
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICiPAL DE MATINHAS

CONTRATO NOO50/2020

AQUISICÅo DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIAS

SECRETARIAS FRENTE A P ANDENnA

PROVOCADA PELO CORONA viRUS (COVID-19)

QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE MATrNHAS/PB E A EMPRESA

ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME, NOS TERMOS

QUE SE SEGUEM’

A PREFEITURA MUNmCIPAL DE MATENHAS仲B, PeSSOa juridica de direito pdblico intemo, COm

sede a Av Govemador Ant6nio Mariz, nO 49, Centro, Matinhas仲B, CEP　58 128-000, insc「ito no

CNPJ/MF sob nO O1 612 641/00Ol-60, atraVeS da sua P「efeita MARIA DE FATIMA SILVA. brasileira,

casada, RG 612.616- SSP佃B, CPF 215・765.724-04, reSldente e domiciliado a Av Govemado「 Ant6nio

Mariz, SN, Cent「o, Matinhas, PB, doravante denominado slmPlesmente de CONTRATANTE de um lado,

e de outro, a emPresa ANDREZA ARAUJO SOUZA-ME, inscrito no CNPJ sob o NO 17 597・525/0001-

59, COm Sede na Rua Jose Jer6n'mO da Costa, 159, Centro, Lagoa Seca/PB, doravante denomlnada

simple§mente de CONTRATADA, fimam o pre§ente CONTRATO・ mediante as clausulas e condic6es

Seguintes・

CLÅusuLA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL.

Processo de Dispensa NO O38/202O, devidamente ratificado pela Sra. Pref武ta Municipal, Maria de Fatima

Silva, de acordo com o di§POSto nO ar=4 da Lei Federal nO 8 666 de 21 dejunho de 1993 e alte「ac6es

posteriores, Lei nO 13 979 de 202O e Decreto Municipal nO OlO/2020-

CLÅusuLA SEGUNDA - DO OBJETO:

Constitui objeto deste ∞ntratO a AQUISICÅo DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA ATENDER AS

NECESSIDADES DE VÅRTAS SECRETARIAS FRENTE A PANDEMIA PROVOCADA PELO

CORONA viRUS (COV皿-19).

CLÅusuLA TERCEIRA - DO VALOR

Pela execu商o do objeto mencionado na clausula 2a deste instrumento, a Contratante pagar鉦Contratada

o valor global de R$ 33 0OO,00 (trinta e trさs mil reais), referente a entrega dos itens descrito no bbjeto.

Que poderまser paga por dep6sito em conta corrente da Pessoa Juridica contratada

PARÅGRAFO UNECO - O presente poder各ser alterado unilateralmente pela

CONTRATANTE ou em comum acordo entre as partes, de confomidade com os temos dos

do Art 65, da Lei 8 666/93 (e alterac6es posteriores)
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CLÅusuLA QUARTA - DO PRAZO

O p「azode vigencia e at6 o final do exercicio financeiro de 2020‘ aP6s emissao e assinatu「a deste

instrumento contratual e respectiva publica辞o de seu extrato no Diario Oficial do Estado

CLÅusuLA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGACOES DAS PARTES

Para garantir o fiel oumprimento do objeto do presente contrato, COntratante e ∞ntratado、 Se Obrigam a

cumprir integralmente a Lei 8 666/93, aplicada ao presente contrato’∞nferindo-se aS PrerrOgativas dos

artigos 58, 59, 66, 71, 74, 79 e lO9, reSPeCtivamente a CONTRATANTE e CONTRATADO' nO que Se

aplicar a cada, a16m de’

PARÅGRAFO PRIMEIRO - OBRTGAC6ES DO CONTRATANTE.

a) Fomece「 todo§ OS meios e subsidios necess誼os para que o CONTRATADO forneca o objeto

licitado;

b) Efetua「 o pagamento na foma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo

pactuado, desde que atendida as fo「maiidades previstas;

c) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execu9あdo presente contrato, que

devera anotar um registro pfoprio, tOdas as ocorrencias verificadas,

d) Notificar ao CONTRATADO, imediatamente, SObre as falta§ e def轟os observados na execucあ

do contrato;

e) Fiscalizar o re∞lhimento de todos os tributo§ devidos em decorrencia dos Equipamentos objeto

do presente contrato

PARAGRAFO SEGUNDO - OBRIGACOES DA CONTRATADA.

a) Executar fielmente o o切eto contratado confome as especificac6es determinadas pelo

contratante, atraVeS dos profissionais que deram causa a Presente Licitac肴o’

b) Reparar e corrigir, ds suas expensas, O Objeto deste Contrato que se verificarem vicios, defeitos

ou ausencias ocoTridas durante a execucao contratual,

c) Atender as determinap6es reguぬres do 「epresentante designado pelo contratante, bem assim as

Autoridades Superiores ,

d) Atualizar o andamento dos processos sob sua responsabilidade言nformando ao cont「atante

acerca dos pl℃cedimentos adotados;

e) Responder pelos eventuais danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou doIo na execucao do presente Contrato, inclusive os decorrentes de

quaisquer perdas de prazos de entregas sob sua 「esponsabilidade;

f) Manter durante a execu車o do Contrato, tOdas a§ COndic6es de habilitacao e qualifica車o

exigidas na licitap5o e na Lei 8-666/93,

g) Arcar com todas as despesas administrativas言udiciais e de desIocamento, Para eXeCuCaO do

Objeto ora ∞ntratado

h) Emiti「 e enviar a CONTRATANTE, O documento de cobran9a em COnfo「midade com

闘0’　　　　缶

圏
圏
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CLÅusuLA SEXTA - DOTACÅo oRCAMENTÅRTA E ORTGEM DOS RECURSOS

As despesas de∞rrenteS do pre§ente ∞ntratO O∞neraO POr ∞nta da Dotapao Or亨amentaria na Rubrica.

