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CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 068/2020 

 

Processo n° 3695/2020 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE DIREITO 

PÚBLICO QUE ENTRE SI FIRMAM O 

MUNICÍPIO DE IBITIRAMA-ES, E O EMPRESA 

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA. 

 

 

Aos 20 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, a Prefeitura Municipal de Ibitirama - 

ES, inscrito no CNPJ sob o nº 31.726.490/0001-31, situada na Av. Anísio Ferreira da Silva, 

56 – Centro, Ibitirama, Estado do Espírito Santo, doravante designado CONTRATANTE, 

neste ato representado legalmente pelo Prefeito Municipal Senhor REGINALDO SIMÃO DE 

SOUZA, brasileiro, casado, CPF/MF nº 031.404.567-86, residente e domiciliado no local 

denominado Ladeira de São Jorge, 38 centro, Ibitirama-ES, no uso da competência que lhe 

foi atribuída regimentalmente, resolve CONTRATAR o fornecedor abaixo elencado vencedor 

da Compra Emergencial, sob o regime de compras objetivando a aquisição de materiais 

para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Pronto Atendimento 

Municipal e Unidades Básicas de Saúde, conforme especificações e quantidade 

discriminada no Anexo I do Processo 3695/2020. 

 

1. O REFERIDO CONTRATO FUNDAMENTA-SE 

1.1 Na compra emergencial do processo 3695/2020 – PMI, conforme o Decreto de 

Calamidade Pública de n° 101/2020; 

1.2. Nos termos propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente: 

1.2.1. Constem no Processo Administrativo nº 3695/2020 

1.2.2. Não contrariem o interesse público; 

1.3. Nas demais determinações da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores; 

1.4. Nos preceitos de direito público, e 

1.5. Supletivamente, nos princípios da teoria geral dos contratos e nas disposições do direito 

privado. 

 

2. DO FORNECEDOR 

A partir da publicação, ficam registrados nesta Prefeitura, observada a ordem de 

classificação, os preços do(s) fornecedor(es) a seguir, objetivando o compromisso de 

entregar os produtos constantes do anexo deste Instrumento, nas condições estabelecidas 

no ato convocatório. 

Fornecedor(a): HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 

inscrita no CNPJ sob o nº. 35.997.345/0001-46, sediada à Rua Alcindo Guanabara, 417, 

Cristóvão Colombo, (Rua da Feira), Vila Velha – ES. CEP: 29106-400, Tel. (27) 3229-1000, 

e-mail: licitacaopp@hospidrogas-es.com.br, representada pelo(a) senhor(a) JOÃO LUIZ 

PIOL, brasileiro, comerciante, portador do CPF nº. 195.519.087-91, RG nº. 162.214SSP/ES, 

vencedor do item: 04. 

mailto:licitacaopp@hospidrogas-es.com.br
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3. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO 

O ajuste com o(s) fornecedor(es) será formalizado pela PMI mediante emissão da respectiva 

Nota de Empenho, observadas as disposições contidas no processo emergencial 

3695/2020. 

3.1 O compromisso de entrega só estará caracterizado quando o(a) Secretário(a) da pasta 

atestar o recebimento do produto constante da Nota de Empenho decorrente do processo 

emergencial 3695/2020. 

3.2. O(s) fornecedor(es) registrado(s) ficam obrigados a atender todos os pedidos efetuados 

durante a validade do contrato. 

 

4. COMPOSIÇÃO DOS PRODUTOS 

4.1. A composição dos produtos deverá ser de acordo com o Anexo I do presente contrato. 

 

5. DA ENTREGA DOS PRODUTOS 

5.1. Os produtos serão entregues em até 08 (oito) dias úteis, após recebimento da Ordem 

de Fornecimento. 

 

6.  DA FORMA E PRAZO DO CONTRATO 

6.1. Os produtos serão entregues no período de vigência do contrato. 

6.2. O fornecedor deverá realizar a entrega dos produtos de acordo com a ordem de 

fornecimento emitida pelo setor competente. 

