ES丁ADO DA PARAiBA
PREFEITURA MUNiC看PAL DE MATINHAS

CONTRATO NoO61/2020
CONTRATACÅo

DIRETA

DE

EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE
CAPACITACÅo

DOS

PROFISSIONAIS

DA

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOBRE
AS MED皿AS DE PROTECÅo NO MANEJO DA
COVⅡ)‑19 E O USO CORRETO DE EQUIPAMENTO

DE PROTECÅo INDIⅥDUAL (EPI

S) QUE ENTRE

SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
MATINHAS佃B

E

A

EMPRESA

SAMARA

CRISTINA BARROS DA SILVA O7773577471, NOS
TERMOS QUE SE SEGUEM:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS何B, PeSSOa juridica de direito pbblico intemo, COm
sede a Av. Govemador Ant6nio Mariz, nO 49, Centro, Matinhas佃B, CEP‥ 58.128‑00O言nscrito no

CNPJ/MF sob nO Ol.612.641/0001‑60, atrav6s da sua Prefeita MARIA DE FATIMA SⅢVA, brasileira,
casada, RG 612.616 ‑ SSP佃B, CPF: 215.765・724‑04, reSidente e domiciliado a Av. Governador Ant6nio

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

e de outro, a emPreSa SAMARA CRISTENA BARROS DA SILVA O7773577471, inscrito no CNPJ sob
o NO 34.718,241/OOOl‑92, COm Sede na Rua Aderaldo Vasooncelos Diniz, 105, Cruzeiro, Campina
Grande仲B, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO,

mediante as clausulas e condi96es seguintes:

CLÅusuLA PRIM到取A ‑ DO FUNDAMENTO LEGAL :

Processo de Dispensa NO O47/2020, devidamente ratificado pela Sra. Prefeita Municipal

Maria de F急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 2020 e Decretos Municipal no OlO/2020.
CLAUSULA SEGUNDA ‑ DO OBJETO:

Constitui objeto deste contrato a CONTRATACÅo DRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

O SERV叩O DE CAPACITACÅo DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARTA DE ASSISTENCIA
SOCIAL SOBRE AS MED皿AS DE PROTECÅo NO MANEJO DA COVID‑19 E O USO CORRETO
DE EQUIPAMENTO DE PROTECÅo INDIViDUAL (EPI

S).

CLÅusuLA TERCEIRA ‑ DO VALOR:

Pela exeou碑o do objeto mencionado na c琉usula 2a deste instrumento, a Contratante pegaねa Contratada
o valor global de R$ 20.062,00 (vinte mil e sessenta e dois reais), referente a entrega dos iten§ descrito no

objeto. Que podera ser paga por dep6sito em conta corrente da Pe§SOa Juridica contratada.

PARÅGRAFO UNTCO ‑ O presente podera ser alterado unilateralmente pela

com os termos dos incisos I e II

く鬱乙
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CLÅusuLA QUARTA ‑ DO PRAZO

O prazo de vigencia 6 at6 o final do exerc王cio financeiro de 2020, aP6s emiss着o e assinatura deste

instrumento contratual e respectiva publica辞o de seu extrato no Di紅io 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 8.666193, 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) Fomecer todos os meios e subsidios necess紅ios para que o CONTRATADO forne9a O Objeto

licitado;
b) Efetuar o pagamento na上forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo

Pactuado, desde que atendida as formalidades previstas;
C) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execu9急O do presente contrato, que
deverえanotar um registro pr6prio, tOdas as o∞rrenCias verificadas;

d) Notificar ao CONTRATÅDO, imediatamente, SObre as faltas e defeitos observados na execu辞0
do oontr如0;

e) Fiscalizar o recolhimento de todos os tributos devidos em decorhencia dos Equipamentos objeto
do presente contrato.

PARÅGRAFO SEGUNDO ‑ OBRTGAC6ES DA CONTRATADA:

a) Executar fielme龍te o o切eto cor虹atedo confome as especificac6es determinadas pelo
COntratante, atraVeS dos profissionais que deram causa a Presente Licita9肴o;

b) Reparar e corrigir, aS SuaS exPenSaS, O Objeto deste Contrato que se verificarem vicios, defeitos
Ou auSenCias ocorridas durante a execu確O COntratuaき;

