ES丁ADO DA PARA了BA

PREFEITURA MUN看CiPAL DE MATiNHAS

CONTRATO NOO6 8/2020

AQUISICÅo DE MATERTAL DE PROTECÅo pARA

OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO COMBATE AO
COVID‑19QUE ENTRE SI CELEBRAM A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS/PB E A
EMPRE

SA

MEDONTEC‑MANUTENCÅo

E

REPARACÅo EM EQUIPAMENTOS M亘DICO
HOSP工TALARES E ODONTOL6GICOS LTDA‑EPP,

NOS TERMOS QUE SE SEGUEM:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS仲B, PeSSOa juridica de direito p心blico intemo, COm
sede a Av. Govemador Ant6rio Mariz, nO 49, Centro, Matinhas仲B, CEP: 58.128‑000, inscrito no

CNPJ/MF sob nO Ol.612.641/0001‑60, a廿av6s da sua Prefeita MARIA DE FÅTIMA SILVA, brasi量eira,
casada, RG 612.616‑ SSP仲B, CPF‥ 215.765"724‑04, reSidente e domiciliado a Av" Govemador Ant6nio

Mariz, SN, Centro, Matinhas, PB, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE de un lado,
e de outro, a emPreSa MEDONTEC‑MANUTENCÅo E REPARACÅo EM EQUIPAMENTOS

MEDICO HOSPITALARES E ODONTOL6GICOS LTDA‑EPP, inscrito no CNPJ sob o NO
O5.797.987/0001‑30, COm Sede na Rua Nilo Pe9anha, 436, Prata, Campina Grande佃B, doravante

denominada simp宣esmente de CONTRATADA

丘mam o presente CONTRATO

mediante as cl餌sulas e

COndi96es seguintes :

CLÅusuLA PRIMEIRA ‑ DO FUNDAMENTO LEGAL:

Processo de Dispensa NO O52/2020, devidamente ratificado pela Sra. Prefeita Municipal, Maria de F各tima
Si獲va, de acordo com o disposto no art. 14 da Lei Federal nO. 8.666 de 21 deju血o de 1993 e altera96es

posteriores, Lei nO 13.979 de 2020 e Decretos Municipal nO OlO/2020..
CLÅus廿LA SEGUNDA ‑ DO OBJETO:

Constitui d巧eto deste contrato a AQUISICÅo DE MATERRAL DE PROTECÅo pARA OS

PROFISSIONAIS DE SAUDE NO COMBATE AO COVID‑19.
CLÅusuLA TERCEIRA ‑ DO VALOR:

Pe量a execu確o do oヰieto mencionado na clausula 2a deste instIumentO, a Contratante pagara a Contratada
o valor global de R$ 47.034,00 (quarenta e sete mil e trinta e quatro reais), referente a e血ega dos itens
descrito no oヰieto. Que podefa ser paga por depdsito em conta coFTente da Pessoa Juridica contratada.

PARAGRAFO UNICO

‑ O presente podera ser alterado unilateralmente pela

CONTRATANTE ou em comum acordo entre as partes, de confomidade com os temos dos incisos I e II
do Art. 65, da Lei 8.666/93 (e altera96es posteriores).

CLÅusuLA QUARTA ‑ DO PRAZO

O prazode vigencia 5 ate o final do exercIcio
instrlmentO COntratual e respectiva publica確O de

囲

園

ESTADO DA PARAIBA
PREFEiTURA MUNICIPAL DE MA丁INHAS

CLÅusuLA QUENTA ‑ DOS DIREITOS E OBRTGAC6ES DAS PARTES:

Para garantir o fie獲cumprimento do o巧eto do presente co血ato, COntratante e COntratado, Se Obrigam a

CunPrir 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, a16m de:

PARÅGRAFO PRIMEIRO ‑ OBRIGAC6ES DO CONTRATANTE:

a) Fomecer todos os meios e subsidios necess如ios para que o CONTRATADO fome9a O O巧eto
宣ici屯do;

b) Efetuar o pagamerlto na foma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo
PaCtuado, desde que atendida as foma量idades previstas;

C) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execu9aO do presente contrato, que
deve血anotar um registro pr6prio, tOdas as ocorrencias verificadas;

d) Notificar ao CONTRATADO, imediatamente, SObre as faltas e defeitos observados na execu肇O
do con廿ato;
e) Fiscalizar o recolhimento de todos os血butos devidos em decorrencia dos Equipamentos objeto

do presente contrato.

