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GoNTRATO No 081/2020

eARA FINS DE AeutstEAo oe MATERTAL nEotco HosptrALAR DESTINADo Ao ENFRENTAMENTo

DA pANDEMIA EM DEconnEncn Do coRoNAv[nus sARS-cov-2 (covrD-l9), EM vERTENTES-pE

O uUNIclpto DE VERTENTES, por intermedio do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ:

10.261.24510001-26, com sede na Rua Manoel Benicio de Azevedo, s/n - Centro - Vertentes-PE, CEP:

55.770-000, neste ato representado pelo Secretdrio de Sa0de, Josi Helder Pinto Correa de Ara(tio,

brasileiro, casado, m6dico, portador do Registro Geral no 2.039.912 SSP/PE e inscrito no CPF sob no

470.457.794-53, residente na Rua Teixeira de Freitas, no 13 - Centro - Vertentes-PE, CEP: 55.770-000, no

uso de suas atribuiEdes legais, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa

ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI, CNPJ n0 13.547.970/0001-53, com enderego na Rua Egidio

Ferronato, n0 188 - Loteamento lndustrial - Caibi-SC, CEP: 89.888-000, neste ato representada por

Elisvandia Matos Donini, brasileira casada empres6ria, portadora do Registro Geral no 7 .218.644'3 SSP/PR

e inscrita no CPF sob no 033.063.919-64, residente na Rua Helena Bigaton, n0 615 - Centro - Caibi-SC,

CEP: 89.888-000, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, tdm entre si acordados os

termos deste contrato, objeto do Pregdo Eletr0nico no 001/2020 consoante consta do Processo Licitat6rio n0

017t2020, sujeitando-se as partes is leis no 8.078/90 e 8.666/93, e mediante as cl6usulas e condiEoes

seguintes:

DO OBJETO

GLAUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a aquisigSo de material m6dico hospitalar

destinado is unidades de saride localizadas no Municipio, para enfrentamento da pandemia em deconOncia

do coronavirus Sars-Cov-2 (Covid-19), em Vertentes-PE.

Subctiusula Unica - As quantidades, unidades e a discriminagSo detalhada do objeto constam do termo de

referdncia, anexo ao processo de licitagSo em epigrafe.

DA FORMA DE FORNECIMENTO

CLAUSULA SEGUNDA - Os materiais terSo fornecimento de forma parcelada.

DO PREgO

CLAUSULA TERCEIRA - A CONTRATANTE pagar6 pelo fornecimento dos materiais o valor total de R$

1.688,00 (um mil seiscentos e oitenta e oito reais), de acordo com os pregos unit6rios adiante descritos,

estando j6 incluidos todos os custos diretos e indiretos, bem como deveres, obrigagoes e encargos de

qualquer natureza.

Item DescriQ6o Marca Quant. Unid. Unl`‖o Totalem R$

Viseira de Protec6o Microdont Un 8,44 1.688,00

DAS CONDEOES DE PAGAMENTO

CLAUSULA QUARTA - O pagamento ser6 realizado no prazo de at6 5 (cinco) dias 0teis, contados da

liquidagSo da despesa, atrav6s de ordem bancdria, para cr6dito em conta indicada pela CONTRATADA.
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DO REAJUSTE



CLAUSULA QUINTA - O preqo proposto nao serd reajustado durante o periodo de execug6o contratual,
salvo pela situagSo inserta no artigo 65, $ 50 da Lei n" 8.666/93, e desde que a CONTRATADA apresente
planilha de custos detalhada de cada item da proposta.

DA ATUALEAEAO MONETAR|A

CLAUSULA SEXTA - Oconendo atraso nos pagamentos devidos, ap6s 30 (trinta) dias da liquidaqSo da
despesa, a CONTMTADA tera direito a requerer da AdministragSo uma compensagao linanceira, em que a
apuragao se farS desde a data de seu vencimenlo at6 a data do efetivo pagamento, com juros de mora
calculados a hxa de 0,5% (meio por cento) ao m6s ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagSo das
seguintes f6rmulas:

EM=lxNxVP
l=(DUl00) /365

Onde:

EM = Encargos moratorios;
N = N0mero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso
l= lndice de compensaq6o financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual.

