Estado do Maranhiio
GOVERNO MTINICIPAL DE MATA ROMA
FIJNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATO N" 202000077
Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Municipio de MATA ROMA, atravds do(a) FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ-MF, N" 11.990.34110001-78, denominado daqui por diante de CONTRATANTE,
representado neste ato pelo(a) Sr.(a) GUSTAVO ADRIANO MATOS CORR€A, Secret6rio Municipal de Saride,
residente na , portador do CPF n'618.409.803-97 e do outro lado EXPANSAO COMERCIO LTDA. CNPJ
31.504.008/0001-19, com sede na AV DO ALIIMINIO, No 05, LOTE RESIDENCIAI CAllA.A, ALAMEDA DOS
SON, 56o Luis-MA, CEP 65049-380, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado
pelo(a) Sr(a). ANSELMO MATOS CASTRO, residente na , S5o Luis-MA, portador do(a) CPF 619.008.263-72,
t€m justo e contratado o seguinte:

PRTMBTRA - DO OBJETO CONTRATUAL

oCLAUSULA
1.1 - Contratagdo

de Empresa Especializada no Fornecimento de EPIs (Equipamentos de Proteglo Individualpara
Utilizagdo no Combate a Pandemia do Novo Coronavirus COVID-l9 para Atender as Necessidas da Rede Municipal
de Sairde do Municipio de Mata Roma,/MA.
rTEM

DEScRTCAo/ESpEcrFrcAq0Es

01217? ALCOOL
033399 ocul,os

UNIDADE

GEL 708 500ML
DE pRorECAo

O334OO PROTETOR FAC]AI

033402 MASCAXA N. 95
033412 MAcAcAo TMPERUEAITL
033418 AVENTAI IMPERMEAVEL
033419 CAPOTE
033420 LWAS TAMANHO G
3 3 4 21 I,WAS TAMANHO M
033422 LWAS TAMANHO P
033423 },IACACAO SUPER SAFTY
033424 MASCAAA CIR. TRIPIA CAMADA
033425 SACO PARA OBITO
033426 TERMOMETRO DIGITAI, INFRAVERMELHO

I DADE

VA],OR UNITARIO

VAI.OR TOTAL

FRASCO

900,00

24, 000

UNIDADE
UNlDADE
UNlDADE
UN]DADE
I]NIDADE

620, A0
624, oo

8,000
60,000
32,000
80,000

2L .600 | 00

Ll}JIDADE

CAlXA
CAIXA

O

CAIXA
UNIDADE

CAIXA
UNIDADE
UNIDADE

OUANT

2.000,00
600/ 00

1.640,00
1.400,00

1

8, 000

28,000
60,000
60,000
60,000
80,000
170,000
30,000
480,000

700,00
700,00
600,00
600,00
400,00

20t00
40,00

VA],OR GLOBAL RS

ICLAUSULA
It

4.960,00
3?.200,00
64.000,00
48.000.00
29 .520 , 00
39.200, 00

42.000,00

42,000, aa

36.000,00
48.000/ 00
6B.000,00
600.00

19.200,00

500 .280, 00

SBGTINDA - DA FTINDAMENTAqAO LEGAL

2.1 - Este contrato fundamenta-se

CLAUSULA TERCEIRA
CONTRATADA

no

da Lei

n'

8.666193, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alteragdes.

- DOS ENCARGOS, OBRIGAqOES E

RESP9N5ABILIDADES DA

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condigdes e prazos estabelecidas neste termo contratual;
3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuizos causados ao patrimdnio do CONTRATANTE
ou a
terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste iontrato;

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) FI_INDO MLINICIPAL
respectivas notas fiscais/faturas concementes ao objeto contratual;

