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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONTRATO H»! 001S2/2020-CPI
DISPENSA DE MOTIVOS COVID 19 - N» 015/2020

TERMO CE CONTRATO OUE ENTRE SI CEIIÍBPAH A PPEFT.ITJ^A M-j;!;crlA!. 3E
SANTA RITA, POR IfíTERMÊDIO DA 9BCRBTÃRIA DB ASSISTÊNCIA SOCIAL. Z
tWCIANO J08E DE MORAIS, PARA FflPMtCIMEirTO CONrOPKE tíl SCBIMINACO
tJESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO;

O Município de Santa Rita. pot Intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, iiravés
do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, onto dc Direito PúDiico Incerm, sfdiad: •» r'M
Frederico Otanan, n* é-I. Centro, CEP: 58.300-220, Senta Rita, Estado da P.-iraiha. ir.asrt*- na
Cadastro Geral do Contribuinte do Ministério ria FazcnfLi sob o n° 08.699.269/0001-10. .-.ast" ita

representado pela Ilustríssima, ScctecAria Municipal de Asalstíncia Social, a 3ra. CONCEICAO
AMÃUA DA SILVA PEREIRA, inscrita no CPF/MF sob o n' CPF: 022.S60.03-5-00, doravrinte s :rp:.'.'--T.-.e
CONTRATANTE, e dO outro lado LDCIAKO JDSB DE MORAIS - H 15 DE Ü07EM3RO, 25 - CTNTPO •

D.A INGAZEIRA - PE, CNPJ n» 04.2Sé.64 7/0001-09, doravante simplesmente CCirrPATAEC, n-!cic;.-;r as

partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se reqcrâ pelas clAusuias e condicies
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:
Este contrato decorre da Dispensa de Licitação n* DPC0015/2020, processada nos cer.T.ss J» lei
Federal n® 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n" 123, do 14 dc OezemDro r!e ZCOi; e

iegisiaçao pertinente, consideradas as alterações postericres das referidas norr.as.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO;

O presente contrato cem por objeto: AQUISIÇÃO DB ZNSOHO - EPI PARA O COMBATE AO COVID -19 PARA
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DB ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNXCXPAL DS SANTA RITA FB.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente dc acordo com as eondicOes expressas

inscruir.onco, proposta apresentada, especificações técnicas correscondences, processe de Dispensa
de Licitação n' OPC00l5/2p20 c instcuçdes do Contratante, documentos esses que ficar í^ztnào
partes incegrantea do presente contrato, independente de transcrição.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de RS 10.220,00
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CLAUSULA QUARTA - DO REAJDSTAMEKTO!

03 preços contratados náo fixoa pelo período do um nno, oxcoto para os casos previstos no Are.
65. S5 5® e 6°, da Lei 8.666/93.

Dccrrendo o deaoquiiibrío econúralco-financeito do contrato, poderá ser ccseabelecio.» s coiacAo
que as partes pactuaram inJciaimenco, noa termos do Att. 6b, inciso II, allnc.t d, cLi Lei

0.666/93, mediante coir.provaçflo dociiraencal fl roquorimonto expresso do Contratado.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As neapcsas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Rocursoxi RrAprios do Hunlcipio de Santa Rita:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.111 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROJETO ATIVIDADE:

012.226.052.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SCCIAL
824.417.032.074 - MANUTENÇÃO E IHPLEHE.NTAÇÃO DO PROG.AAHA 80I.SA FAMÍLIA - FBF CAO ÚKICJ

824.417.032.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMlLIA - PAIF
B2Í.417.072.076 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÕES DO ACOLHIMENTO - CVSA CE PASSAGEM
824.417.072.077 - MANÜTEiíÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇOES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RE.5IDf.XGIA
INCLUSIVA

824.317.042.078 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRE.AS
824.317.042.079 - MANUTENÇÃO 00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - CRIANÇA
824.117.062.000 - MANUTENÇÃO 00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - IDOSO

824.317.042.081 - MANUTENÇÃO DO SERVILO DE CONVIVÊNCIA DE AL>OLESCENTE
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824.417.072.108

