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ESTADO DA PARAiBA

PREFEITURA MUN!CIPAL DE MATINHAS

CONTRATO NOO 75/2020

AQUISICÅo DE EPI

S E MATERIAiS PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARTA
DE SAtJDE FRENTE A PANDEMIA PROVOCADA
PELO CORONA viRUS (COVID‑19) QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNEC皿AL DE
MAT珊RA佃B

E

A

EMPRESA

EUROMED

COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA‑ME NOS

A PREFEITURA MUNEC皿AL DE MATINHAS舶, PeSSOa juridica de direito pdb]ico intemo, COm
Sede a Av. Govemador Ant6nio Mariz, nO 49, Centro

Matinhas佃B

CEP‥ 58 128‑000, inscrito no

CNPJ楯sob nO o1 612.641/000l‑60, atraVeS da sua Prefeita MARTA DE FATIMA SILVA, brasileira,
C種Sada, RG 612.616 ‑ SSP舶, CPF 215 765・724‑04・ reSideute e domiciliado a Av Govemador Ant6nio
Mari4 SN

Centro, Matinhas

PB

doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE de um lado,

e de outro・ a emPreSa EUROMED COMERCIO DE肥DICAMENTOS LTDA‑ME, inscrito no cNPJ
SOb o NO 27 985.664/0001‑03, ∞m Sede m Run Prefeito Ant6nio Luiz Coutinho

295, Liberdede,

Campina Grande舶, doravante denominada simplesmente de CONTRATADAifrmam o presente

CONTRATO, mediante as clfulSulas e condi96es seguintes:
CLÅusuLA PR工MERA ‑ DO FUNDAMENTO LEGAL

Processo de Dispensa NO O56/2020・ devidamente ra軸cado pela Sra Prefctta Municjpal, Maria de F細ma
Si】v函e acordo com o disposto no ar=4 da Lei Federal nO. 8 666 de 21 dejunho de 1993 e alterap6es
POsteriores, Lei nO賞3.979 de 2O20 e Decretos Municipal n0 O10/2020

CLÅusuLA SEGUNDA ̲ DO OB鴨TO‥

Constitui o噂o deste contrato a AQUISICÅo DE EPI,S E MA間皿S PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DA SECRETARTA DE SAtoE FRENTE A PANDEMIA PROVOCADA PELO
CORONA viRUS (COVAD‑19).

CLÅusuLA TERCERA ̲ DO VALOR・

Pela execu9aO do o頓o mencionado na clrfusula 28 deste instrumento, a Contratante pagar諭contratada
O Valor globa] de R$ 5O.862

8O (Cinquenta mil

Oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta ceutavos),

refdrente a entrega dos itens descrito no o軸o. Que poder短er paga por dep6sito em conta corrente da

Pessoa Juridica contratada.

CONTRATANTE ou em ∞mum a∞rdo entre as partes, d

do Art 65, da Lei 8.666/93 (e altera96es posteriores).

CLÅusuLA QUARTA ‑ DO PRAZO
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O prazo de vigencia 6 at6 o final do exercicio financeiro de 2020, aP6s emissao e assinatura deste
instrumento contratual e respectiva publicapfo de seu extrato no Di誼o Oficial do Estado.

CLÅusuLA QUINTA ‑ DOS DIREITOS E OBRIGAC6ES DAS PARTES:

Para garan[ir o fiel cumprimento do o函o do presente ∞ntratO, 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

79 e lO9, reSPeCtivamente a CONTRATÅNTE e CONTRATADO, nO que Se

7l, 74

aplicar a cada, alem de:

PARÅGRAFO PRIMEIRO ‑ OBRTGAC6ES DO CONTRATANTE

a) Fomecer todos os meios e subsidios necess壷os para que o CONTRATADO forne9a O Oqjeto

licitado;
b) Efet脚o pagamento na foma convencionada no presente ins血mentO, dentro do prazo
PaCtuado↑ desde que atendida as formalidades previstas,
C) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execu確o do presente contrato. que

dev壷anotar um registro pr6prioブtOdas as ocoIT6ncias ver最ecadas,

d) Notificar ao CONTRATADOj imediatamente

§Obre as faltas e defeitos observados na exeou辞O

do ∞nt譲0;
e) Fiscalizar o re∞]himento de todos os tributos devidos em decorr6ncia dos Equipamentos o軸o

do presente contrato

PARÅGRAFO SEGUNDO ‑ OBRTGAC6ES DA CONTRATADA.

