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ESTADO DA PAR/VIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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CONTRATO ADMINISTRATnO N° OOol^ I /2020 - FMS-PMBEX

#

TF.RMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA

PR£F£ITUR.\ MUNICIP.AL D£ BAYEUX. POR

INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
SAÚDE. E A EMPILESA BARROS E BARROS
IIOSPIT.ALAR LTDA. CNPJ; 23.523.598/0001-07,
VENCEDORA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
- MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°
00015/2020 - FMS - PMBEX, PROCESSO

ADMINISTRATIVO 00072/2020 - FMS - PMBEX,
DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, NA FORMA
.\BALXO.

Pelo presente insirumcnio, dc um lado a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Bayeux, Pessoa
Jurídica dc Direito Público, com sodc Rua FIávio Mareja, s/n - Centro. Boyeux-Pb - 58306-390, neste ato
representada pela Secretária de Saúde. Sra. Sra. Halinc Leiie Danla.s Coelho. Brasileira, Solteira, residente
e domiciliado na Rua Cícero Gregório Lacerda, tf 159. Ap. 301. Cidade dos Colibris, João Pessoa/PB,
Cep; 58.073-313, CPF ti" 000.655.993-06. Caitcira dc Identidade if 2001029114534 SSP/PB. doravante
denominada CON'i"RATANTE, c do outro lado, a Empresa BARROS E BAJUIOS H0SP1TAL.\R
LTDA. CNPJ: 23.523.598/0001-07. com sede na RUA LAURINDO COELHO. 238, CASA FORTE,
RECIFE. PERB.AMBUCO. CEP.: 52.060-340, TEL. (81) 3128-0042, doravante denominada
CONTR.\TADA. representada neste ato pelo(a) Sr(a). LEONARDO DE OLIVEIRA FITTIPALDl. CPF:
818.968.834-00, RO: 4473050 SSP/PE, resolvem celebrar o preseiiie instrumento, mediante a.s seguintes
cláusulas e condições:

LI. O pre.sente contraio rcger-se-á pclo.s seguintes diplomas legais:
I.LI. Lei Federal n" 8.666/93 e suas alterações;
LI.2. Lei Federal n" 10.520/2002:

1.1..3. Decreto if 3.555/2000;

1.1.4. Lei Orgânica para o Município dc Baycux;
1.1.5. Lei Complementar u" 123/2006; já adequadas as suas alterações conlbnne a Lei Complementar N"
147/2014;

1.1.6. Decreto Municipal n" 030/2019. do 16 de julho de 2019.

NA TUREZA DA DESPESA 3390.32 - MA FERIAI., BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
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2.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
10 301 3024 2093 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 303 3024 2097 - MANUTENÇÃO DE ASSLSTÊNCIAFARMACÊUTICA

3.1. U presente Contrato tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO 1:M A TA. PAR.A
EVí;NTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESiH:ClALIZADA NO FORNECIMENTO DE
FÓRMULAS ÍNI-ANTIS E SUPLEMí:NTOS PAIC\ .ATENDER AS DE.VLANDAS DA SECTClTrARlA
DE SAÚDE DO .MUNICÍPIO DE DAYEUX - PB, dentro das especificações solicitadas no Termo de
RetcrC'ncia e dc acordo com a proposta apresentada pela empresa, que independentemente de transcrição é
parte integrante e inseparável deste instrumento.

4.1. O Contraio deverá ser executado fielmenie pela.s parles dc acordo com as cláusula.s avençadas. Lei n''
10.520/2002, pela Lei n'' 8.666/1993. Decreto Municipal n" 030/2019, de 16 de julho de 2019 e demais
legi.slaçõc.s pcriinente.s e pelas condições conslanles no ato convocatório.

