ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNIC!PAL DE MATINHAS

CONTRATO NOO5 9/2020
CONTRATACÅo

DIRETA

DE

EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE
CAPACITACÅo DOS PROFISSIONAIS DE SA寄DE

SOBRE O USO CORRETO DE EPIS E AS MEDIDAS
DE PROTECÅo NO MANEJO DA COVID‑19, COM
ENTREGA nⅦ〕IViDUAL DE EPI

S QUE ENTRE SI

CELEBRAM A PREFEITURA hENICIPAL DE
MATENHAS/PB E A EMPRESA INNOVARE
CONSULTORRA E TRE皿寸AMENTO LTDA, NOS

TERMOS QUE SE SEGUEM:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS佃B, PeSSOa juridica de direito p血blico intemo, COm
Sede a. Av. Govemador Ant∂nio Mariz, nO 49, Centro, Matinhas佃B, CEP: 58.128‑000言nscrito no

CNPJ/M旺sob nO Ol.612.641/0001‑60, atraV6s da s脚Prefeita MARRA DE FÅTIMA SILVA, brasileira,
CaSada, RG 612.616 ‑ SSP仲B, CPF: 215.765.724‑04, reSidente e domiciliado a Av. Govemador Antonio

Mariz, SN, Centro, Matinhas, PB, dorav狐te denominado simplesmente de CONTRATANTE de un lado,

e de ou億O, a emPreSa INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, inscrito no CNPJ sob o
NO O9.378.742/0001‑20, COm Sede na REa Jo着o Quirino, 322, l andar , Sala OO2, Cato16, Campina

Grande仲B, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO,

mediante as clatlSulas e condie6es seguintes:

CLÅusuLA PRIME職A ‑ DO FUNDAMENTO LEGAL:

Processo de Dispensa NO O46/2020, devidamente ratificado pela Sra. Prefeita Municipal, Maria de Fatima
Silva, de acordo com o disposto no art. 14 da Lei Federal nO. 8.666 de 21 de ju血o de 1993 e alterap6es

POSteriores, Lei nO 13.979 de 2020 e D∞retoS Municipal nO OlO/2020.

CLÅusuLA SEGUNDA ̲ DO OBJETO:

Constitui o勘eto deste contrato a CONTRATACÅo DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

O SERViCO DE CAPACITACÅo DOS PROFISSIONAIS DE SAtJDE SOBRE O USO CORRETO DE
EPIS

E

AS

MEDIDAS

INDIVIDUAL DE EPI

DE

PROTECÅo

NO

MANEJO

DA

COVID‑19,

COM

ENTREGA

S.

CLÅusuLA TERCEIRA ̲ DO VALOR:

Pela execu9aO do objeto mencionado na clかlSula 2a deste instrumento, a Contratante pagari a Contratada

O Valor global de R$ 26.782,00 (vinte e seis mil, SeteCentoS e Oitenta e dois reais), referente a entrega dos

itens descrito no objeto. Que poderi ser paga por dep6sito em conta corrente da Pessoa Jutdica
con舶da,

PARÅGRAFO tJNICO ‑ O presente poder各ser

CONTRATANTE ou em comun acordo entre as partes, de
do A競. 65, da Lei 8.666/93 (e alterae6es posteriores).

alterado unilateralmente p
com os termos dos inciso
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CLÅusuLA QUARTA ‑ DO PRAZO

O prazo de vigencia e a俺o final do exercicio血anceiro de 2020, ap6s emiss釦o e assinatura deste
instmme皿O COntratual e reapectiva publicac5o de seu extrato no Di鉦io Oficial do Estado.

CLÅusuLA QUENTA ‑ DOS DIREITOS E OBRTGAC6ES DAS PARTES:

Para g紬狐tir o fiel cunprimento do objeto do presente contrato, COntratante e CO血atado, Se Obrigam a

cump血integralmente a Lei 8.666/93, aplicada ao presente contrato, COnferindo‑Se aS Prerrogativas dos

artigos 58, 59, 66, 71, 74, 79 e lO9

reSPeCtivamente a CONTRATANTE e CONTRATADO, nO que Se

aplicar a cada, a嶋m de‥

PARÅGRAFO PRIME取O ‑ OBRTGACOES DO CONTRATANTE:

dy Fomecer todos os meios e sul)Sidios necess鉦ios para que o CONTRATADO fome亨a O垂ieto

lici鎚0;
b) Efetuar o pagamento na foma convencionada no presente iustru血ento, de血O do prazo

PaCtuado, desde que atendida as fomalidades previstas;
C) Designar um representante para acompa血ar e fiscalizar a execu辞O do presente contrato, que
deve血anotarum registro pr6prio, todas as ocorrencias verificadas;

d) Not脆car ao CONTRATADO, imediatanente, SObre as faltas e defeitos observados na execu9aO
d○ ○o皿億aめ;
e)∴ Fiscalizar o recomime皿to de todos os tributos devidos em decorrencia dos Equipamentos小jeto

do p購Se加e co劇0・

PARÅGRAFO SEGUNDO ‑ OBRTGACOES DA CONTRATADA:

a) Executar最elmente o

叫eto contratado confome as especificap5es detem血radas pelo

contratante, atraV6s dos profissionais que deram causa a Presente Licitap叙o;
b) Reparar e corrigir, ds suas expensas, O of2jeto deste Contrato que se ven胞carem vicios, defeitos
ou ausencias ocorridas durante a execu9釦o contratual;

