
ESTADO DA PARAiBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS

CONTRATO NOO58/2020

LOCACÅo DE雌NDAS PARA AT巳NDER AS

NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAtDE

FRENTE A PANDEtwⅡA PROVOCADA PELO

CORONA viRUS (COVID-19) QUE ENTRE SI

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

MATnunS仲B E A EMPRESA JOSE JAILTON

FELIX DA SILVA「ME, NOS TERMOS QUE SE

A PREFEITURA MUNECIPAL DE MATINHAS佃B, PeSSOa juridica de di「eito p皿i∞ intemo, ∞m

Sede a Av Governador Ant6nio Mariz’nO 49, Centro, MatinhasA)B, CEP: 58.128-000, inscrito no

CNPJ伽F sob nO O1612 641/OOOl-60, atrav6s da sua Prefeda MARTA DE FÅTIMA S皿VA, brasileira,

CaSada, RG 612.616 - SSP/PB, CPF. 215 765 724-O4, reSidente e domiciliado a Av. Govemador Ant6nio

豊器‡t器霊岩盤蒜d謹a誤認字詰R#諸富n豊
19.756‘986/0001-52, COm Sede no Sitio Jua, S側“, Zona Rural, MatinhasA)B, doravante denominada

Sjmplesmente de CONTRATADA・ fiman o presente coNTRATO’medjante as c塩sufas e condi96es

Seguintes:

CLA廿suLA PRIMERA - DO FUNDAMENTO LEGAL.

Processo de Dispensa NO O45/2020, devidamente ratificado pela Sra Prefeita Municipal, Maria de F各tima

Silva’de acordo com o disposto no art 14 da Lei Federal nO. 8 666 de 21 dejunho de 1993 e altera96es

POSteriores, Lei nO 13.979 de 202O e Decreto Municipal nO OlO/2020

CLÅusuLA SEGUNDA _ DO OB鵬TO.

Constitui objeto deste contrato o servi9O de LOCACÅo DE TENDAS PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DA SECRETARTA DE SAUDE FRENTE A PANDEMRA PROVOCADA旺LO

CORONA viRUS (COViD-1 9).

CLÅ廿suLA TERCEIRA _ DO VALOR:

Pela execu辞o do o匝to mencionado na clausula 2a deste instrumento, a Contratante pagar鉦contratada

O Valor global de R$37 5OO,00 (trinta e sete mil e quinhentos rcais), referente a entrega dos itens descrito

no of*eto. Que podera ser paga por dep6sito em oonta corrente da Pessoa Juridica c。ntratada

PARAGRAFO血uICO - O presente pode「まser alterado unilateralmente pe】a

do Art 65, da Lei 8.666/93 (e alterap6es posteriores).

(歪夢
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O prazo de vigencia 6 de O6 meses・ ap6s emissao e assinatura deste instrumento contratual e respectiva

Publica9aO de seu extrato no Di証o Oficial do Estado.

CLÅusuLA QUENTA - DOS DIREITOS E OBRTGAC6ES DAS PARTES.

Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato, contratante e COntratado, Se Obrigam a

CumPrir integralmente a Lei 8 666/93, aplicada ao presente contrato, COnferindo-Se as PrerrOgativas dos

artigos 58・ 59’66, 7l, 74, 79 e lO9, reSPeCtivanente a CONTRATANTE e CONTRATADO, nO que Se

aplicar a cada, a16m de:

PARAGRAFO PRnVIEIRO - OBRIGAC6ES DO CONTRATANTE:

a) Fomecer todos os meios e subsidios necessarios para que o CONTRATADO fome9a O d切eto

licitado;

b) Efetuar o pagamento na foma ∞nVenCionada no presente instrumento, dentro do prazo

PaCtuado, desde que atendida as fomalidades previstas;

C) Designar um representante para a∞mPanhar e fiscalizar a execu9at) do presente contrato, que

dever各anotar um re$stro pr6prio, tOdas as ocorrencias verificadas;

d) Notificar ao CONTRATADO, imediatamente, SObre as faltas e def萌os observados na execu辞o

do c○n億加0,

e) Fiscafizar o recolhimento de todos os tributos devidos em decorrfencia dos Equipamentos objeto

do presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - OBRIGAC∂ES DA CONTRATADA

a) Executar fielmente o objeto ∞ntratado confome as especifica96es deteminadas pelo

COntratante, atraV6s dos profissionais que deram causa a Presente Licitapfo;

b) Reparar e corrigi串s suas expensas, O Objeto deste Contrato que se verificarem vicios, defeitos

ou ausencias ocorridas durante a ex∞u辞o contratual;