HANUTENCAO E implementação das AÇOES do CREAS - CEHTBO POP
MANUTENÇÃO G IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇOES ESTRATÊCtCAS DO PETI
MANUTENÇÃO DA CASA OE INCLUSAo

824.417.072.109
812.621.022.145

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA O IDOSO
MOOERHI2ACAO DAS CESTAO ADMINISTRATIVA

S2<.417.072.082
824.317.042.083

824.317.042.204

PROGRAMA CRIANCA FELIZ
BLEHBKTO OS OftSPBSA: 3390.30 - MATERIAL DE CCMSUMO

rOKTS DB RSCORSO: 001 - RECURSOS PROPRIOS
311 - RECURSOS FEDERAIS

CIAüSOLA SBXTA - OO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira: Pata ocorrer no prazo de trinta dias. contados do período de adin^lenento.
OÁOSOIA SÉTIMA - DO PRAZO B DA VtCÈHCZA:

O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e
hipóteses previstas no Art. 57, 5 i*. da Lei 8.666/93, est4 abaixo indicado e será considerado
da emissão do Pedido de Compra:
a - Entrega: 5 (cinco) dias.

A vigência do presente contrato será detenninada: «tá o final do axareieio financeiro da 2020,
considerada da data de sua assinatura.

CLAUSOLA oitava - das OBRlSAÇâSS DO CONTRAXANIS:

a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo
com as respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços
contratados;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
serviços, exercendo a mais an^la e completa fiscalização, o que nâo exime o Contratado de suas
responsabilidades ccntratuais e legais.

d) Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da
norma vigente, especialmente pata acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsidio de informações pertinentes a

essas atribuições. A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização
e avaliação por representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato a Sra.
NICOLB DE ARIOIDA FALCAd TEIXEIRA, portadora do CPF 061.361.044-07, Diretora Departamento de

Compras e Almoxarifado, com lotação fixada na Secretaria Municipal de Assistência Social do
Município de Santa Rita - PB. E o fiscal do Contrato, o Sr FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA CUNHA,
portador do CPF 046.240.764-54, Coordenador Jurídico, com lotação fixada na Secretaria Municipal
de Assistência Social do Município de Santa Rita - PB, formalmente designado, e eomprovadamente

habilitado para gerenciar o presente tonno, será o responsável pelo fiel cumprimento das
cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares
CLÁUSULA MONA - DAS OBRIGAÇâES 00 CONTRATADO:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato,

dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes á legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e corapromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposco capacitado e Idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes

de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nío excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento pelo ôrgâo interessado;
f - NáO ceder, transferir ou subcontratac, no todo ou am parte, o objeto deste instrumento, sem
o eonheclnonco e a devida autorização expressa do Contratante;'

g - Manter, durante a vigência do contrato, em■compatibilidade com as obrigações assumidas,
codas as condições de regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação
direta, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERACÁO B RESCISÃO: •

Este contrato poderá ser alterado,

unllateralmente pela Contratante ou por acordo entre as

partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Artigos 77, 70 e 79 da Lei 0.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar,

nas mesmas condições contratuais, cs acréscimos ou

supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, S 1" da Lei
0.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
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CLÁUSULA OÍCIKA aSOWOA - DAS PEKALIDADS8:
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j-oe aplicou a penalidade: { - simultaneaoente, qualquer das penalidades cabíveis .v,..da
na Lei

a

S.66a/9d.

CIÁDSOIA DtCXKK TERCEIM - DO SORO:

rara dsrisiir as questões decorrentes deste contrato, as partes eleqea o toro

da Cor^arca de Sar.ta

pita.

£. por estoren de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato e= 02;duâ3} vias, d T-éi '•■*»
assinado pelas partes e per duas cestsffunttas.
santa Rita - P9. 3«
TESTEMUNHAS

IV" .Auvv 4;' .ènz-lo

EELO COSTRATAHTE

CTpt^trtn aMSUA DA 9H.VR PgREISÃ"
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SCCIAl
CONTRATADO

Q7-> vX/CVI cr>,0 TO/V~Cb>

os MORAIS

04.254.647/0001-09
UUCIAHO jOSE de morais . MB

|q 16 de Novembro. 20
Centro. CEP- Si.BOO-OOO
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