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CONTRATO N° 2021.05.21.007
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICÍPIO DE TAMBORIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE SAÚDE, COM A EMPRESA J&G PHARMA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NAS
CONDIÇÕES ABAIXO PACTUADAS:
O Município do Tamboril/CE, pessoa jurídica de direito público interno inscrito no CNPJ sob o n°
07.705.817/0001-04 com sede na Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N - Bairro São Pedro Tamboril/CE, através da SECRETARIA DE SAUDE, neste ato representada pelo Ordenador de despesas da
secretaria de SAUDE, Sr. MARCOS MAYRLLON ARAUJO RODRIGUES DE MELO, doravante
denominado de CONTRATANTE, e, do outro lado a empresa, J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI, com endereço à RUA CEL FREIRE, N° 20, LOT PORTAL DO EUSEBIO,
BAIRRO GUARIBAS, EUSEBIO-CE, inscrito no CNPJ sob o n° 05.283.263/0001-79, representada por
Mareio Costa Forti, inscrito no CPF n° 806.322.893-68, ao fim assinado, doravante denominada de
CONTRATADA, de acordo com o Processo de Dispensa de Licitação N° 037/20211DL, em conformidade
com o que preceitua a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às
suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1- Fundamenta-se este contrato na Dispensa de Licitação N° 037/20211DL na Medida Provisória n° 1.047
de 03 de maio de 2021.
CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1- O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS
BARREIRAS SANITARIÁS PARÁ O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS (COVID19), conforme descriminação no anexo 1, deste contrato.
CLAÚSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1- A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste contrato o valor global
de R$ 8.830,00 (oito mil oitocentos e trinta reais).
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
4.1- O presente contrato tomar-se-á efetivo a partir da data de sua assinatura com prazo de duração de 90
(noventa) dias, podendo ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de
enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. - A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno
cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n 2 8.666/93 e suas
alterações posteriores;
5.2. - Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual;
5.3. - Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do objeto contratual,
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
5.4. - Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais / Faturas devidamente atestadas pela
Secretaria de Saúde, conforme o acordado;
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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6. 1. Facilitar a ação da FISCALIZAÇAO na inspeção dos fornecimentos, prestando, pr '1te,
LX
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
6.2. Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito
da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo
anterior, a não ser para fins de execução do CONTRATO;
6. 3. Providenciar a imediata correção das deficiências ei ou irregularidades apontadas pela Contratante;
6. 4. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;
6. 5. Realizar a entrega dos produtos no prazo estabelecido, contados da ORDEM DE COMPRAS, nos
locais determinados pela Secretaria Gestora.
6. 6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1 - E expressamente vedada a subcontratação do objeto em questão.
CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1- Os pagamentos serão realizados mediante apresentação da Nota Fiscal do objeto e fatura correspondente.
As faturas deverão ser aprovadas, obrigatoriamente, pela Secretaria de Saúde do Município de Tamboril/CE.
8.2- Caso os produtos sejam aprovados pela Secretaria de Saúde, o pagamento será efetuado até o 150
(décimo quinto) dia após o protocolo da fatura pela CONTRATADA.
CLÁUSULA NONA - DA FONTE DE RECURSOS
9.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos sob a Dotação Orçamentária n°
0501.10.305.0031.2.101, Elemento de Despesa n°3.3.90.30.00.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO E DO REALINHAMENTO
10.1- Os preços são firmes e irreajustáveis;
10.2- Poderá haver revisão ou realinhamento dos valores contratuais com base na teoria da imprevisão, na
forma do Art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei n° 8.666/93 e suas alterações;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
11.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões ao objeto contratado, em até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
conforme o disposto no Art. 13 da Medida Provisória n° 1.047 de 03 de maio de 2021.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração
poderá aplicar à Contratada, as seguintes sanções:
a) Advertência.
b) Multas de:
b. 1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da VENCEDORA em assinar o
contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela Contratante
b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na
entrega dos produtos, até o limite de 30 (trinta) dias;
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto,
a critério da Secretaria de Saúde, em caso de atraso na entrega dos produtos superior a 30 (trinta) dias.
b.4) O valor da multa referida nestas cláusulas serão descontadas "ex-officio" da contratada, mediante
subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto a Secretaria de
Saúde do Município de Tamboril/CE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;
c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
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d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquant
os motivos determinantes da punição ou até que a contratante promova sua reabilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS
13.1 - A rescisão contratual poderá ser:
112- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 1 a
XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
113- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
114- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa
do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver
sofrido;
115- A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do art. 78 acarreta as conseqüências previstas no art. 80,
incisos 1 a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1 - Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n° 8666/93 e
suas alterações.
14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo
representante legal da recorrente dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal.
14.3- Os recursos serão protocolados na Prefeitura Municipal e encaminhados à Comissão de Licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Tamboril, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia
oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias para que possa
produzir os efeitos legais.
Tamboril/CE, 21 de Maio de 2021.
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MELO
Ordenador De Despesas Da Secretaria de Saúde
CONTRATANTE

MARCIO COSTA FORTI
J&G Pharma Distribuidora De Medicamentos
Eireli
CONTRATADA
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ANEXO 1- TERMO DE CONTRATO N° 2021.05.21.007
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 037/2021/DL

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA O
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA
INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS (COVID-19).
Proponente:
Endereço:
Cidade:
CNPJ:

J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Rua Cel Freire, N° 20, Lot Portal Do Eusebio, Bairro Guaribas.
CE
Eusebio
UF:
05.283.263/0001-79
CEP:
61.760-000

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

1

2

5

UNIDADE

QUANTIDADE

UNT.

ALCOOL EM GEL 70% - Álcool
etílico hidratado em gel, não
aromatizado, límpido, transparente e
isento
de
resíduo,
com
odor
UND
30
R$ 25,00
característico. Embalagem Primária
transparente em polietileno de alta
densidade, frascos, contendo 1 litro.
Álcool etílico hidratado 70% hospitalar
Desinfetante
-liquido
R$ 18,00
incolor, límpido e volátil -com odor
UND
60
característico - embalagem plástica
tampa de rosca, contendo 1 litro.
Luvas de procedimento em Látex M São indispensáveis para proteção
R$
individual em procedimentos de uso
30
CX
120,00
geral, com pó bioabsorvível é fabricada
látex
100% natural.
Não
em
esterilizada.
Luvas de procedimento em Látex G São indispensáveis para proteção
R$
individual em procedimentos de uso
20
CX
120,00
geral, com pó bioabsorvivel e fabricada
Não
látex
100% natural.
em
esterilizada.
Máscaras Descartáveis - Fabricadas em
Não-Tecido de estrutura plana, flexível
e porosa, composto por grânulos de
40
R$ 25,00
CX
resina de Polipropileno, unidos por
processo térmico. Clipe para ajuste
nasal em metal galvanizado e revestido
com plástico.
VALOR GLOBAL: R$ 8.830,00 (oito mil oitocentos e trinta reais).

TOTAL

R$750,00

R$1.080,00

R$3 600 00

R$2.400,00

R$1.000,00
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