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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 023/2020 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO 

NEIVA E A EMPRESA HOSPIDROGAS COMERCIO DE 

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 

 

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, devidamente inscrito 

no CNPJ sob o nº 10.585.650/0001-08, com sede na Rua Fortunato Afonso Tessarolo, 150, Centro 

– CEP: 29680-000 – João Neiva/ES neste ato representado pela Srª Cristina Valéria Guimarães, 

brasileira, casada, Assistente Social, residente neste Município de João Neiva/ES, de ora em diante 

denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa HOSPIDROGAS COMERCIO DE 

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com sede na Rua Alcindo Guanabara, n° 417, Vila Velha/ES, 

CEP: 29.106-400, CNPJ n° 35.997.345/0001-46, representada pelo Sr. João Luiz Piol 

(empresário) inscrito no CPF sob n° 195.519.087-91, portador da Carteira de Identidade n° 

162.214-SSP/ES, residente e domiciliada na Rua Nelson Sampaio, n° 113, Bairro Gloria, Cidade 

Vila Velha/ES, de ora em diante denominada CONTRATADA, tendo em vista a Dispensa de 

Licitação nº 013/2020, com fulcro nos termos da Lei n° 13.979/2020, MP n° 926/2020 e Art. 

24, inciso IV, da Lei 8.666/93, processo nº 1.211 de 24/03/2020, em conformidade com as 

cláusulas adiante descritas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto do presente contrato a aquisição de materiais médico hospitalar, para 

atender aos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o processo 

protocolado sob nº 1.211 de 24/03/2020, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO 

 

2.1. O objeto deste termo será recebido: 

 

2.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega do (s) produto (s), no prazo máximo de 03 (Três) 

dias, após o recebimento da ordem de fornecimento, para posterior verificação da conformidade 

do material com as especificações do objeto licitado, no almoxarifado da Secretaria Municipal de 

Saúde - SEMSA, Av. Rua Negri Orestes, 190, 1º Pavimento, Lado Esquerdo, Centro, João Neiva/ES, 

nesta cidade, no horário de 7:00 às 10:30 e 12:30 às 16:00, de segunda a sexta-feira (exceto 

feriado). 

2.1.1.1. O recebimento provisório do objeto não implica a aceitação dos mesmos; 

2.1.2. Definitivamente, em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após 

criteriosa inspeção e verificação de que o produto adquirido se encontra em perfeitas condições 

de utilização, além de atender às especificações do objeto contratado; 

2.1.3. Deverá efetuar a troca do (s) produto (s) que não atender (em) as especificações do objeto 

contratado, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da solicitação; 
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2.1.4. O objeto deverá ser entregue acompanhado de documento fiscal, com as mesmas condições 

indicadas na proposta de preço vencedora do certame, quanto a marca/fabricante, modelo, 

tamanho, composição, prazo de garantia, quantidade, respeitando rigorosamente as 

especificações do Termo de Referência; 

2.1.5. Não será aceito fornecimento que não tenha sido autorizado, ou que, por qualquer motivo, 

não estejam de acordo com os termos e condições estabelecidas neste Contrato e ainda que esteja, 

alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as 

normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;  

2.1.6. Todas as despesas de frete e seguro correrão por conta da Contratada; 

2.1.7. Os equipamentos de proteção individual - EPI deverão ser entregues com todos os 

acessórios e componentes necessários, adequadamente embalado (s) de forma a preservar suas 

características originais, atender às especificações técnicas exigidas e obedecer rigorosamente às 

normas e especificações constantes neste Contrato e as normas do ministério do trabalho e 

emprego (portaria 3214/78 – NR 06). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 

 

3.1 - O valor total do presente contrato é de R$ 18.030,00 (dezoito mil, e trinta reais). 