D0 PRAZO DE EXECUCAO

cLAusuLA sEnMA - o prazo de vigencia para a execug6o do objeto sera de 3 (tr6s) meses, a contar da
data da ordem de fomecimento, podendo ser pronogado o prazo, mantendo-se em vigdncia o periodo de
garantia prestado.

DA DoTA9AO ORqAMENTARn

CLAUSULA OITAVA - As obrigag6es financeiras assumidas correreo por conta de recursos alocados na
seguinte dotagao orgamentdria: 8002/10.122.,l0.18.2.,l ,l05 - 3.3.90.30.

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES

CLAUSULA NONA . Obriga-se a CONTMTADA a cumprir rigorosamente as normas e exig6ncias previstas
no edital da licitageo e em todos os seus anexos, devendo, ainda:

1. Executar o objeto de acordo com as especificagdes, disposig6es gerais e demais elementos exigidos
no edital de licitagao e seus anexos;

2. Absler-se de veicular publicidade ou qualquer outra informageo acerca da execuEao do Contrato, sem
pr6via autorizagdo da CONTMTANTE;

3. Prestar esclarecimentos d CONTMTANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam,
independente de solicitag5o.

CLAUSULA DECIMA - A fiscalizaqao deste contrato ficar6 a cargo da Secretaria de Satde, que lomar6 as
provid6ncias cabiveis conquanto a sua correta execuqeo, devendo proporcionar todas as
necess6rias d execug6o do objeto, prestar as informagdes que forem
pagamentos nas condig6es e preEos pactuados.
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DAS SANEOES

CLAUSULA DeCIMA PRIMEIRA . O descumprimento total ou parcial das obrigaqdes assumidas pela

CONTRATADA, sem justiflcativa aceita, poder6 acarretar as seguinles sang6es:

1. Advertdncia;

2. Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento), calculada sobre o valor total do
contrato, a cada l (um) dia de atraso, ate o limite de 10 % (dez por cento), caracterizando inexecugao
parcial;

3. Multa compensat6ria no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato,
pela inadimpldncia al6m do prazo mdximo de l0 (dez) dias, caracterizando inexecuqao total do
mesmo.

DOS CASOS DE RESCISAO

CLAUSULA DECFTA SEGUNDA - Este contrato poder6 ser rescindido a qualquer tempo,

independentemente de notiflcag6es ou interpelaq6es judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos

previstos nos artigos 77 e 78, na forma do a(igo 79, da Lei no 8.666/93.

DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRA9AO

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA. No caso de rescis5o administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal

no 8.666/93 flcam assegurados os direitos da Administrageo.

DA VINCULAEAO AO EDITAL DE LICITA9AO

CLAUSULA DECffiA QUARTA - Fazem parte integrante deste contrato, independentemente de transcriq6o,

as condig6es previstas no edital da licitagao e seus anexos, deconente do Pregeo Eletrdnico no 001/2020, e

na proposta da CONTRATADA.

DA LEGISLAEAO APLICAVEL

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Rege-se o presente contralo pelas normas estatuidas na Lei Federal no

8.666/93 e disposig6es de direito p0blico/privado, naquilo que se aplicar.

DAS CONDTq0ES DE HABTLTTA9AO

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Obriga-se a CONTRATADA a manter durante toda a execugeo do contrato,

em compatibilidade com as obrigag6es assumidas, todas as condiq6es de habilita96o e qualilicagSo exigidas

na licitaE6o.

DO FORO

CLAUSULA DECIMA SETIMA. As quest6es decorrentes da execugSo deste contrato que nao possam ser

dirimidas administrativamente sereo processadas e julgadas na Justiga Estadual, no Foro do Municipio de

Vertentes-PE, com exclus6o de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a se configurar.

Vertentes, 20 de julho de 2020.
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