocromatografia qualitativa,
específico para detecção de
anticorpos IgM./IgG dé coronávírus • ."T r.;..

9"nÇoV/COViP-19),.podendoi úiT,
ser utijjzado em amostrade sangue• • .--í---.,.."'i
sorpípu plasmaj" procedente de ••
coletá-yenosa òu capilar, corri ,.
resultá|lò.e,m minutós ^

J^iú'cpm 25ítès"tès^r ' ' •''
--•RegistraÂNViSA n^,8O2Q745O020.t;- I
^

TOTAL

R$
174.650,00

i—- i""'- - '"••••- l%\é^ f
I- I ,..:. FONTE.:bE RECURSO^t |H : :DESPESA -ADE.,-- ..

í ^3.90.30 -2077 .214 gRANSFERÊNCÍA lufjpgjvy | '

Pagaífiento.-a contratada encaminhará à PREFEtTüRA^PIRACURUCA -
h^ihI ®atendimento ;de; cada. pedido,: requerimento sollcièndo^o.-. pagamento
ecóil^Sl^paího

data de

nrÍS?n.. e..fatura-reclbo no protocòló dp^órgão/ente contratante;^ou em outroprazo que poderá ficar ajustado com-o^contratarite,.inclusive quanto aos parcelamentos.

as^S^corretõ^^^^ apresentarem incorreções serão devolvidas àcontratada para
tn^rli P^^amentos serão feitos através de transferência bancária na conta corrente da
n?,o?Ífo indicara instituição bancária, agência, iocalidade, conta corrente, para
notaSilTatura '̂'̂ correspondente. Estas informações devem constar da nota fiscal ou
5. Consoante disposto no Art. 40, XIV alíneas "c" e "d" da Lei n° 8.666/93, nos pagamentos
re^zados fora do prazo máximo fixado no item 2acima, poderão incidir juros ecorreções na
forma prevista na legislação. v p mo

Av. Gel Peto de Bri»e/u, Cenr>« •Pin.eurwaTiaui -«240-000 -CNPJ: 11 .S37,92J.'00014)S -(S6) 3543-2590 -.vw.piraaimca.pi.gov.br
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5.1 No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor
devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do
efetivo pagamento, pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, mediante aplicação
da seguinte fórmula:

AF = [{1 + IPCA/100)"'="' -1] XVP, onde:
AF = atualização financeira;
!PCA= percentual atribuídq-ao.íridice'cIe Preços ao Gòns.umidor Amplo, com vigência a partir
da data do adimplementp dá-étapa;
N=número''de^d|aè entre-a data dc)--adimpíemento-da;etâpà^é;^ è^iVo-págamento;
VP =valoróã-etepa-a-s.ér paga,-igual ao principal rríaís^pJgãjúste^>•^^^^3^•^

' •_ •- •...
5.2 No-caso^óe incbrTeçãò^inos dòcÜmentosaprésentádòsrin^ serão
estes réstitüídps:;à as correções-sóíicifâdaSr:n§Ô resporfdèpdo o Município
POfí-Cjuaisquerep^^i^^^ resultantes deaírasòs.nã,liquidado dos pagamento^^ correspondentes.
5.3 A_^cpni:ratada, não receberá pagámento, enquanto houver pendênciasOèO.brigáções que
tenham gido irnppstas em virtude dèpénaiidádés.oij^madimpiementq.vpessaâa^^^^^^ causas,
os pagamentos serão retomados sem que hája qüalquer direito a^tuálizaçãovrnprietária.

è. Rara efeito de,,pagaméhto, a CONTRATADA "deverá apresentar os dScuméhtos'' abaixo

T. ii v:a); Certidão Negativa de Débitos CND.emitlda-peld ÍNSS : 4 \3 i-
^ 'i, '• • • I- ..-.r--' s.-íf k

: Certidão de-Regularidade, do Fundo •de-Garántia por Ternpowde'!Material -

''1 .^Certidão de Regularidade •Fiscai -cpm as Fazendas; '̂'Féderat'Municipal e
Estadual. ^ j; \

7. 0/pre^sènte..Çontráto'torá vigênçja.a, padir déTsuajass^ efificia a partir da
publicaçãà::dé Seu extrato no. Diário "Òficiái dos Municípios, com dufaçãóCde 120 (cento e
v]nte}^"dias.-,ppdendo ser.prorrogado nos casos-autorizados" na Lei Federal. 8r66.6/93 e suas
altéraçõés.pòsterioresséfbrò ea"so..-".::..:-..! . . '..T''--'"--'""" '4

^ ''.d-À- "A, i-r"

1. Zelar pela fiel execução do ajustè" epntratúál,. utili^ndo-se de todos os recursos materiais e
humanos necessários para tanto.

2. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a
terceiros, por dolo ou culpa, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha a
ser causados porseus prepostos, em idênticas hipóteses.

3.Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto
da contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga, na forma da legislação
vigente.

4. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na dispensa
que darão origem ao contrato.

.Av. Cíl Pedro de Sriio Ha, Centro - Piíaeunica/Piaul - «240-000 - CNPÍ: II.S37.925,'OOOI4)8 -(8«) 3343-2590. r.w.pmconica.pLgov.br



.PREFEITURA MUNICIPALDE
SECRETARIA MUMJCIPALDE SAÚDE

comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos materiaisfornecidos, bem como, efetuar a substituição imediata, e totalmente ás suas exoensas de
qualquer material entregue comprovadamente inutilizável.
6. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte tributos

Drà^rifaoiisS ®previdenciários, decorrentes da entrega e dá
8.666/93Zfuas ateaçSas!'' 71 da Lei n»
7. Garantir os preços optados pplò período dé:60 (sessenta) dias;

PiJ^a^expressa anuência
pela execução dd contrato e efètuá^^íòs de acordo com as

especifIcaçoes.co.nstpntes,dapr.oposta.e/ou.iris.trúções;do<contratoV.''
f PO"" escrito, a..CpNtRÁTANTÊ-f^^^ docontrato, qualquer^arioriTt^lidade verificada;. -x

Adí«^ÍSPa^'Ô™'quaisquer danos materiaiíisSiíssoaisi&sionados è^ •? terceiros, Fior;seMs,.empregados dolosa ou culposafriêrite;
5^."^P'''"ÍPnto;:dô. objeto do contrato, cabendòMh|iiintlgraimente o

onus.decorrente,-independentemente da fiscalização exercida pe|a:e'9NTil^;tj^NTE;
jér^rMifi eyentuaiè-pr^uízos,causados àCÓNTIWANTE e/ou^ atárceirÔé,Evocados
d^cplíSo"'̂ '̂ Pu.^irregularidade,cometida por seus empregados .qu >repo%s,vna execução
rnmí?rii'ffií>f •®®" P^eposto pãfa manter;entendímeritÒ íVeceber

® Çpntrata,çpnformé-'estabe^ 68 da

IS arazão,SQCial,,çftíJ;,endereço completo, ibãflclylfejmero desua ponta,,o noiqe do banco ea;.respectivá ágênçia^nde deseja recebeíiseüá%édifps;
16. Informar na proposta-a-quálificação do Représêntante.iautorizâd6 ár-fiririar ofcontrato ou

?' ciè'1d6ritf.dade, Estado'G.(yCNacíonalldade eo instrumento que lhe outorgã^ poderes para^-fímiar o referido
contra,tp,•(Contrato Social ou.Prppuração),-j::asq-não;seJa;lnf^ na Propo.sta-a qualificaçãodo reprq§entant|;-a,-iiçitante, poderá sanar á-bmissaq durante ases^são^-

publicidade óu^-quaiqúer pjjfrat^Wftaç^o à cerca das
atividades objeto do contrato, sem prévia autorízação'dà CONTRATANTE-
18 Assumir todas e quaisquerTeeiamações ex árcárcom os ônus decorrentes de ações

p^rte^ ^
19. Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus
ficais/gestores a qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada
nas dependências da CONTRATADA, tudo Isto visando o rigoroso cumprimento das
Obrigações contratuais.

i^ÍB^p^j^^^ôBRrGÃç,o.E.sBÁ;'̂ ir.
facilidades para que o fomecedor possa cumprir suas obrigações 1

dentro das normas e condições deste procedimento; 2
Av. Ccl Pedro de Brilos/q, Ceolro •PincurucaTiaiií •«2411.00Ü -CNPJ: Il.837.M5,'0001.í)8 -(S6) 3343-2590 -<v«-«-.píracuracc..pi,p>v.br A
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LomÍ^Í?'"' °® materiais entregues em desacordo com as obrigaçõesassumidas pelo fornecedor; » v «
3 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;
4Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos materiais fomecidos
para imediata substituição;
5 Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais e tributários antes de cada
pagamento:
6Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial
aplicaçao de sanções e.alterações do.niesrtiOf"" r^-vr '
7 Aplicar sanções^ arirnlnistrativas quando.sp fizerem, néíáss o direito da ampla
defesa edocontraditório;" "- -' • " . ^

8.1 Não..-:hayará;;|à-|̂ ^^^ .durante ""a/vpBõía-d^^^ nos casos
autorizados:por iel.^.,'. .:';f:f.-: ' .. --

datado também poderá sofrer .correção' 'dèsdé-"?qW-'''rés^^ .Comprovada a
f-pçoiTén.çia-;de quaisquer das hipóteses previstas na.-aiínea "d"T cío%iblso'̂ líÍ TOrt 65 da
•'Lei'n?-.8;666/93.