DE SAUDE as notas de empenhos e
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contrato, especialmente
por todo o 6nus decorrente da execugao deste
3.4. Assumir integralmente a responsabilidade
do fomecimento' bem
consecugao
a
para
do pessoal utilizado
pr"rrid"rrci6rios
trabarhista,
encargos
por
aos
com relagSo
"
correndo tal operagdo irnica e exclusivamente
transporte, inclusive seg'ro, carga e descarga,
como o custo de
conta. risco e rerpott.ubilidade da CONTRATADA;

assumidas, todas
contrato, em compatibiiidade com as obrigag6es
3.5. Manter, durante toda a execugao do
exigidasnarealizagao deste contrato'
condigdes de habilitagao e q"aun"a9-6o

as

pela contratante;
defici€ncias e ou irregularidades apontadas
3.6. Providenciar a imediata corregao das

no $ 1o, do art' 65' da
os acrescimos e supress6es at6 o rimite fixado
contratuais
condigoes
mesmas
nas
3.7. Aceitar
Lei no 8.666193 e suas alterag6es posteriores'

ICIAuSULA
\t

Do CONTRATANTE
QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES

as condig6es necess6rias ao pleno cumprimento
se obriga a proporcionar ir contratada todas
s.666193 e suas alteragdes posteriores;
consoante estabeiece a Lei
obrigag6es decorrentes do t"rmo corrt ui.rut,

4.1.

A contratante

das

*

contratual;
4.Z.Fiscahzar e acompanhar a execugdo do objeto

relacionada com a execugao do objeto contratual'
4.3. comunicar ir cont ratada toda e quarquer ocorr€ncia
corretivas;
diligenciando nos casos que exigem provid6ncias

pelo Setor
das Notas FiscaislFaturas devidamente atestadas
4.4. providenciar os pagamentos ir contratada d vista
ComPetente.

CLAUSIJLA QUINTA - DA VIGf,NCIA

_

v

iniciar6
5.1 - A vig€ncia deste instrumento contratual
a lei'
com
acordo
2n20, poJendo ser prorrogado de

de
em2|de Maio de2020 extinguindo-se em 31 de Dezembro

CLAUSULA SEXTA. DA RESCISAO
e poderS
os constantes dos artigo s 77,78 e 79 da Lei no 8'666193'
6.1 - constituem motivo para a rescis6o contratual
mediante
com anteced€ncL minima de 05 (cinco) dias riteis,
ser solicitada a quarquer tempo pero GoNTRATANTE,

comunicag6o Por escrito.

CLAUSULA SETIMA - DAS PBNALIDADES
execugao
bem como de ocorr€ncia de atraso injustificado na
7.1. Em caso de inexecugao total ou parcial do contrato,
seguintes
as
defesa,
plena

do objeto deste contrato,

submeter-se-5

a coNTRATADA,

sendo-lhe garantida

penalidades:
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Multa;

impedimento

promovidas com o GoNTRATANTE,
SuspensSo tempor6ria de participag6es em l.i9itagoes
(dois)
anos;
a 02
de contratar com o mesmo, por prazo n6o superior
perdurarem
ou contratar com a Administragdo Priblica, enquanto
purilicitar
inidoneidad
de
Declarag6o
penalidade;
que
aplicou
autoridade
pr6pria
reabilitagdo, perante a
os motivos da punigdo, ou at6 que seja promovida a

-

"

7.2. Amulta prevista acima serS a seguinte:

-

At6

de sua n6o tealizagdo e/ou descumprimento de
IO% (dezpor cento) do valor total contratado, no caso

alguma das cl6usulas contratuais;

cumulativamente, facultada a defesa pr6via do
7.3. As sang6es previstas nos itens acima poderao ser aplicadas
interessado no prazo de 05 (cinco) dias fteis;

f ;i3,"#t*:u'?"liiffl;i'ffi m:':"1'Kiff-ff;*,
pagamento,

7.5.

o

se

Municipio, no prazo de 05 (cinco) dias fteis a
para isso, descont6-la das faturas por ocasido do

para o

julgar conveniente;

pagamento da multa n6o eximir6

a coNTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa

d

penalidade;

de qualquer anormalidade constatada
7.6. O CONTRATANTE deverS notificar a GONTRATADA, por escrito,
durante a prestagio dos servigos, para ado96o das providencias cabiveis;
excepcionais, e as justificadas s6 ser6o
7.7. As penalidades somente ser6o relevadas em raz6o de circunstdncias
a crit6rio da autoridade competente do
aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprovSveis,
da data em que foram aplicadas'
(cinco)
dias
g9NTRATANTE; e desde que formuladas no prazo m6ximo de 05

CLAUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE
pago no

a ser
o valor total da presente avenga 6 de R$ 500.280,00 (quinhentos mil, duzentos e oitenta reais),
dos bens
proporgao
na
obrigag6o,
da
adimplemento
periodo
de
nrazode at6 trinta dias, contado partir da data final do
e de
pelo(a)
CONTRATANTE
expedidas
$fetivamente fbrnecidos no periodo respectivo, segurrdo_as.autorizag6es
a
observadas
competente,
pelo
setor
atestadas
g.1 -

conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou

.""ibor devidamente

condig6es da proposta adjudicada e da 6rdem de servigo emitida.

par5grafo Unico - Havendo atraso no pagamento, desde _que ndo decorre de ato ou fato atribuivel d Contratada'
o produto resultante da multiplicagao
aplicar-se-d o indice do IpcA, a titulo dJ compensagSo financeira, que ser6
desse indice do dia anterior ao pagamento pelo nirmero de dias em atraso,
repetindo-se a operagdo a cada m6s de atraso'

cLAusuLA NoNA - DA DorAqAo oRqAMENTARTA
correrlo por conta da verba do orgamento do(a) CONTRATANTE, na dotagSo
Fundo de Saride , ClassificagSo
orgament6ria Exercicio 2020 Atividade 0502. 1 030 1 0100.2.221 Funcionamento do
no
valor
3.3'90.30'99,
Subelemento
econdmica 3.3.90.30.00 Material de consumo,

9.1

- As despesas contratuais
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pertinente aos demais exercicios a ser empenhado oportunamente, d conta dos respectivos orgamentos, caso seja
necess6rio.

cLAusuLA DfcrMA

- DAS

ALTERAeOns coNrRATUArs

10.1 - O presente contrato poderS ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.' 8.666193, desde que haja
interesse da Administragdo do CONTRATANTE, com a apresentagio das devidas justificativas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LBGAL E FORMALIDADES
11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislagSo especifica, consubstanciada na Lei no 8.666,de 21 de junho
tel": € suas posteriores alterag6es, e, em casos omissos, aos preceitos de direito pirblico, teoria geral de contratos e
lisposig6es de direito privado.

^{9

v

lI-2 - Fica eleito o Foro da cidade de MATA ROMA,

como

o ttrico

capaz de

Contrato, caso n6o sejam dirimidas amigavelmente.
1

dirimir as dirvidas oriundas

deste

1.3 - Para fff'rneza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, 6 lavrado o presente termo,
em
de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, 6 assinado pelas partes cbntratantes e pelas

02 (duas) vias

testemunhas abaixo.

MATA ROMA-MA,22 de Maio de 2020
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO No........... : 20200007 7

ORIGEM..
C

^-,

: DISPENSA DE LICITAqAO N" DISP. OI4I2O2O

ONTRATANTE........ : FLINDO MTINICIPAL OB SaUtB

TCONTRATADA(O)..... : EXpANSAO COMERCIO LTDA

oBJETo"'
: Contratagio de Empresa EspecializadanoFomecimento de EpIs (Equipamentos
de protegio
Individual paraUtilizaqso no Combate a Pandemia do Novo Coronavirus COVID-19 puru
At"rrd", as Necessidas da
Rede Municipal de Saride do Municipio de Mata Roma/l\4A.
VALOR TOTAL................: R$ 500.280,00 (quinhentos mil, duzentos e oitenta reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercicio 2020 Atividade 0502.103010100.2.221
Funcionamento do Fundo
de Saride , Classificagdo econ6mica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento
3.3.90.30.gg, no valor de R$
500.290,00

vrGENcrA

:22 d,eMaio de 2020 a31

de Dezembro d,e2020

DATA DA ASSINATIIRA.........z 22 deMaio de2020

RUA DEPUTADO RAIMUNDO BACELAR" N" 1402

