I»
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA HÜNICIPAl, DE SANTA RITA

CC»1ISSÃ0 PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONTRATO N°: 00074/2021-CPL
DISPENSA DE MOTIVO COVID-19 N" 003/2021

TíPX; Z-, CC^•TRATO ÜUE ENTKE SI CEIEÕPA.M h PREFEITURA MUNICIPAL Dt

SANTA iíITA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E GRADUAL COIÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA, PARA FOBNSCIHENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

A Prefeitura Mur.i.-pâl de Sar.-.a Pr:.., por -riter^èdio do STOIDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ^ob c CNPJ r.»
08.694.222/0001-63, situado a Av. Governador Flávio Ribeiro Cout.inho, s/n,

"

P3, reoresentadc pelo Exoelentissimo Secretário Municipal de Saude, o Sen.^ior ^i^c^rbb^

CARNEIRO inscrito no CPF/MF sob O n.« 339.800.471-72, dorava:ir.i denominado CONTRATAI^, e do
outro UdO gradua:. C7M?:?C:c, E serviços LTDA - RUA DR.OSCAR SOARES, 50 - JAGUAaIRr. r>

--SSOA

- PR, CNPJ ti" i.-í.OmO.Hí/OOOI-ÍO, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as par

contratantes .i.ssin.^r c presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSOLA KOMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da Dispensa de Licitação n' DPC0003/202X, processada
'.ermcs da Lei
Federal n' 8.660, de 1 dc Uunho de 1993; Lei Complementar n" 123, de 14 de Dezembro de 2006. e

legislação p-..:-tir.e::te, consideru.ias as alteraçSe.s posteriores das referidas .normas; e ainda,

c-spocialmento, a lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro cio 2020, alterada.

AQUISIÇÃO EMBRGENCIAL DE EPIS PARA ENFRENTEKENTO A COVID-19
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE HO MUNICÍPIO DE SANTA RlTA/PB.

- fc-ec-men-n a.--.--; .e- executado rioorosamente de .iccrdo com as condições expressas neste
ir,st;ümento, ptopc-r. .luf.-svr.tada, e.speci t i cações

de Licitação n" DPC0003/202I e instruções dc Contratante, documentos essos que f.
partes incegrant

d- pr.rsente contrato, independente de transcrição.

preço proposto, á do RS 17.000.00 (DEZESSETE «XL REAIS,.
Cõnico
;;

DISCRIMINAÇÃO^
:v: i>P-;rçAc M" Of. -;cm •ns/7S ajustáveis ou

j!Hr:.Aft s. 1'=:. ;.-vi-.n UA AUvru.A

uHü

QUANTIDADE P-UNIT^IO

.7.000,00
-.7.OCO.00

CLÁUSULA QUARTA - DO BEAJUSTAMENTO:

e

„ ,sS,n nnosa

Caso o Índice estabelecido para reajuscõmento venha a ser extinto ou de qualquer

mais .ser utiUtadt,

P®®"

adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação

S'ausência''dê oi-eviH.io legal quanto

substituto, as partes elegerão _novo Índice

oficiai, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meic de termo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostiiatnonto.

Os preços contratados sáo fixos e irreejustâveis no prazo de um ano.

ocderào

Dentro do prato do vifi.Fficia do contrato e mediante soiicitacào do Contratado,

pr c

P ,pp._

sofrer reaiuste apos c intetregtio de um ano, na mesma proporção da variaçáo verl..icaaa no IP

IBGE acumulado, fomando-se oer base o més de apresentação da assinatura do contra o,
exclusivamente para a.s obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intcrregno minimo de um ano será contado a partir
efeitos financeiros do última reajuste.

r-..,r,i-raf «Hn

No caso de atraso ou não divulgação do Índice de reajustamento, o Contratante pagará ao ConCrataOo

a importância calculad.-j pela última variação conhecida, iiquidaíido a dtterença correspondente

tão logo seja divulgado o índice detinitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar menoria

cálculo referente ao roaiustasenro de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aíeriçõe.i fin.us.

indice utilizado para reajuste será, ob.-igatoríamence, o definitivo.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

i\s (!.;;ipt'3as fnrru!,-.r.
conta da sf-tjuinte dotação, constante do orçamento vigcntei-,
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA;02.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO ATIVIDADE: 10.305.1614.2245 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA COBERTURA ^DB
ENFRENTAMENTO A COVID - 19

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO

LOBRANCOSTAS!íi*ó53LIMAi08598039

"

454
I4UM 4ra7

FONTE DE RECUREO; 214 - RECURSO FEDERAL

CLÁUSULA SEXTA - 00 PASAMENTO:

•• r-rjaarr.er,!-1 ST-r-i • :

iJinr.e

:..í:K)>ircir. ia do Corcratance, madisnce processo regala

maneira: Para oc;>rrr;: no pra?.o do trinca dias, contados do período de adimplemen
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:

O praso máximo
entrega do objeto ora contratado, que adiráte prorrogação nas condições e
hipóteses previstas no Art. 57. 1°. da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado
da assinatura do •'..'cr.trato;

a - Entrega: Imediata.