1' ®i!vó .ocorrência de caso fortuito; ou :de .força máiõr, devidáment^icornpròvados odescütnpriniento; pélaí-Ç^ON de:':suas "òbrigações.,o.u-:-á'TnfringèriÜ fíreceltos
íéga,ia. implicarão,.''segundp á gravidade da falta, na apíicaçãpldas-SG&üintes

^ fpcusa lnjustificada,dj iicitante vencedora erfi ápresentar_^,nova"'"prop'òs.ta;apôs''á rodadade lances;; apres.entar proposta'finai em desconformidãdè''com as éspèclfícaçõés e preços
re^Ís^dp^,;n39j.^mparecer.para assinar a"Ata de Registro de Preçoãoü\ò'contrato, bem

retirarnota;,de^:.empenho, dentro do prázoé-estabàècido' pela
Administração, caracteriza o déscumprimentò tbtàl.rda. obrigação aslumlda;'?sQjeltahdo-a as
penalidades legálestabeiecidas. "' '.c-?
3. No casç.dé atraso injustificado ou Inexecuçãojotaí ou parcial do,á)je#destl Preqâo. a
PREPEITUFi^ MUNICIPAL pE-PIRACÜRURÁRMP^PI poderá, garanfld.a'a''-prévia defesa,

vencedoraãs.seguintes'saFiçõeS;-.;:'..- -
3'1''ÁdV'értênciâ;''"'-.- ,
la-Mülta de 0.3®/o'<{tr|s décinios por cento), poridiã dé atraso epor ocS^ençiide fato em
desacordo com o propósto-e ó estabelecido neste, Edital, até o máximo de (dez por
cento) sobre o valor total da nòtá de empenho, fécolhida no prazo máximo de 15 (quinze)
dias uma vez comunicada oficialmente. •

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

3.4. Suspensão temporária de participar em dispensa e impedimento de contratar com a
Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Iicitante ressarcir a PREFEITURA MUNICIPAL [ÍE

Av. Cel Pudro üe Bfilo s/u, Cciiuv. Piracunicil-iuul -5424Ü.OOO -CNPJ: n.S37.925/0001.ÜS -(S613343.2590 -ww.piracuiuCT,pi.gov.br
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devidorpda^ prefeitura"" MUnÍSSIl ^De"°P|̂ ^CURUCA^^^
C=L^C= -^3 ~ - ~

e 79 da Ul

7 As penalidades.pecuhiárias serão, sempre que pqssíveí;ê inde^eninÊ^ de auaiauer
o CONTRATADA ou

defS ? °ú judiciaimêntei^^à^r|Íg.a^^ eaampla
?,.,^èPNiãd' de~^:pualqüeT:;Í3éHpllc!ade pre^ffia^^^^êfeJ^pftüloftjrealizar-se-á

comqnicaçao^ esçnta è empresa e.publlçação no-^órgão de ImíreMSí Sufdas ãspenalidades de advertência emulta de mora), contando ofundamento: legartía punido.

déâl^S^'-!? de;yaiidadp^a sua proposta,,não.ceíimfe contrato.
rJS'- entregar ou apresentar-documentaçãoLfaisa'exigida-para oícertame tenseiar òrptai^aqienjo da. execução de seLí objeto, \nãp mantiver-..a'proposta, falharWfeudar na

H°r comportar-se de:,,tnodo..inid,ônéÒ ou cometer fraudesfiscál ficaráirnppdidp/ dq hcitar^,p contratar, corn- a UniãQj Esía'd,ds. Distritd^ederal ou; Mürjiòípiosíe será
d|̂ e^denciado no Cadastro;-Municipal de ..fprnecedQfes,.,au-:no"rllstemaá.'ddíbád^^
?Hn^ ®:® reitere oInciso XIV dò árt.' 4' da Lei 10.-520702. pfeio prazo te até 05
SSSSS previs.as.-em^^éa®-e

1. .Fica .designado a seiyjdora-Adrjang Sjlvá; F.ontirié!ej..Secretária Miihici5f'-'de Saúde
dgSen.e

IsDecSa^sMei? '̂-"'' Parcial^do doptrato-^ ensejar, além das p^enalidadesespecificas, a sua rescisão com asconseqüências contratuais e legais.
Z Constituem motivo de rescisão, os elencádos nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8666/93
com redaçao atualizada pela Lei 8.883/94 «uciai o.doo/»o.

da LeTs^âe/gs" estipulada eprevista em lei (art. 79. eseguintes.

1",^ responde civil ecriminalmente, por todos os danos, perdas eprejuízos
S^causaíao CONTRatT^^^^ indiretamente, provocar
oarfo CONTR?TAM^^^ ® expensas. sem qualquer ônuspara oCONTRATANTE, oressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados.
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