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINESTRATIVAS NO GABINETE DA

PREFEITA

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC

SECRETARIA DE EDUCAC

M▲NUTENC

02.脂0 �4T5$UD�$��DU4�TDR�

2025 番�藏DT�8�����D�8���D蒜妊�DU8���Dﾔ碑ｩ�5E$�D錨�8��ﾔ���T腑��

MUNICIPALDESAtrDE 

2028 番�藏DT�8���T�54�5DT�4��(��4�4�DU4�TDRﾕ��"�

3300.00-(職責) 番�DU$��ﾄDT4�5Tﾔ��
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MUNICIPALDEASSISTENCIASOCIAL 

2037 ��4�4D�T腑�T隧�4���ﾄDT�54�5DT�4��4�4��ﾂﾔdﾔ�2�

2039 ��4�8��D�54U%f�4�4DT4�f錨T�4��Td�%D�ﾄV�ﾔT薀�R�

V子NCUしOS-SCFV 

3390.00-側0 番�DU$��ﾄDT4�5Tﾔ��

MAN UTENC

MANUTENC

MÅNUTENCAO

O p「e9O indicado na p「oposta de pre9O 6 f xo e irre匂ustavel

CLÅusuLA SETRA - DAS ALTERAC6ES
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As alte「ae6es por ventura necessa「ias ao fiel cumprimento do otjeto deste contrato, Ser肴O efe証vadas, nO

que couber, na forma e condi9des do art. 65 da Lei. 8 666/93’fomalizadas previamente por Termo

Aditivo, que PaS§ara a fazer paIてe integrante deste Contrato

CLÅusuLA OITAVA - DAS SANCOES. Este contrato podera ser rescindido unilateralmente pela

Contratante, POr conVeniencia administrativa ou por infringencia de qualquer das condic6es pactuadas,

independentemente da aplicacao das san96es a seguir especificadas.

PARÅGRAFO UNICO - No caso de falhas na execu辞o ou de inexecucao parcial de§te COntratO, Ou

infringencia a qualquer clausufa, que nわPOnha o risco o exito dos Materiais o「a contratados para se

atingir o objeto, bem como aos dos arts 81, 87 e 88 da lei 8 666/93. desde que assegurada a defdsa prevIa

da contratada, POdem ensejar a aplica確o das seguintes sane6es:

a) Multa de lO% (dez por cento) sobre o valor global, em CaSO de atraso n肴o justificado, nO

CumPrimento da dctemina辞o do contratante`

b) Advertencia;

c) - Suspens負o temporaria de participac肴o em licita96es e impedimento de contratar com a

P「efeitu「a po「 p「azo de at6 02 (dois) aれOS,

d) -　Declara確o de i正doneidade pa「a participa「 de licitac6es ou para contratar com a

Administra辞O, enquantO Perdurarem os motivos deteminantes da punicao ou ate que sQja

p「omovida a 「eabilitapao perante a autoridade que deteminou a penalidade

CLÅusuLA NONA - DA RESCISÅo

o descumprimento de quaisquer das clinsu-as e condic6es ora pactuadas dara margem a RESCISÅo

ANTECIPADA do presente Contrato, na foma da legisla9aO eSPeCifroa vigente’Sem que implique em

indenizac6es ou notificac6es previas por parte do CONTRATANTE, COnforme nomas de di「eito

administrativo atinente ao caso

CLAUSULA DEcIMA- DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos de natureza meramente administ「ativa, SeraO reSOIvidos pelas partes em consenso

mutuo, CaSO, n如se encontre consenso, fica de logo eleito o Juizo do Municipio de Matinhas, Estado da

Paraiba, exClusivamente para os motivos da Clausula 10a` que aS ParteS elegem de logo at「aves do

presente instrumento, aCeitando e ∞nCO「dando com a sua decis秋y ap6s o devido processo legal, arCando

em co巾unto ∞m aS CuStaS

CLÅusuLA D丘cIMA PRIMEIRA - DO FORO JUDICIAL OBRIGATORIO

Fica eleito o Fo「o da Comarca de AIagoa Nova/PB pa「a dirimi「 quaisque「 litigios o「iundos do presente

instrumento, COm renbncia expressa a qualquer outro, POr mais p「ivilegiado que s祖ainda que os

contratados venham a mudar de endereco residencial ou comercial, eXCluindo-Se aS raZ6es da clausula 9a

) via§ de igual t∞r e foma,
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Matinhas佃B, 17 de Junho de 2020

AN。REZA ARA。j。 Sおz読圭子

CNPJ No 17.597.525/000ト59