C) Atender ds determina96es regulares do representante designado pelo contratante, bem assim ds
Autoridades Superiores;

d) Atualizar o andamento dos processos sob sua responsabilidade, infomando ao contratante
acerca dos procedimentos adotados;

e Reaponder pelos eventuais danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
deco∬enteS de sua culpa ou doIo na execu辞O do presente Contrato, inclusive os d∞OrrenteS de

quaisquer perdas de prazos de entregas sob sua responsabilidade;
O Manter du職請e a execu軸O do Contrato, tOdas as condi96es de hab掘a辞O e qualifica商0
exigidas na licita辞O e na Lei 8.666!93;
g) Arcar com todas as despesas administrativas, judiciais e de desIocamento, Para exeCu9わdo

O切eto ora ∞ntratado.

h) Emitir

RATANTE, O documento

団

em conformidade com a

と夢二」
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CLAusuLA SEXTA ‑ DOTACÅo oRCAMENTÅRTA E ORTGEM DOS RECURSOS:

As despesas decorrentes do presente contrato ocorrerあpor conta da Dota9fb Or9ament紅ia na Rubrica:
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O preeo indicado na proposta de preap edxo e irre萄ustivel.

CLÅusuLA SETIMA ‑ DAS ALTERAC6ES:

As altera96es por ventura necess紅ias ao fiel cumprimento do ot)jeto deste contrato, Ser肴O ef班vadas, nO

que couber, na forma e condi96es do art. 65 da Lei. 8.666/93, formalizadas previamente por Termo
Aditivo, que PaSSara a fazer parte integrante deste Co鵬rato.

CLAusuLA OITAVA ‑ DAS SANC6ES: Este contrato poder各ser rescindido unilateralmente pela
Contratante, POr ∞nVeniencia administrativa ou por infringencia de qualque「 das condi95es pact脚das,
independentemente da aplica辞O das san96es a segu重r eSPeCificadas.

PARÅGRAFO UNECO ‑ No caso de falhas na execu9わou de inexecu確o parcial deste contrato, Ou
infring台ncia a qualquer cl各usula, que n獄o po血a o risco o 6xito dos Materiais ora contratados para se
atingir o objeto, bem como aos dos arts. 8lう87 e 88 da lei 8.666/93, desde que assegurada a defesa prevla

da contratada, POdem ensQjar a aplicapao das seguintes san96es:

a) Mnlta de lO% (dez por cento) sobre o valor global, em CaSO de atraso n5o justificado, nO
CumPrimento da deteminapao do contratante;
b) Advertencia;
c) ‑ Suspens奮o tempor壷a de participa確o em licita96es e impedimento de contratar com a

Prefeitura por prazo de at6 02 (dois) anos;
d) ‑

Declara9aO de inidoneidade para participar de licitac6es ou para

∞ntratar COm a

Administra確o, enquantO Perdurarem os motivos deteminantes da puni9あou at6 que sqa
promovida a reabilita辞O Perante a autOridade que deteminou a penalidade.

CLÅusuLA NONA ‑ DA RESCISÅo

O descumprimento de quaisquer das cla肌Sulas e condi96es ora pactuadas dara margem a RE'SCISÅo

ANTEC皿ADA do presente Contrato, na forma da legisla辞O eSPeC綿ca vigente, Sem que implique em

indeniza96es ou not綿cap6es previas por parte do CONTRATANTE, COnforme nomas de direito
administrativo atine調e ao caso.

CLAUSULA D互CIMA ‑ DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos d

reza merameute administrativa, Se蕗o resoIvidos pelas partes em consenso
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Paraiba

eXClusivamente para os motivos da Clえusula lO楓, que aS ParteS elegem de logo atrav6s do

presente instrunento, aCeitando e concordando com a sua decisfめ, aP6s o devido processo legal, arCando
em co垂unto com as custas.

CLAusuLA DEcRA PRIMEIRA ̲ DO FORO JUDICIAL OBRTGAT6RIO
Fica eleito o Foro da Comarca de Alagoa Nova佃B para dirimir quaisquer litigios oriundos do presente

instrumento, COm rendncia expressa a qualquer outro, POr mais privilegiado que seja, ainda que os
COntratados venham a mudar de endereco residencial ou comercial, eXCluindo‑Se aS raZ6es da cl餌sula 9a.
E, POr aSSim estarem de acordo, aSSinam o pre§ente Temo em O2 (duas) vias de igual teor e foma, na

PreSen9a das testemunhas al)aixo fimadas.

MatinhasA}B, 17 de Julho de 2020.

Maria
Prefeit
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SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA O7773577471
CNPJ NO 34.718.241/0001‑92
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