PARÅGRAFO SEGUNDO ‑ OBRIGACOES DA CONTRATADA:

a) Executar fielmente o objeto contratado confome as especificac6es deteminadas pelo
contratante, atraV6s dos profissionais que deram causa a Presente Licitapao;
b) Reparar e corrigir, aS SuaS eXPenSas, O Objeto deste Co血ato que se veri丘carem vicios, defeitos
ou ausencias ocorridas durante a execu碕O COntratual;

c) Atender as deteminac6es regulares do representante designado pelo contratante, bem assim as
Autoridades Superiores ;

d) Atualizar o andamento dos processos sob sun responsabilidade, infomando ao contratante
acerca dos procedimentos adotados;
e) Responder pelos eventuais danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros

decorrentes de sm culpa ou doIo na execu辞o do presente Co血ato・ inclusive os decorrentes de
q脚isquer perdas de prazos de en億egas sob sua responsabilidade;
D Manter durante a execu辞o do Contrato, tOdas as condi96es de habilitap着o e qua皿ca9aO

exigidas na licitapao e na Lei 8.666/93;

g) Arcar com todas as despesas administrativas, judiciais e de desIocamento, Para eXeCuCaO do
objeto ora contratado.
h) Emitir e enviar a CONTRATANTE

O docunento de cobran9a em COnfomidade com a

legisla碑O;

cLÅusuLA SEXTA ‑ DOTACÅo oRCAMENTÅRTA E ORTGEM DOS RECURSOS:

PREFEiTURA MUNICIPAL DE MA丁INHAS
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O pre9O indicado na proposta de pre9O e fixo e irreajust各vel・

CLÅusuLA SETIMA ‑ DAS ALTERAC6ES:

As altera96es por ventura necessdrias ao fie獲cumprimento do objeto deste co血ato, SeraO efetivadas, nO

que couber, na foma e condie6es do art. 65 da Lei. 8.666/93, fomalizadas previamente por Temo
Aditivo, que PasSaねa fazer parte integrante deste Contrato.

CLÅusuLA OITAVA ‑ DAS SANC6ES: Este contrato poder各ser rescindido unilateralmente pela
Contratante, POr COnVeniencia administrativa ou por infringencia de qualquer das condic6es pactuadas

independentemente da aplica辞o das san96es a seguir especi丘cadas.

PARÅGRAFO tJNICO ‑ No caso de falhas na execu9aO Ou de inexecu9aO ParCial deste contrato, Ou
infringencia a qualquer clausula, que n蚤O PO血a o risco o exito dos Materiais ora contratados para se
atingir o o切eto, bem como aos dos arts. 81, 87 e 88 da lei 8.666/93, desde que assegurada a defesa previa
da contratada, POdem ensQjar a aplica辞O das seguintes san96es:

a) Multa de lO% (dez por cento) sobre o valor global, em CaSO de atraso nao justificado, nO
CumPrimento da deteminaeao do contratante;
b) Advertencia;
c) ‑ Suspensao tempor血.ia de participa鈎o em licitae6es e impedimento de contratar com a

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

‑

Declara確O

de

inidoneidade

para

pa血cipar

de

licitae6es

ou

para

contratar

com

a

Administra確O, enquantO Perdurarem os motivos deteminantes da puni9aO Ou at6 que seja
promovida a reabilita嘩O Perante a autOridade que detem血ou a penalidade.

CLÅusuLA NONA ‑ DA RESCISÅo

O descumpr血ento de quaisquer das cl如sulas e condie6es ora pactundas de血margem a RESCISÅo
ANTECIPADA do presente Contrato, na foma da legisla9aO eSPeC綿ca vigente, Sem que implique em
indeniza96es ou notifica96es prさvias por parte do CONTRATANTE, COnfome nomas de direito

administrativo atinente ao caso.

CLAUSULA DEcIMA‑ DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos de natureza meramente administrativa, SeraO reSOIvidos pelas partes em consenso
m血o, CaSO, naO Se enCO血e consenso, fica de logo eleito o Juizo do MunicIpio de Mati血as

Estado da

Paraめa, eXClusivamente para os motivos da Clausula lO8, que aS ParteS elegem de logo atravds do

み

aSuad鮮

8

D

PREFEI丁URA MUN看CIPAL DE MATiNHAS

CLÅusuLA DEcIMA PRIMEIRA ̲ DO FORO JUDICIAL OBR工GAT6R工O

Fica eleito o Foro da Comarca de Alagoa Nova/PB para dirimir quaisquer lit王gios oriundos do presente
instrumento, COm ren血ICia expressa a qunlquer outro, POr mais privilegiado que sQja, ainda que os
contratados venham a mudar de endere90 reSidencial ou comercial, eXCluindo‑Se aS raZ6es da clausula 9a・

E, POr aSSim estarem de acordo, aSSinam o presente Temo em O2 (duas) vias de igunl teor e foma, na
PreSen9a das testemunhas abaixo fimadas.

Matinhas/PB, 20 de Agosto de 2020.

回国
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