 

3.1.1. Os preços unitários encontram-se detalhados no Anexo único deste documento. 

 

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO DA DESPESA 

 

4.1. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes da presente contratação, 

ocorrerão por conta da dotação: 

 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Órgão: 033 – Unidade: 105 - Programa de trabalho: 1030500342.112 

Elemento de Despesa: 33903000000 – Fonte: 12140000 

Ficha: 0127 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

5.1. O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua 

assinatura. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

6.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da certificação da 

nota fiscal/fatura e apresentação das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista; 

6.2.O pagamento ocorrerá no prazo de até 30 dias, de acordo com o art. 40, inciso XIV, alínea 

'a' da lei 8.666/93; 

6.3. A contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto, devendo 
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constar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, o número do Contrato e da conta do banco da empresa 

para deposito. 

6.4. As notas fiscais deverão vir acompanhadas de cópia das certidões de regularidades Fiscais 

e Trabalhista, bem como a comprovação do serviço prestado, sob pena de suspensão do 

pagamento, 

6.5. O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da 

empresa, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação 

deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos. 

6.6. Nenhum pagamento será efetuado em caráter antecipado, ou antes, de quitada ou elevada 

qualquer penalidade prevista no contrato; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

7.1. O Gestor do contrato será a Secretária Municipal de Saúde. 

7.2. A Fiscalização será feita pela Gerente Administrativo de Compras, Almoxarifado, Patrimônio e 

Suprimentos. 

7.2.1. Os procedimentos para fiscalização serão exercidos de acordo com a Lei 8.666/93: 

Art. 67.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 

Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 

subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

§1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

8.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, dentre outras: 

 

a) A qualidade dos serviços deverá ser rigorosamente aquela descrita na ordem de serviço. 

b) Os preços cotados devem incluir todas as despesas de custo, seguros, transporte, frete, tributos, 

alimentação, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da prestação dos serviços, 

objeto da licitação. 

c) A contratada obriga-se atender de imediato as solicitações, corrigindo no prazo de 02 (duas) 

horas após notificação, qualquer tipo de ocorrência de interrupção dos serviços contratados. 

Constituem obrigações da CONTRATADA, dentre outras: 

 
c.1) Entregar os materiais, objeto do presente contrato, no prazo e local definidos neste 

documento; 

c.2) Fornecer os materiais em conformidade com as especificações técnicas definidas neste 

Contrato; 
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c.3) Custear todas as despesas com transportes e entrega dos materiais, assumindo o ônus 

pelos custos diretos e indiretos que incidam sobre a entrega dos materiais; 

c.4) Responsabilizar-se pelos danos que causar a Prefeitura Municipal de João Neiva ou a 

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, durante a execução do certame licitatório; 

c.5) Comunicar por escrito ao órgão gerenciador, a ocorrência de qualquer fato ou condição 

que venha a afetar os prazos de entrega dos materiais, bem como qualquer anormalidade 

relacionada com a execução; 

c.6) Permitir que os materiais sejam fiscalizados no ato de sua entrega; 

c.7) Substituir, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, os materiais que vierem a ser 

recusados por não atenderem as especificações técnicas exigidas, quantitativo, qualidade e as 

amostras apresentadas e aprovadas; 

c.8) Emitir Nota Fiscal no ato da entrega dos materiais; 

c.9) Manter, durante toda a execução do processo, em compatibilidade com as obrigações aqui 

assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação; 

 

8.2. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 

a) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA no prazo até 30(trinta dias), contados a partir da 

apresentação da nota fiscal, devidamente atestada e aceita pelo FMSJN/SEMSA e apresentação das 

certidões exigidas na Habilitação, devidamente atualizadas. 

b) Efetuar os pagamentos na forma e condições constantes; 

c) Acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, de acordo com a ordem de fornecimento, 

comunicando a CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas; 

d) Proceder a avaliação dos materiais fornecidos, após verificação de sua quantidade, qualidade, 

especificações e as amostras apresentadas e aprovadas; 

e) Dar o devido recebimento aos materiais fornecidos, após verificação da sua quantidade, 

qualidade, especificações e de conformidade com as amostras apresentadas e aprovadas; 

f) Fornecer, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir 

dúvidas e orientá-los nos casos omissos. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

 

9.1. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o 

fornecimento do (s) produto(s), sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7ª da Lei nº 

