
•ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

COMISSÃO. PERMANElITE DE LICITAÇÃO

CONTRATO N°; 00165/2020-Clól...

TERMO DE CONTRATO QOE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
ITAPOROROCA E GLAUCIO LUIZ DE FRANCA 01098827414, PARA FORNECIMENTO
CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Fundo Municipal de Saúde de
Itapororoca Rua Frei Damião de Bozzano, 07 Centro Itapororoca PB, CNPJ nO
12.099.621/0001-53, neste ato representado pelo Secretário e Gestor do Fundo Mtmic de Saúde de
Itapororoca Ronaldo Mascena de Oliveira, Brasileira, Casado, Geografo, residente e domiciliaci:,::.
na Rua Projetada, 6 - Quadra J, Lote 6 - Lot. Morada Nobre - Itapororoca - PE, CPF n°
056.753.394-85, Carteira de Identidade n° 2213955 SSP/DF, doravante simplesmente CONTRATANTE,
~ do outro lado GLAUCIO LUIZ DE FRANCA 01098827414 - R JOAO LELIS, 21 - CASTELO BRANCO - .JOAO
PESSOA - PB, CNPJ n° 11.555.328/0001-90, neste ato representado por Glaucio Luiz de França,
Casa, Empreendedor, residente e domiciliado na Rua João Lelis, 21, Castelo Branco - João
Pessoa - PB, CPF n° 010.988.274-14, Carteira de Identidade n" 2419462 SSP-PB, doravante
simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o Qual
se regerá pelas cláusulas.e condições seguintes;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da Dispensa de Licitação n° DV00013/20Z0, processada nos termos da Lei
Federal nO 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nO 123, de 14 de Dezembro de 2006;
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - .00 OB.JE'l'O DO CONTRATO:

o presente contrato tem por objeto: Aquisição de totem em álcool gel e tapete higienizador,
para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Itapororbca-PB.

o fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, DispeRsa n? DVQ0013/2020 e instruções do Contratante, documentos esses
que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será
realizado na forma integral.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

(J valor total deste contrato, a base do preço proposto, lã de R$ 7.185,00 (SETE MIL E CENTO E
OITENTA E CINCO REAIS) .

CÓDIGO DIS~ÇÃO
1 TOTEM EM ÁLCOOL GEL, MEDINDO 1, 4OXO, 30 EM PVC.

REVESTIMENTO EM PS. ADESIVO DIGITAL PERSONALIZADO.
VERNIZ PU. ACIONAMENTO PELO PÉ.

2 TAPETE HIGIEN-IZADOR, MEDINDO 0, 78XO, 56, EM PVC
EXPANDIDO 7MM, COM DOIS CARPETE COM LOGOMARÇA
INCLOSA.

UNIDADE QUANTIDADE P.UNIT.ÀRl:O P. TOTAI.
UND 15 299,00 4..48.5,00

ONO 20 135,00· 2.700,00

Total: 7.185,00

'::t.ÁUSULA QUARTA - 00 REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fixos pelo periodo de um ano, exceto para os casos previstos no Art.
65, §§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômi'Co-finarrceirodo contrato, poderá ser restabeleciàa a relaci;.~
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea à, da Lei
8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contra1:aào.

CLÁusULA QUINTA - DA DOTAÇAO:

As despesas correrão por conta da Seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Re.cursosFederaí.s, Próprios e Outros do Município de It.apororoca.
12.12.0Fundo Municipal de Saude de Itapororc~2
10 301 0210 2027 Manut do Programa Saude na Familia
3390.30 99 Material de Consumo
10 301 0210 2030 Manutenção do Fundo Municipal de Saude
3390.30 99 Material de Consumo
10 305 0243 2032 Manut do Prog de Controle EpidemiOlógico



1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus provenientes do Governo Federal -
de Custeio
10 306 0250 2033 Manut do prog de Redução de Carencias Nutricionais na População Carente
3390.32 99 Material de Distribui.ção Gratuita
10 301 0210 2040 Manut Prog CompBásicos de Assist Farmac 6utica
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUSprovenientes do Governo Federal - Bloco
de Custeio
3390.30 99 Material de. Consumo

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMBN'l'O:

o pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de até trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉ'UMA - DOS PRAZOS:

o prazo máximopara a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que
admí.t;e prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será
considerado a parti.r da assinatura do Contrato:

Ent r.eqa: 5 (cinco) di as

o prazo de vigência do presente contrato será de.terminado: até o final do exercício financeiro
de 2020, considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAçÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizadQ, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Propor-ci.onar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
produtos, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Cont ratado de suas
responsabilidades contratuais e legais.
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termcs da
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução; respectivamente,
permitida a contratação de terceiros para assistência e s'ubs i.d.io de informações pertinentes a
essas atribuições.

CLÃUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO 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, comobservância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem comopor todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razâo da execução do objeto cont.rat.ado,
c Manter preposto capac.í tado e id6neo, aceito pelo Contratante, quando da execução do
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atas;
d Permitir.e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;
e Será responsável pelos danos causados direnameote ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contra.to, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamentopelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
9 - Manter, dUrante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo p.rooeaao licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

CLÁUSULA DÉCIMA - DA AL'l'ERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ·ou por acordo entre as
partes, rios casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o
disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
O Cont ratado fica obrigado a aceitar nas mesma.s condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem neces sárí.os , até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assum~aas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93: a - adver t.ênc í ar b ~ multa de mora de 0,5% (zero vírgula c.írice por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, [lO inicio ou na execução ào
objeto ora contratadQ; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor con tado \.~~.la
inexecuçáó total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar e 1 '~i~.~\~e

.~~



impedimento de contratar com a Adnúnistração, por prazo de até 02 (doiS) anoS; e - declaração II g
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto per~'urarem os '1
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a p;r;ópriél
aut.oridade que apLicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidadesl cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLÁusULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FOR.O:

Para dirimir as questões deco.rrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de
Mamanguape.

PELO CONTRATANTE

~Ü~4)~h~~O MASYNA DELIVElRA

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o pcesent.e contrato em 02 (duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duàs testemunha:,.

Itapororoca - PB, 20 de JulhÇ>de .2020.

'rESTEMVNHAS

Secretario e Gestor do Bunda .Munic de Saúde de
Irapororocc
056.753.394-85


