
ESTADO DA PARAiBA

PREFEITURA MUNiCIPAL DE MATINHAS

CONTRATO NoO5 1/2020

AQUISICÅo DE MEDICAMENTO (IVERMECTINA)

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

SECRETARIA DE SAUDE FRENTE A PANDENmA

E'ROVocADA PELO COR翻A ‾v煉us (co’ⅥD-19)

QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUr`ⅡCIPAL DE MATINHAS/PB E A EMPRESA

NELF ARMA C OMERCIO DE PRODUTOS

QUIMICOS LTDA, NOS TE則MOS QUE SE

SEGU言M・

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS佃B, PeSSOa juridica de direito p心blico intemo, COm

Sede a Av. Governador Ant6nio Mariz, nO 49, Centro, Matinhas何B, CEP　58 128-000言nscrito no

CNPJ/MF sob nO O上612 641/0001-60, atraVeS da sua Prefeita MARIA DE FATIMA SILVA, brasileira,

CaSada, RG 612.616 - SSP/PB, CPF. 215-765 724-04, reSidente e domici!iadi) a Av Govemador A允t6nio

Mariz, SN, Centro, Matinhas, PB, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE de um lado,

e de outro, a emPreSa NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUINmCOS LTDA, inscrito no CNPJ

sob o NO 70097530/0020-48, ∞m Sede na Rua Manoel Tavares, 400, Jardim Tavares, Campina

G丁ande仲B, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA言irmam o presente CONTRATO,

mediante as cl各usulas e condic6es seguintes’

CLÅusuLA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

Processo de Dispensa NO O39/2020, devidamente 「atificado pela S「a. Prefeita Municipal, Maria de Fatima

Silva, de acordo com o disposto no art 14 da Lei Federal nO. 8.666 de 21 dejunho de 1993 e alte「a96es

POsteriores, Lei nO 13.979 de 2020 e Decretos Municipal nO OlO/2020

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

Constitui objeto deste contrato a AQUISICÅo DE MEDICAMENTO (IVERMECTENA) PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAtナDE FRENTE A PANDENmA

PROVOCADÅ PELO CORONÅ viRus (COV皿-19).

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR:

Pela execuc肴o do o切eto mencionado na clfusula 2a deste instrumento, a Contratante pagara a Contratada

O Valo「 global de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), referente a entrega dos itens descrito no objeto

Que pode富a ser paga por dep6sito em ∞nta COrrente da Pessoa Juridica contratada.

PARÅGRAFO UNICO - O presente pode「各ser alterado unilateralmente pela

CONTRATANTE ou em comum aco「do entre as partes, de ∞nfomidade com os temos dos incisos I e II

do Art 65, da Lei 8 666/93 (e alterap6es posteriores)・ ¥

CLÅusuLA QUARTA - DO PRAZO 母君

者/
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O prazo de vigencia 6 at6 o final do exercicio financeiro de 2020, aP6s emissao e assinatu「a deste

instrumento ∞ntratual e respectiva publica辞o de seu extrato no Diario Oficial do Estado.

CLÅusuLA QUENTA - DOS DIREITOS E OBRTGAC6ES DAS PARTES.

Pa「a garantir o fiel cumpnmento do o鴎eto do pre§ente COntratO, COntratante e COntratado, Se Obrigam a

CumPrir integralmente a Lei 8 666/93, aPlicada ao presente contrato, conferindo-Se a§ PrerrOgativas dos

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

aplicar a cada, a16m de’

PARÅGR AFO PRTMEIRO - OBR丁GAぐaES DO CONTR ATANTE

a) Fomecer todos os meios e subsidios necessまrios para que o CONTRATADO forneca o objeto

licitado;

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

PaCtuado, desde que atendida as fomalidades previstas;

C) Designar um representante pa「a acompanha「 e fiscalizar a execuc肴o do presente contrato. que

deve丘anota「 um registro prdprio, tOdas as ocorrencias verificadas,

d) Notifica`「 aO CONTRATADO, imediatamente, SObre as faltas e defeitos observados na execuc肴o

do c○n廿加0;

e) Fiscalizar o re∞lhimento de todos os tributos devidos em deco∬enCia dos Equipamentos objeto

do王)陥CntC C○n備孤O

PARAGRAFO SEGUNDO - OBRTGAC6ES DA CONTRATADA.

a) Executar fielmente o objeto contratado confome as especifica96es deteminadas pelo