C) Atender as detemina96es regulares do representante designado pelo contratante, bem assim as

Autori dades Superi ores;

d) Atualizar 。 andamento dos pro∞SSOS SOb sua responsabilidade言nfomando ao contratante

acerca dos pro∞dimentos adotados;

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

decorrentes de sua culpa ou doIo na execu9aO do presente Contrato, inclusive o§ decorrentes de

quaisquer pe「das de prazos de entregas sob sua responsabilidade,

f) Manter durante a execu9aO do Contrato, tOdas as condi96es de habilitn碑o e qualificapわ

exigidas na licitapao e na Lei 8-666/93;

g) Arcar ∞m tOdas as despesas administrativas言udiciais e de desIocamento, P町a eXeCu辞O do

O助eto ora contratado.

h) Emitir e enviar∴a CONTRATANTE, O documento de ∞bran9a em COnfomidade com a

legisla9あ;

CLÅusuLA SEXTA - DOTACÅo oRCAMENTARTA E ORIGEM DOS RECURSOS:

teS do presente contrato oconer肴o por cont謬r9anen葉Ca
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O p「e9O indicado na proposta de pre9O e fixo e irreedust各vel

CLÅusuLA S血m - DAS ALTERAC6ES-

As altera95es por ventura necessarias ao fiel cumprimento do o噂o deste contrato, Ser蚤o efetivadas, nO

que couber’na foma e condicdes do art- 65 da Lei. 8.666/93, fomalizadas previanente por Temo

Adidvo, que PaSSara a fazer parte integrante deste Contrato

CLÅusuLA OITAVA - DAS SANC6ES‥ Este contrato podera ser rescindido unilateralmente pela

Contratante, POr COnVeni6ncia administrativa ou por in鮎ngencia de qualquer das condic6es pactuadas,

ind印endentemente da aplicacわdas san95es a seguir eapecificadas

PA血AGRAVO t加co - No caso de falhas na execu9肴O Ou de inexecuc5o parcial deste contrato, Ou

infringencia a qualquer clausula’que n50 POnha o risco o exito dos Materiais ora contratados para se

atingir o objeto, bem ∞mO aOS dos arts 81, 87 e 88 da lei 8’666′93, desde que assegurnda a def料previa

da contratada, POdem ensejar a aplica9aO das seguintes san95es:

a) Multa de lO% (dez por cento) sobre o valor global, em CaSO de atra§O nわjustificado, nO

CumPrimento da determina9肴O do contratante;

b) Advertencia;

C) - Suspens5o temporaria de participa9aO em licita96es e impedimento de contratar 。。m a

Prefeitura por prazo de a俺o2 (dois) anos;

d) - Declara9脅O de inidoneidade pa∫a Participar de licita96es ou para contratar com a

Administra9aO, enquantO Perdurarem os motivos deteminantes da puni辞o ou at6 que sQja

PromOVida a reabilita辞o perante a autoridade que deteminou a penalidade.

CLÅusuLA NONA - DA RESCISÅo

O descumprimento de quaisquer das clausulas e condic6es ora pactuadas darまmargem a RESCISÅo

ANTEC皿ADA do presente Contrato, na foma da le如la9わespecifica vigente, Sem que implique em

indeniza96es ou notificac6es p「evias por parte do CONTRATANTE, COnfome nomas de direito

administrativo atinente ao caso

CLAUSULA DEcIMA - DOS CASOS OMSSOS

Os casos omissos de natureza meramente administrativa, Ser奮O reSOIvidos pelas partes em ∞nSenSO

m血uo’CaSO・ naO Se enCOntre COnSenSO, fica de logo eleito o Juizo do Municipio de Matinhas, Estado da

P唖da Cl唖ue as p唖de l繁do

諺ヂ
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PreSente instrumento, aCeitando e concordando com a sua decisわ, ap6s o devido processo legal, arCando

em co垂unto com as custas.

CLAUSULA DECRA PRIME職A - DO FORO JUDICIAL OBRIGATORIO

Fica eleito o Foro da Comarca de Alagoa Nova/PB para dirimir quaisquer litigios oriundos do presente

instrumento, ∞m renincia expressa a qualquer outro, POr mais privilegiado que s祖ainda que os

c○ntratados venham a mudar de endere90 reSidencial ou comercial, exCluindo-Se aS raZ5es da clausula 9a.

E, POr aSSim estarem de acordo, asSinam o presente Temo em O2 (duas) vias de igual teor e foma, na

PreSen9a das testemunhas abaixo firmadas.

Matinhas佃B, 07 de Julho de 2020.
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鮭蕊謹話孟豊富盤な
CNPJ NO 19.756.986/OOOl_52