10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a saber: 

 

a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que não 

gerem prejuízo para PMJN; 

b) MULTA POR MORA de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia, limitado a 10% (dez 

por cento), incidente sobre o valor global da contratação, nos casos de descumprimento do prazo 

estipulado para a entrega dos produtos, ou das substituições de produtos previstas neste Termo de 
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Referência, que será calculada pela fórmula M = 0,0033 x C x D. Tendo como correspondente: M = 

valor da multa, C = valor da obrigação e D = número de dias em atraso;  

c) MULTA POR INADIMPLEMENTO - 10% (dez por cento), incidente sobre o valor global da 

contratação, pela recusa em fornecer os produtos;  

d) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o TCEES por um período de 

até 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto ao fornecimento do material;  

e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 

casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou 

contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa. 

 

9.2 - Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 

8.666/1993; 

 

9.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pela PMJN após a devida notificação e o 

transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia; 

 

9.4 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de 

sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa; 

 

9.5 - O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei 

nº 8.666/1993;  

 

CLAÚSULA DÉCIMA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

10.1 -  O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

 

10.1.1 - Unilateralmente pela Administração: 

 

a) Quando necessária a modificação do prazo ou do valor contratual em decorrência de acréscimo 

ou diminuição quantitativa de seu objeto, observados os limites legais estabelecidos nos §§ 1º e 2º, 

do artigo 65, da Lei 8.666/93. 

 

11.1.2 - Por acordo entre as partes: 

 

a) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

 

11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento das partes, ou 

unilateralmente, rescindido com antecedência de 30(trinta) dias, mediante notificação, ou por 

descumprimento de qualquer de suas cláusulas, e as constantes nos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTAMENTO 

  

12.1. Os preços propostos não serão reajustados, exceto os casos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

13.1. De acordo com o § 1º, Art. 65 da Lei de Licitações - Lei 8666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO  

 

14.1. O presente Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado, dando-se 

cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, correndo a despesa por 

conta do contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1. Fica eleito o foro da Sede deste Município de João Neiva, para dirimir quaisquer dúvidas 

porventura decorrente durante a execução deste instrumento, desde que não possam ser 

solucionadas amigável ou administrativamente pelas partes. 

 

E, por estarem justos e de comum acordo, assinam o presente instrumento em 04(quatro) vias de 

igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais. 

 

João Neiva, 27 de XXXX de 2020. 

 

 

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA 

CONTRATANTE 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

GESTOR DO CONTRATO 

 

 

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1 -__________________________________                

 

2 -__________________________________ 
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ANEXO ÚNICO 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

01 

Mascara N95 / PFF2 - Mascara tipo 
respirador pff2, mascara n95, semi 
facial, filtrante, formato em concha, 
resistente a fluidos. Fixação: tiras 
ajustáveis e grampo de ajuste nasal; 
absorção que filtra microrganismos, 
partículas e 95% de aerossóis de até 
0,3 micra, indicada para proteção 
das vias respiratórias do 
profissional de saúde contra doenças 
transmitidas por aerossóis. O 
produto deve atender as normas 
técnicas da ABNT para peca 
filtrante.  

Unid. 500 R$ 23,90 11.950,00 

02 

AVENTAL manga longa com tiras 
descartável modelo: abertura nas 
costas, tiras para amarrar na cintura 
e pescoço, punho com elástico; 
descartáveis; eficiência de filtração 
bacteriana superior a 91%; cor 
branca; não estéril; atóxica, anti-
alérgica e esterilizável; 
confeccionado em TNT - tecido não 
tecido 100% polipropileno. 

Unid. 2.000 R$ 2,65 R$ 5.300,00 

03 

Touca descartável, em TNT, 100% 
polipropileno, com 10 g/m², não 
estéril, tamanho único, sanfonada, 
formato anatômico, acabamento 
com elástico, na cor branca. 
Acondicionado em material que 
garanta a integridade do produto.  

Unid. 4.000 R$ 0,195 R$ 780,00 

VALOR TOTAL R$ 18.030,00 

 

 