COntratante, atraVeS dos profissionais que deram causa a Presente Licita9わ;

b) Reparar e corrigi「, ds suas expensas, O Objeto deste Contrato que se verificarem vicios, def萌os

Ou au§enCias ocorridas durante a execuc脅o contratu81;

C) Atender as deteminap6es regulares do representante designado pelo ∞ntratante, bem assim as

Autoridades Superiores;

d) Atualizar o andamento dos processos sob sua responsabilidade言nformando ao contratante

ace「ca dos procedimemos adotados,

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

decorrentes de sua oulpa ou doIo na execu確o do p「esente Contrato, inclusive os decorrentes de

quaisquer perdas de prazos de entregas sob sua responsabilidade,

f) Manter durante a execuc肴o do Contrato, tOdas as condic6es de habilitac肴o e qualificac肴o

exigidas na iicjtap5o e naLei 8 666/93;

g) Arcar com todas as despesas administrativas, judiciais e de desIocamento, Para eXeCu辞O do

O切eto ora contratado

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

legisla辞0;

CLÅusuLA SEXTA - DOTACÅo oRCAMENTARIA E ORIGEM DOS RECURSOS.

do鮮
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O preco indicado na p「oposta de preco e fixo e irre学iustavel.

CLÅusuLA S亘TIMA - DAS ALTERACOES:

As altera95es por ventura necessarias ao fiel cumprimento do o勘eto deste contrato, §e「fo efchvadas, nO

que couber, na forma e condie6es do art. 65 da Lei 8 666/93’fomalizadas previamente por Termo

Aditivo, que PaSSara a fazer parte integrante deste Contrato.

CLÅusuLA OITAVA - DAS SANC6ES Este contrato pode「各ser 「escindido unilateralmente pela

Coilし1atdlne, Pur Cu▲lve-1ieilCia adminib十〇ia高a ou pulillfii重1geIICia de qualquel das coIldi華ゝ Pactuada>,

independentemente da aplica9款o das sanc6es a seguir especificadas.

PARÅGRAFO UNICO - No caso de falhas na execuc5o ou de inexecu確o parcial deste cont「ato, Ou

infringencia a qualquer cl各usula, que naO POnha o risco o 6xito dos Materiais ora cont「atados para se

atingir o obieto. bem como aos dos arts. 81、 87 e 88 da lei 8 666/93. desde que assegurada a defesa previa

da contratada, POdem ens匂ar a aplicap5o 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 deteminap5o do contratante;

b) Advertencia;

c) - Suspensao temporana de partlCIPa車o em llCltaやes e lmPedlmentO de contratar com a

Prefeitura po「 p「azo de at6 02 (dois) anos;

d) -　Declara確o de inidoneidade pa「a participar de licita96es ou para cont「atar com a

Administrap肴O, enquantO Perdurarem os motivos deteminantes da punicao ou at6 que seja

promovida a 「eabilita9肴O Pe「ante a autOridade que deteminou a penalidade

CLÅusuLA NONA - DA RESCISÅo

o descump「imento de quaisquer das clausulas e condi96es ora pactuadas dara margem a RESCISÅo

ANTECIPADA do presente Contrato, na foma da legisla9aO eSPeCifica vigente‘ Sem que implique em

indeniza96es ou notificac6es pr6vias por parte do CONTRATANTE’COnforme nomas de di-eito

administ「ativo atinente ao caso

CLAUSULA DECIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos de natureza meramente administrativa, Ser5o resoIvidos pelas partes em consenso

m血uo, CaSO, naO Se eriCOntre COnSenSO, fica de iogo eleito o Juizo do Mmicipio de Matinhas’Estado da

Par鮮S da鬱
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PreSente instrumento, aCeitando e ∞nCO「dando com a sua decisあ, aP6s o devido processo legal, arCando

em co可unto ∞m aS CustaS.

CLÅusuLA D互Cm PRIMEIRA _ DO FORO JUDICIAL OBRIGAT6RIO

Fica eleltO O Foro da Comarca de Alagoa Nova/PB para dl「imir qualSquer litlgios oriundos do presente

instrumento, COm ren血cia expressa a qualquer out「o, POr mais privilegiado que sQja, ainda que os

COntratados venham a mudar de endere9O reSidencial ou ∞merCial, eXCluindo-Se aS raZ6es da clallSula 9き

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

PreSen9a das testemunhas abaixo fimadas

Matinhas/PB, 17 de Junho de 2020

榔〇人ふふふ会　も小.
RG叫憩イミミ3早まS 〇、S/戸e
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