.,

,

^

j.

h vigência do pre.t.-nte contrato seta deter.minada: *tè 31 de agosto do 2021, considerada da data
de sua assi.natura; podendo ser prorrogada por períodos .sucessivos, enquanto vigorar o Decreto
i-egisialivo n® 6, de 20 cie tnarço d« 20.20, respeitados os prazos pactuados, confe-rme o disposto
no Art. 4®-H da

i i.

alterada.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento reiativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as
respectivas cláusulas de presente contrato;

b - Proporcionar au rcntratado todos os meies nei-essàrioa para o íiei fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado .sobre qualquer iriegularíclade encontrada quanto á qualidade de produto

fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que nào exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar repr.;svr:tâ.ntes cc.m atribuições de Destor e Fiscal deste contrato, nos termos da
rorita vigente, e.speciaimente cara acampanhar e fiscalizar a sua execução, _ respectivamente,

permitida a contratação de terceiros para assistência e subsidio de informações pertinentes a
essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

a - Executar devidame.nte o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presen e

centro dos melhorva parâmetros do qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada
00 objeto cüntr.-i-u,i:, ucm ob.serv/nuna aos prazos estipulados;

. , ,

i

-u.n

fc - Responsabilízar-.çs cor todos os ônu.s e obrigações concernentes à legislação fiscal, civii,
tributária e trah<iliúst"a, bem como por todas as de.spesa.s e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, nerante seus fornecedcres ou terceiros em ratào da execução do objeto

c - Manter prepostr capacitado e idôneo, aceite pelo Contratante, quando da execução do cont.ato,
que o represente ;:,teçraimer.te em todos os seus atos;

infnrmes e

d - Permitir e raciJitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes
esclarecimentos solicitados;

.

j,«.-nr-»-nnroc

e - será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a

de sua culpa ou dolo na execucâo do contrato, nâo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade

a
E
O
o

fiscalização ou c acompanhamento pelo òrgào interessado;
instrumento sem
- Nâo ceder. c:v,nsferir ou subconcratar. no rodo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem
ccnhecimencc e i devida aurorizâçâo expressa do Coritra-ar.te;
a,<,,,midas
- Man-pr d-raT--- - vc^Tia cio contrato, err cü.mcatibiiiciade com as obr-çaçôes assumi ,

Las as^ondições cie 1:euÚÍaridarie .■ qualificação exigidas no respectivo processo de contratação
direta, apresentando ao Cü-ntratance os documentos necessários, sempre que soiicitaao.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:

r^m-ratante

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa,

ou por acordo entre as oartes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de p
di-e-^to. conforme- c disocstc r.cs Art.i. 27, 78 e 79. todos da Lei 5.666/93.

O Co—'aradc

rcrioado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscim

oup'essôes que .s.- ■. :r^rem neces.Hários. até 60'. (cinqüenta por cento} do valor inicial atuaiUaao

do co.ntraro. :ios •..•:n=s :ic Art. •!'-! da Lei 13.979/20, alterada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

r,ani-„arias

Executado o preso:-.iv cont.rruo e observadas as condições de «dimplemento das obrigações pactu^as,

03 procedimento.-: ■■ r.razos fiara r.-cebor o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o
cauo, às dispcsic..<-s dos Arts. rt .i 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

•

„

A recusa injusta
deixar de cumorír es obrigações assumidas o preceitos legais,
contratado, gara:-,i ida a prwià defesa, às seguintes penalidades previstas nos
^ ®
Lei 3.666/91: a - ■.dverténcia; b - m.jita de mora de 0,5- ttero virquU cinco por centol aplicada
sobre o valor dc vcr.trato per dia d.r atraso na oi.ticqa, :.u inicie ou na execução

"

contratado; c - muita de IO- (dez por cento) .sobro o valor contratado pela inexecuçáo total ou
parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em

contratar com. a Administração, por prazo de acè C2 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade

para licitar cu contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem^ os mo.ivcs
determinantes da punição ou até que .seja promovida sua reabilitação
®
que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das tjenalidadea cabíveis/^dámentadas
na

Lei

8.666/93.

LORRAN Auaudedéfgrf*^
COSTA
LIMAtOas
98039454

CIÁOSÜIA DÉCIMA TERCEIRA - DA CCM4PERSAÇÀ0 FINANCEIRA:

■los

dc f-ve-- . •

•i.io ter.ha conoo: r . :

a- : .r

do ra::=.-ner.rc

deste instrumento, e desde que o v-oncratado

Jv alx.ire forra par.. . atraso, será aáaitida a co.-nper.saçâo financeira,

dovda desde a da- : . .mite :-.xadü cara o caganento ate a data correspondente ao eiecivo pagamento

da parcela. Os encarcios mnratòrioi; devidos em razão do atraso no pagamento seráo calculados com

utilização da seguinte fórmula: EH - N » Vf • I, onde: EM > encargos moratórios; N =

dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP ^

^

da

ser paga; e I - índice de ccmoensaçao financeira, assim apurado: I = {TX 100) • JfeS. sana
« percentual do IPOVIBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua faita,

adotado pelo Governo Eederal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para
a co.mpensaçáo íir.^.nceira venha a ser extinto ou de qualquer forma nSo pos.sa mais^ ser util-zad ,
serã àdctãuj. er. sji-stituicàG, o que vier a se: determinado pela legislação então em vigor.

CIAUSOLA DÉCIMA QUARTA Santa

TESTEMUNHAS

PB, 04 de Março de 2021,

PELO CONTRATANTE

LUCIAHO CORREIA CARNEIRO

.skurktArio dl saCdl

PELO cc:;r;'ATAD.:

LORRAN COSTA

UMA-.085980394S4^f/^^r."o-3i:.7.omxr
GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

r