6.3. Os produtos serão entregues no período de ate 20 de Janeiro de 2021, de acordo com 

a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

7 - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTO 

7.1 - Os produtos serão entregues em até 08 (oito) dias úteis, após recebimento da Ordem 

de Fornecimento na Secretaria Municipal de Saúde de Ibitirama, situado na Rua Otávio 

Schwartz, s/nº, Centro, Ibitirama-ES, das 08h:00min às 15h:00min. 

7.2 - Serão aceito somente produto de primeira ou superior qualidade. 

7.3 - O servidor ou a comissão poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou 

irregularidades que forem verificadas na entrega do produto ou até mesmo a substituição 

por outros novos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do 

recebimento daqueles que forem devolvidos, sem prejuízo para o disposto nos artigos 

441 a 446 do Código Civil de 2002. 

 

8. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

8.1. A Secretaria Municipal de Saúde adotará a prática de todos os atos necessários ao 

controle e administração do contrato.  

 

9. DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS  

9.1. Durante o período de validade do contrato, os preços não serão reajustados, salvo 

apenas nas hipóteses do art. 65, II, d e §5º, da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovadas 

e justificadas. 

 

10. DO CANCELAMENTO DO CONTRATO  
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O fornecedor vencedor terá o seu contrato cancelado quando: 

a)  descumprir as condições do contrato; 

b)  não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável; 

c)  não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos 

praticados no mercado; 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput, do art. 87, da Lei nº 8.666/93; 

e)  houver razões de interesse público. 

 

11. DAS SANÇÕES 

11.1 Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente contrato, serão 

aplicadas ao fornecedor que incorrer em inexecução total ou parcial da realização da 

entrega dos produtos as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, 

transcritos abaixo, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório: 

 a) Art. 86 da Lei nº 8.666/93: “O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o 

contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato”. 

 b) Art. 87 da Lei nº 8.666/93: “Pela inexecução total ou parcial do contrato a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 

sanções: 

I – advertência; 

II – multa; 

III – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, 

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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior”. 

11.1.1. As multas por atraso serão calculadas à base de 0,5% (meio por cento) do valor da 

respectiva Nota de Empenho, por dia de atraso, até o máximo de 30 (trinta) dias; 

11.1.2. Atraso superior a 30 dias será considerado inexecução total do ajuste, sem prejuízo 

da multa a ser aplicada nos termos do item 12.1.1; 

11.1.3. Multa moratória de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa 

injustificada para o recebimento da Nota de Empenho;  

11.1.4. Nos casos dos produtos não entregues no prazo estipulado o atraso será contado a 

partir do primeiro dia útil subsequente ao término do prazo estabelecido para a entrega dos 

produtos. 

11.1.5. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, 

devidamente comprovado, a critério da administração da Prefeitura Municipal de Ibitirama - 

ES; 

11.1.6. O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco) 

dias úteis, contados da data de recebimento da notificação. 

 

12. DO PAGAMENTO 
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12.1. A Contratante pagará à Contratada pelos fornecimentos realizados, em até 30 (trinta) 

dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo 

Contratante, vedada a antecipação. 

12.2. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor registrado enquanto pendente de 

liquidação obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência. 

12.3 Ocorrendo atraso injustificado no pagamento, após vencimento da fatura, observado o 

prazo previsto no subitem 10.1, no art. 40, alínea “a”, inciso XIV, da Lei nº 8.666/93, desde 

que comprovada à responsabilidade da Contratante, o valor devido deverá ser acrescido de 

atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seus vencimento até a data 

do efetivo pagamento, em que a mora será calculada à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

I= (TX/100) 

        365  

EM = I x N x VP, onde:  

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

13. RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

13.1. Da Secretaria de Saúde: 

13.1.1. Receber e conferir os produtos com base na autorização de empenho e no processo 

licitatório; 

13.1.2. Atestar os produtos, bem como sua nota fiscal/fatura e documentos exigidos na 

entrega; 

13.1.3. Efetuar o pagamento à Contratada pelos fornecimentos realizados, em até 30 (trinta) 

dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo 

Contratante, vedada a antecipação; 