5.1. Consliiuem obrigações do CONTRATANTE:
5.1.1. Pre.star as informações c os esclarecimentos que venham a scrctn solicitados pela CONTRATADA;
5.1.2. Pagar no prazo contratado, a importância correspondente a aquisição do material;
5.1.3. Disponibilizar um funcionário do setor solicitantc para acompanhar o recebimento do material
licitado e atestar no ato do recebimento, que o mesmo encontra-se de acordo com estabelecido no Termo
dc Referência;

5.1.4. .-X Contratante nào se obriga a adquirir todas a.s quantidades licitada.s;
5.1.5. l-iscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93,

5.2. Consiiiuem obrigações da CONTRATADA:
5.2.1. Entregar os objetos con.stnntcs no Termo dc Rcíercncia deste instrumento convocatório;
5.2.2. Entregar os materiais licilado.s em parcelas, de acoido com a solicitação da Contratante, sendo a
primeira entrega em até 10 (dez) dias, após a assinatura do contrato.
5.2.3. Todo material deverá está rigorosamente de acordo com a.s especificações Termo dc Referência e
embalados de acordo com as normas técnicas exigidas por Lei.
5.2.4. Sub.stiiuir o objeto que por ventura estejam fora das especificações consianie.s no Temio de
Rererência. .sob pena de aplicação dc pcnalidadc.s previstas neste instrumemo convocatório ou em
legislação pertinente a matéria;
5.2.5. Comunicar a Contratante imediatamente, qualquer ocorrcncia ou anonnalidaíic que venha a
inlcrjcrir na entrega dos objetos;
5.2.6. Desenvolver boa.s relações com os funcionários da Contiatante. acatando quaisquer solicitações,
instruções e o que emanar dos .setores competentes:
5.2.7. Manter, durante a vigência do contrato, as condições apresentadas quando da participação nesta
licitação.
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6.L A Contratante pagará a Contratada, o valor estimado de R$ 75.473,70 (setenta e cinco mil e

quatrocentos e setenta e três reais e setenta centavos), pela entrega total do objeto contratado de que se
trata a Cláusula Terceira deste contrato, conforme consta no ANl-XG 1 desse contrato.

6.2. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, no prazo de até 30 (trinta) dias. a contar da
apresentaçào da Nota Fiscal/Fatura. Para tanto, o FÜRNIiCFDOR deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura
com indicação da conta corrente e respectiva agência bancária, à qtial deverá ser atestada pelo setor
responsável pelo seu recebimento;

6.3. O pagamento ficará condicionado à regularidade da Conn-atada. dc\ endo a mesma apresentar cópias
das Certidões Federal, Estadual c Municipal, CNDT e FGTS:

6.4. Não sendo feita a regularização no prazo estabelecido, o contrato poderá ser rescindido e a
Contratada sujeita às multas estabelecidas neste Conüato;

6.5. O pagamento somente será liberado após as deduções de eventuais multas que lhe tenham sido
impostas cm decorrência de inadimplência contratual;

6.6. Quaisquer cito ou omissão havido na documentação fi.scal ou na fatura será objeto de correção pela
CONTRATADA c haverá, em decorrência disto, suspensão do prazo de pagamento até que o problema
seja delinitivamente regularizado;

6.7. .\ CON TRALANTE rescr\ a-se do direito de suspender o pagamento se os objetos não estiverem de
acordo com o Contrato;

6.8. Dos pagamentos devidos à CON'1 RATADA serão deduzidos os impostos c contribuições em
conformidade com a legislação \ igente;
6.8.1. Será deduzido o percentual de 2.0*''ó (dois por cento) sobre todos os valores de pagamentos
realizados pelo Município de Bayeux, relativos ao fornecimento de bens, serviços e contratação de obras,
o qual será creditado no FUNDO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL, nos termos da Lei Municipal n"
1.033 de 29.12.2006.

6.9. O FORNECEDOR se obriga a manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de
habilitação exigidas na licitação, inclusive a condição de não empregar trabalhador menor na forma da
Lei 9.854. dc 27.10.99. Assume, ainda, a obrigação dc apresentar, junto à Nota Fiscal, os seguintes
compro\ antes de\ idamente atualizados;
6.9.1. Prova dc regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual c Municipal do domicilio ou sede do
FOR.NECEDOR. compreendendo a Certidão de Quitação de Tributos e a Certidão Quanto a Divida Ativa
- ou outras equivalentes, na forma da Lei - expedidas, cm cada esfera do (iovcmo. pelo órgão
competente;