a) Executar fielmente o o匝to ∞ntratado confome as especifica95es deteminadas pelo
COntratante, atraV6s dos profissionais que deram causa a Presente Licit約時
b) Reparar e co正gi串s suas expensas, O Objeto deste Contrato que se verificarem vicios, d。feit。S
Ou auSenCia§ OCOrridas durante a execu辞o contratuaI;

C) Atender as detemina96es regulares do representante designado pelo contratante, bem assim as
Autoridades Superiores;
d) Atualizar o andamento dos processos sob sua 「esponsabilidade, informando ao contratante

acerca dos procedimentos adotados,

e) Responder peIos eventuais danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua oulpa ou doIo na execu確o do presente Contrato, inclusive os decorrentes de

qunisquer perdas de prazos de entregas sob sua responsabilidade;
D Manter durante a execu9aO do Contrato・ todas as condi96es de habilita車o e qua腫ca9aO
exigidas na licita9昌O e na Lei 8.666/93;
g) Arcar ∞m tOdas as despesas administrativas, judiciais e de desIocamento, Para eXeCu倒O do

O切eto ora contratado.

h) Emitir e enviar∴a CONTRATÅNTE, O documento de cobranやem confomidade ∞m a
重egislaやるO;

CLÅusuLA SEXTA 「 DOTACÅo oRCAMENTARIA E ORIGEM DOS RECURSOS.
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O preco indicado na proposta de pre印6 fixo e irreqjustaveし

CLÅusuLA S両肌A ‑ DAS ALTER埋OES.

As alterap5es por ventura necessdrias ao fiel cumprimento do obeto deste contrato, Ser呑o efetivadas, nO
que couber, na foma e condi96es do arL 65 dr Lei. 8.666′93, formalizadas p「eviamente por Termo
Aditivo

que PasSara a fazer parte integ「ante deste Contrato.

CLÅusuLA OITAVA葛DAS SANC6ES‥ Este contrato poder乞se"eSCindido unilateralmente peIa
Contratante

POr conveniencia administrativa ou por infringencia de qualquer das condi95es pactuadas,

independentemente da aplica9肴O das san96es a seguir especificadas.

PARAGRAFO血co ‑ No caso de falhas na execucao ou de inexecu細parcial deste contrato. ou

infringencia a qualquer clausula, que naO POnha o risco o 6xito dos Materiais ora contratados para se
atingir o o匝to, bem ∞mO aOS dos arts. 81・ 87 e 88 da lei 8・666′93・ desde que assegurada a def料prgivia
da contratada, POdem ens唾r a aplica辞O das seguintes sang6es.

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

CumPrimento da deteminacao do ∞ntratante;

b) Advertencia,
C) ‑ Su§PenSaO temPOraria de participa9aO em licitac6es e impedimento de contratar ∞m a

Pre姑血ra por prazo de at6 02 (dois) anos;
d) ‑ Declaragiv de inidoneidade para participar de licita96es ou para ∞ntratar ∞m a

Administra95o, enquantO PerduraJ.em OS mOtivos deteminantes da puni9aO Ou ate que sQja
PrOmOVida a reabilita車O Perante a autoridade que detem血ou a penalidade.

CLAUSULA NONA ‑ DA RESCISÅo

O descumprimento de quaisquer das clausulas e condi96es ora pact脚das dut margem a RESCISÅo
ANTECm岨A do presente Contrato, na foma da legislacfro espec窺a vigente' Sem que implique em

indenizae6es ou notificap6es previas por parte do CONTRATANTE, COnfome nomas de direito
administrativo atinente ao caso.

CLAUSULA D互cIMA ‑ DOS CASOS OMSSOS

Os casos omissos de natureza meramente administrativa, Sera。 reSO量vidos pelas partes em ∞nSenSO
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PreSente instrumento, aCeitando e concordando com a sua decis紳ap6s o devido pro∞SSO legal, arCando

em ∞rjunto ∞m as CuStaS

CLÅusuLA D丘Cm PRIME取A ‑ DO FORO JUDICIAL OBRIGATdRTO

Fica eleito o Foro da Comarca de Auagoa Nova佃B para dirimir quaisquer litigios oriundos do presente
instrumento・ ∞m ren血cia expressa a ql血luer oufro, POr mais privilegiado que s弱ainda que os
∞競ratados venham a mudar de endere9O reSidencial ou ∞merCial, eXCluindo‑Se as raZ6es da clausula 9a‑
E, POr aSSim estarem de a∞rdo, aSSinam o presente Temo em O2 (duas) vias de igual teor e foma, na

PreSen9a das testemunhas abajxo firmadas.

Matinhas佃B, 14 de Setembro de 2020.

。麺娩ti息誘拐捗
E後産盆経NT。S L皿ARE
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