O Atender as dete皿Iinap6es regulares do r印resentante de§ignado pelo contmtante, bem assim as

A巾〇五ぬdes Supe五〇膨S ;
d) Atualizar o andamento dos processos sob sua responsabilidade, infomando ao con観劇e

acerca dos procedimentos adotados;
O Responder pelos eventuais d袖OS CanSados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
d∞OrrenteS de sua culpa ou dolo na execu辞o do presente Contrato, inclusive os decommtes de

q皿isquer perdas de pr犯OS de entregas sob ua reaponsわilidade;

O Manter dur糊te a execng包o do Co血ato, tOdas as condic6es de habim租碕O e q脚睡ca辞O
exigidas na licitap義o e na Lei 8.666/93;
g) Arcar com todas as despesas administrativas, judiciais e de desIocamento, Para eXeCu辞O do
O寄eto ora contratado.

h) Emitir e enviar a CON

職ÅTANTE, O documento de cobran9a em COnfomridade com a

cLAUS‡ニroTACÅoo朝鮮開脚r?
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CLÅusuLA SETIRA ‑ DAS AL間RACOES:

As alterac6es por vent鵬necess鉦as ao fiel curxprimento do o切eto deste cou血ato, Selるo efetivadas, nO
que couber, m foma e condie6es do a巾65 da Lei. 8.666/93, foma看izadas previamente por Temo

Aditivo, que PasSari a fazer parte integrante deste Contrato.

CLÅusuLA OFTAVA ‑ DAS SANCOES: Este contrato pode血ser rescindido unilateralmente pela
Contratante, POr COnVeniencia administrativa ou por in飾ngencia de qunlquer das condic6es pactuadas・
independentemmte da aplicapfb das san9∂es a seguir espec脆cadas.

PARÅGRAFO bNICO ‑ No caso de falhas na execu辞O Ou de inexecu9叙o parcial deste con億ato, Ou
infringencia a qualquer cl如sula

que naO PO血a o risco o exito dos Materiais ora contratados para se

atingir o objeto, bem como aos dos arts. 8l, 87 e 88 da lei 8.666/93, desde que assegurada a defesa pr6via
da con億atada, POdem ensejar a aplica確o das seguintes sanc∂es:

め

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global, em CaSO de atraso nao justificado, nO

cumprimento da detemina辞O do contratante;

b) Advertencia;
c) ‑ Suspensao tempo血ia de participa辞O em licitap5es e impedimento de contratar com a

Prefeitura por prazo de ate O2 (dois) anos;
d) ‑

Declaracあ

de inidoneidade para participar de licitap5es ou para contratar com a

Administra辞o, enqu狐tO Perdurarem os motivos deteminaIites da puni9敏o ou atさque seja

promovida a reabilit細めpera血e a autoridade que detem血ou a penalidade.

CLÅusuLA NONA ‑ DA RESCISÅo

O descumprime加o de quaisquer das cla血Ias e condi95es ora pactundas da屯marge皿a RESCISÅo
ANTEC皿ADA do presente Co血ato, na foma da legisla9獄o especifica vigente, Se皿que血plique em
indenizap6es ou no髄cap6es previas por parte do CONTRATANTE, COnfome nomas de direito

administrativo atinente ao caso.

CLAUSULA DEcIMA ‑ DOS CASOS ONmSSOS
Os casos omissos de natureza meramente administrativa, Ser肴O reSOIvidos pelas paIteS em COnSenSO
m請uo, CaSO, n肴O Se enCOn億e consenso, fica de logo eleito o

icipio de Matinhas, Estado
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Parafoa, exClusivamente para os motivos da Clausula lげ, que aS ParteS elegem de logo atravds do

presente instrunento, aCeitando e concordando com a sua decisao, ap6s o devido processo legal, arCando
em c〇両umto COm as CuStaS.

cLÅusuLA DEcRA PRTMEIIVA ‑ DO FORO几JDICIAL OBRTGAT6RTO

Fica eleito o Foro da Comarca de Alagoa Nova/PB para dirinir q脚isquer litigios oriundos do presente
instrunento, COm ren血cia expressa a q脚lquer outro, POr mais privilegiado que s♀ja, ainda que os

contratados ve血am a I肌dar de endere9O reSidencial ou comercial, eXCluindo‑Se aS raZ6es da cl餌sula 9a・
E, POr aS§血estarem de acordo, aSSinan o presente Temo em O2 (duas) vias de igual teor e foma

na

presen9a das testemu血asわaixo fimadas

Matinhas佃B, 17 de Julho de 2020.

騨置1va

Con su州南

CNP
TESTEMUNHAS :

圏圏国語因習
R.G N:
CPF NO

78.7421000 1 ‑20
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