6.9.2. Prova de inexistência dc débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CND'f) ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, nos termos do
inciso V. do artigo 3'\ da Lei n". 12.440/201 1;
6.9.3. Prova dc regularidade perante o FGfS - Fundo de Garantia do fempo de Serviço, mediante
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade de Fundo de Garantia, fornecido pela Caixa
Econômica Federal.
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lUÃPSUXASlfetliMÃ- l>ÕS ACRÉSCIMOaÊ

7.1. Nào serào. concedidos reajiislc ou correção inoiieiária do valor iniciul do Contrato;

7.2. Poderão ser concedidos nas irie.sinas condições conlraladas, os acréscimos ou supressões no
percentual de ate 25 % (vinre c cinco por cento) do valor global contratado, nos tennos do art.65. $ 1 da
Lei 8.õ6(v93.

8.1 Os objetos deverão ser entregues em perfeito estado, condições plenas do uso e de acordo com o
discriminado no Termo de Reiérència, podendo a CONTRATANTE a qualquer momento solicitar análise
do referido objeto e na hipótese de o mesmo não estar de acordo com o comido no instrumento
convocatório, devolvê-lo sem que haja qualquer ônus por parte da contratante, não excluindo a contratada
das penalidades previstas no instrumento convocatório ou em legislação ponincntc a matéria;

8.2. Todos os custos referentes á entrega do produto /prestação dos serviços licitado, até a sede desta
cdilidadc será dc inteira responsabilidade da Contratada.

9.1. O pra/o dc vigência do contrato será determinado: ale o fínal do exercício iinancciro c .será adstrita a
vigência do rcspceti\'o crédito orçamentário, nos termos do artigo 57 da Lei n" 8.666, dc 199.T tendo
início o vencimento em dia dc expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o iiirimo.

9.2. Sua eficácia legai somente se dará após a publicação do seu extrato do contrato cm Imprensa Oficia!.

BLADSULã DEÇIMAr OAS

lO.I. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8,666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de
atraso injustificado, assim considerado pela Administração, de execução parcial ou inexccução da
obrigação, sem prejuízo das rcsponsabitidadc.s civil e criminal, assegurada prévia c ampla defesa, às
segiiinies penalidades, cumulativamente ou não:
10.1.L.Advertência:
10,1.2. Multa dc ate Í0% (dez por cento) sobre o valor estimado contratado, no caso dc inexccução
parcial ou total da obrigação assumida:
10.1..3. Stispcnsàü temporária do direito dc participar de licitação e impedimento de contratar com a
Secretaria dc Saúde da Prefeitura Mtinicipa! dc Baycux. por até 02 (dois) anos;
lU.L4.declaração dc inidoncidado para licitar ou contratar com a Administração Pública.

10.2. A justificativa para o não cumpi iinento da obrigação, não se aplicando a multa referida no subitem
anterior, só será considerada em ca.sos tbnuilos ou dc força maior, devendo ser apresentada por escrito;

10.3. .A licitantc que. convocada dentro do prazo dc validade de sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar dc entregar documentos exigidos ou apresentar documentação tálsa exigida para o ceUame. ensejar
o retardamento da execução de seu objeto, não manii\er a proposta, falhar ou fraudar na execução do
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contraio, comportar-se de modo inidòneo ou cometer fraude llscal, poderá ficar impedida de licitar e
contratar com a União. F..siados. Distrito Federa! ou Municípios, pelo prazo de are 05 (cinco) anos. sem
prejuí/.o das multas prcvi.stas no Tcmio dc Releròncia e no contrato e das demais cominaçòcs legais;

10.4. Curacterizar-sc-á forma) recusa ã contratação, podendo a Secretaria dc Saúde da Prefeitura
Municipal dc Dayeux. a seu cxclusi\o Juízo, convocar os iicilantes remanescciucs. na ordem de
classificação, para que manifcsrem interesse na contratação, cm igual prazo, e atendidas todas as
condições para fornecimento do objeto licitado ou então cancelar o item nas seguintes hipóteses:
10.4.1 Depois de decon idos 10 (dez) dias da convocação da Secretaria de Saúde da Prcteitura Municipal
de Dayeux sem que a liciiaiite vencedora tenha retirado e assinado o instrumento contratual:

11.1. O inadimplemenio de cláusula ou condição estabelecida neste Contrato, por parle da
CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, mediante notincação, com
pro\'a de recebimento;

11.2. .-\!ém de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei n" 8.666/93, constituem
motivos para a rescisão deste Contrato:
11.2.1. Subconiraiaçào. ce.s.sào ou transferência total ou parcial do objeto acordado, salvo por autorização
e.xprcssa e devidamente JuMilicada pela CONTRATANTE. Bem como a associação da CONTRATADA
com oulrem, fusão, cisão ou incorporação;

11.3. .Ao CO.N riLATANTIv c reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79,
inciso i da Lei n" 8.666/93. aplicando-se. no que couberem, as disposições dos parágrafos primeiro e
semmdo do mesmo aiTÍao. bem como as do artiao 80.

12.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pela
Contratante, segundo as disposições comidas nas legislações relacionadas na Clãu.suia Primeira deste
('omrato ou demais legislações pcriincnics, como lambem o constante no Termo dc rcicrència;

12.2. Aplicam-sc a csie Contrato as disposições da Lei n" 8.666/93, que regulamenta as licitações e
contratações promovidas pela Administração Pública e especialmente o código civil aos casos omi.ssos:

12.3. O reconhecimento di>s direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art.
77 da í.ci 8.666/1993.

12.4. A obrigação do coulratado dc manter, durante toda a execução do contrato, cm compatibilidade com
as obrigações por cie .assumidas, todas as condições dc habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.5. E vedada a Contratada ceder, sublocar ou transferir no todo ou cm parte o objeto contratado, salvo
por autorização cxpre.ssa c dcvidamenio justificada pela Contratante;
12.6. Fica eleito o Foro da Cidade do Bayeiix. Estado da Paraíba, como competente para dirimir quaisquer
questões oriundas da execução deste Contrato, rcnuiiciando-se desde já qualquer outro por mais
privilegiado que seja;
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12.7. \í por estarem avcnçadas. as partes assinam o presente instrumento cm quatro vias dc igual teor e
Ibrina. para que prodiuu os seus de% idos e eleitos legais.

Bayeu.x - PB de 2020.

HALINE LEITEIDANTAS COELHO
GESTORA CONSTITUCIONAL D.ySECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDONViyXlCIPAL DE SAÚDE
CNPJ N" 08.924.58l/«0«4-02

CONTRATANTE

Auinadodf Forma diiíilâl por
LEONARDO DE OLIVEIRA i.&)N«ínrir;Eouv0K/.
FnnPALDI;818%883400 nniPAiD(íi636883cco

r)»{lo::?a2l).07 77 10 16J5-OJ OO

BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA

CNPJ:23.523.598/üü01-07

LEONARDO DE OLIVEIRA FM TlPALDl

CPF: 818.968.834-00

RG: 4473050 SSP/PE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS;

I") NOME: GEtaMPiUijy rtP

RO-

CPF:

2")N0ME^

RG:

CPF: ^3^. - ff
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Nutrição oral. em pó. Rica cm
vitaminas c minerais. Isenta de

sücarosc. glúten c cdulcorantc.
Indicada para recuperar ou
manter o peso de adultos e
idosos que não se alimentam
bem. .Apresentação sem sabor
(neutro), podendo ser
adicionada a preparações
salgadas ou doces. Distribuição
de nutrientes, de proteínas
acima dc 20%. Adicionado de

fibras solúveis (FOS c inuiina).
Apresentação cm pó.
embalagem no mínimo 350tí..

Nutrição oral. nutrieionaimente
completa em pó. Rica em
vitaminas e minerais. Isenta dc

sacarose e gliiien, Indicada para
terapia nutricional rclacioiiailas
a  desnutrição ou risco.

Apresentação sem sabor ImMax 350g
(neutro). Densidade calórica (Prodici)
1.0 a 1.5 Keal/ml.