13.1.4. Notificar o fornecedor registrado sobre eventuais atrasos na entrega dos produtos 

e/ou descumprimento de cláusulas previstas no contrato; 

13.1.5. Não receber os produtos dissonantes das especificações contidas no contrato; 

13.1.6. Aplicar ao fornecedor registrado as sanções administrativas regulamentares e 

contratuais cabíveis; 

13.1.7. Fiscalizar a execução do contrato; 

13.2. Do fornecedor vencedor: 

13.2.1. Cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às 

penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas; 

13.2.2. Entregar os produtos, no prazo estabelecido no item 5.1, na Secretaria Municipal de 

Saúde; 

13.2.3. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo máximo de 02 (dois) dias que antecedam 

o prazo de vencimento da entrega do produto, os motivos que venham a impossibilitar o seu 

cumprimento; 
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13.2.4. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação da licitação; 

13.2.5. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham 

incidir, direta ou indiretamente, sobre os materiais solicitados; 

13.2.6. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

13.2.7. Realizar a entrega dos produtos conforme especificado no item 7; 

13.2.8. Incluir, nos preços ofertados, todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos 

fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, ou de qualquer outra natureza; 

13.2.9. Realizar a entrega dos produtos com observância dos demais encargos e 

responsabilidades cabíveis; 

13.2.10. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Secretária 

Municipal de Saúde de Ibitirama, atendendo prontamente a todas as reclamações; 

13.2.11. Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos produtos; 

13.2.12. Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidade ou 

subcontratações não autorizadas pela contratante; 

13.2.13. Comunicar imediatamente a Secretaria Municipal de Saúde de Ibitirama qualquer 

alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgados necessários para o 

recebimento de correspondência; 

13.2.14. Fiscalizar o perfeito cumprimento da realização da entrega dos produtos a que se 

obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á 

independente da que será exercida pela Secretaria Municipal de Saúde de Ibitirama; 

13.2.15. Indenizar terceiros e/ou a Secretaria Municipal de Saúde de Ibitirama, mesmo em 

caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 

prejuízos causados, devendo o fornecedor registrado adotar todas as medidas preventivas, 

com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 

vigentes; 

13.2.16. Solicitar a Secretaria Municipal de Saúde de Ibitirama, em tempo hábil, quaisquer 

informações ou esclarecimentos que julgar necessários, que possam vir a comprometer a 

execução do objeto contratual; 

13.2.17. Entregar os materiais com validade não inferior a doze meses a contar da data da 

entrega do produto.  

 

14. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

14.1. A fiscalização do contrato está a cargo da Secretária Municipal de Saúde, que deverá 

também atestar as faturas/notas fiscais. 

 

15. DA VALIDADE DO CONTRATO:  

15.1. O presente contrato terá validade ate 20 de janeiro de 2021, sendo devidamente 

publicado no Diário Oficial do Estado do Espirito Santo, podendo ser prorrogado por 

periodos sucessivos enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos do 

estado de calamidade pública. 

 

16. DO FORO:  
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16.1. As dúvidas decorrentes do presente contrato serão dirimidas na Prefeitura Municipal 

de Ibitirama - ES, com renúncia de qualquer outro. 

Fazem parte deste contrato, independente de transcrição, o processo 3695/2020 e seus 

anexos. E, por estarem de acordo com as disposições contidas no presente contrato, 

assinam este instrumento a PMI e o fornecedor, na pessoa dos seus representantes legais, 

que vai assinada em 03. (três.) vias de igual teor e forma.  

 

Ibitirama - ES, 20 de Julho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA                                                 ROZIEL ESTEVÃO OLAVO 

Prefeito Municipal                                                                 Secretário Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  

João Luiz Piol (Representante) 

CONTRATADA 
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ANEXO I AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 068/2020 

 
 

 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. V. UNIT.  V. 
TOTAL  

MARCA 

04 
Luva de Procedimento em látex 
(caixa com 100 unidades) 
 Tam. P 

Caixa 100 R$ 38,90 
R$ 

3.890,00 
Descarpack 
Profissional 

 
VALOR TOTAL R$:  3.890,00 (três mil oitocentos e noventa reais). 