I liporprolcica acima dc 20%,
Adicionado de fibras (FOS,
GOS c/ou inuiina e/ou peclina)
Apresentação em pó,
Fmbaingcm no tnínimo 350g.
Módulo dc L-gluiamina para
dieta cnlcral ou orai. Glutíunax sachc

Apresentação sachê 5g. 5g (Vitafor)
GLUI.A.MI.NA

5g (Vitafor)

Nutrição oral com densidade
energética alta (1.5 kcal/ml) c
normo a hiperprotcico. rico em
vitaminas e minerais,

desenvolvido para pessoas que
necessitam de um apone maior
de energia, proteínas, vitaminas
c minerais. Pode ser utilizado

por adultos c idosos que não .se
alimentam bent ou que tenham

ImMax 350g
(ProdieO tmbabgcm 280 RS 47,25 1 RS 13.230,00

Embalagem RS47.25 I RS 11.812,50

RS 2.42 RS S71,20

RS 6.30 R$ 1.890.00
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uma necessidade energética
elevada em função da má
alimentação, de doenças,
auxilia na manutenção ou no
ganho de peso e no tratamento
da desnutrição. Pronto para
uso, embalagem 200 mL.

25

Dieta em pó à base de proteína
isolada de soja. rica em
isoflavonas. .Nutricionalmenle

completa e normocalórica na
diluição padrão. liipossódica,
isenta de sacarose, fibras,

lactose e glúten. Densidade
calórica l.ül KcaUml. Possui

14%-15% de proteínas
(proteína isolada de soja e/ou
proteína do soro do leite),
carboidraios (U)()%

maiiodextrina). Embalagem de
800a.

Dieta em pó à base de proteína
isolada de soja. rica cm
isoflavonas. Nutrícionalmente

completa e nonnocalòríca na
diluição padrão. Dieta
enriquecida com fibras,
liipossódica. i.senta de
sacarose, lactose e glúten.
Possui l4%-l5"o de proteínas,
carboidratos (100%

maltodextrina). Embalagem de
8()()g.

E.spessante instantâneo para
líquidos e alimentos
scmissólidos c preparações
quentes ou frias. A base de
100% goma xaniana, para
maior segurança ao paciente
disfágico. Não altere .sabor, cor
e cheiro. Lata de no mínimo

125 gramas. Com rendimento
de no mínimo 90 porções na
diluição padrão
Dieta modificada, completa e
balanceada, para com baixo
índice gliccmico. Indicado para

Trophic básic
800g (Prodiet)

Trophic básic
800g (Prodiet)

Instanth Clear

125g (Prodiet)

Diamax 200ml

(Prodiet)

Embalaucm

Embalagem

Lata

Embalagem

150

150

200

560

RS 44.40

RS 44.40

RS -56,75

RS 7.50

R$ 6.660.00

RS 6.660.00

RS 7.350.00

RS 2.700.00

Página 8 de 9



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEin RA IVltMCIPAI. DK BAYEUX

ía'NDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N" 00015/2020- FMS-PMBEX

pacientes com necessidade do
controle glicêniico e na
prevenção c traianiento de
sindrome nietabólica.

Apresentação lOOinl,

32

Módulo de fibras alimenlares

para nutrição enteral ou orai,

constiluido de 100% mix libras

soUivois. Apresenlaçào:
embaiaaeni a partir de 20011

Fosvita 250g
(Vitafbr)

Embalagem 360 RS 67.50 RS 24.300,00

Valor total: RS 75.473,70

(SETENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA

CENTANOS)

Baycux - PB, dc de 2020.

HALINE LEITKrpANTAS COELHO
GESTORA CONSTITfCKK^L I^ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDímCNICTPAL DE SAÚDE
CNPJ N" 08.024.5S 1/0004-02

CONTRATANTE

A .vnarto ds fonn.» rtKJilol por
LEONARDO DE OLIVEIRA lsonapeo DEou-/Em,\

FITTIPALDI:81896883400 Fimp,\LCl8l89SSh?4.»
Dodos-.TOiJXIT.i-l

BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA

CNPJ:23.523.598/0Uül-07

LEONARDO DE OLIVEIRA FITITPALDl

CPF: 818.968.834-00

RG: 4473050 SSP/PE

CONTR.ATADA
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