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CONTRATO N° 20210154
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12040001/21

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado 0 Municipio de MILI-IA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL, CNPJ-MF, N° 17.636.998/0001-18, denominado daqui por diante de CONTRATANTE,
representado neste ato pelo(a) Sr.(a) ADALBERTO SALES MAIA DE OLIVEIRA,
SECRETARIO DE
ASSISTENCIA SOCIAL, residente na MILHA, portador do CPF n° 609.583.443-02 e do outro lado PRIME MED
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ 23.192.494/0001-59, com sede na Rua
Sebastiﬁo de Abreu,230, Maraponga, Fortaleza-CE, CEP 60710-830, de agora em diante
denominada
CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a).
STALIO GOMES BEZERRA JUNIOR, residente na
AV. GODOFREDO MACIEL, N° 2640, AP. 308, PARANGABA, Fortaleza-CE, CEP 60710-001, portador do(a)
CPF 953.799.9l4-91, tém justo e contratado o seguinte:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL
1.1 - Aquisioio de EPI para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia, Trabalho, Empreendedorismo e
Inclusﬁo Social, objetivando a protegﬁo dos colaboradores da secretaria em decorréncia da COVID-19.
ITEM
107629

DESCRICAO/ESPECIFICACQES

Mascara descartavel tripla
unidades.
107630

107631

eléstico

EMPR

QUANTIDADE

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

50,00

31,900

1.595 O0

40 O0

109 900

4

50 00

109 900

5 495 00

35 00

109 900

3 846 50

LITRO

100 00

10 900

1

FRASCO

100 00

10 500

1 050 00

CAIXA

caixa com 50
TRAB.
COM

CAIXA

396 00

100

LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO "M"— SEC. ASSIST. TRAB.
EMPREEND

CAIXA

E INCLUSAO SOCIAL

tamanho

"M"

caixa

LUVA DE PROTECAO TAMANHO "G" - SEC. ASSIST.
PREEND. E INCLUSAO SOCIAL.

Luva de procedimento
unidades.
107633

com

TRAB.

LUVA DE PROCEDIMENTO AMANHO "P" - SEC. ASSIST.
EMPREEND. E INCLUSAO SOCIAL
LUVA DE PROCEDIMENTO
TAMANHO
"P"
CAIXA
UNIDADES

Luva de procedimento
unidades.
107632

UNIDADE

MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA — SEC. ASSIST.
EEND. E INCLUSAO SOCIAL.

tamanho

"G"

ALCOOL LIQUIDO 70% — SEC. ASSIST.

caixa

TRAB.

com
TRAB.

100
EM

com

EMPREEND.

CAIXA

100
E

090 00

INCLUS A O SOCIAL.
Alcool liquids 70% frasco IOOOML.
107634

,__‘

ALCOOL GEL 70% - SEC. ASSIST.
US A O SOC I A L .

Alcool gel 70%,

TRAB. EMPREEND

E INCL

frasco com 500 gramas
VALOR GLOBAL R5

17 472 50

CLAUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 24, inciso IV da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores
alteragzoes.

CLAUSULA TERCEIRA
CONTRATADA

-

DOS

ENCARGOS,

OBRIGACOES

E

RESPONSABILIDADES

DA

3.1. Executar 0 objeto deste contrato de acordo com as condiooes e prazos estabelecidas neste termo contratual;
3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuizos causados ao patrimonio do CONTRATANTE ou a
terceiros, quando no desempenho de suas atividades proﬁssionais, objeto deste contrato;
'
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3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL as notas de
empenhos e respectivas notas ﬁscais/faturas concementes ao objeto contratual;
3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o onus decorrente da execueﬁo deste contrato, especialmente
com relaeao aos encargos trabalhistas e previdenciarios do pessoal utilizado para a consecueﬁo do fomecimento, bem
como o custo de transporte, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operaeao (mica e exclusivamente por

conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA;
3.5. Manter, durante toda a execuoao do contrato, em compatibilidade com as obriga<;6es assumidas, todas as
condieoes de habilitaeao e qualiﬁcagao exigidas na realizaeﬁo deste Contrato.
3.6. Providenciar a imediata correeﬁo das deﬁciéncias e ou irregularidades apontadas pela Contratante;
I . Aceitar nas mesmas condieoes contratuais os acréscimos e supressoes até 0 limite ﬁxado no § 1°, do art. 65, da
Lei n° 8.666/93 e suas alteraeoes posteriores.

CLAUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar £1 Contratada todas as condieoes necessarias ao pleno cumprimento das
obrigaeoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n° 8.666/93 e suas alteraeoes posteriores;
4.2. Fiscalizar e acompanhar a execueao do objeto contratual;
4.3. Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execueao do objeto contratual,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;
4.4. Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor
Competente.
/\

.AUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 - A vigéncia deste instrumento contratual iniciara em 15 de Abril de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro de
2021, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO
6.1 - Constituem motivo para a rescisio contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, e podera
ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias ﬁteis, mediante
comunicaeao por escrito.
CLAUSULA SETIMA - DAS PENALIl)ADES
7.1. Em caso de inexecugﬁo total ou parcial do contrato, bem como de ocorréncia de atraso injustiﬁcado na execueao
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do objeto deste contrato, submeter-se-a a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes
penalidades:
- Adverténcia;
- Multa;
'
- Suspensao temporaria de participaeoes em licitaeoes promovidas com o CONTRATANTE, impedimento
de contratar com o mesmo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
- Declaraeao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraeao Pnblica, enquanto perdurarem
os motivos da punieao, ou até que seja promovida a reabilitaeao, perante a propria autoridade que aplicou penalidade;
7.2. A multa prevista acima sera a segiintez
- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua nao realizaeﬁo e/ou descumprimento de
alguma das clausulas contratuais;
7.3. As saneoes previstas nos itens acima poderao ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do
interessado no prazo de O5 (cinco) dias ﬁteis;
7.4. O valor da multa aplicada devera ser recolhida como renda para o Municipio, no prazo de 05 (cinco) dias ﬁteis a
contar da data da notiﬁcagﬁo, podendo o CONTRATANTE, para isso, desconta-la das faturas por ocasiao do
pagamento, se julgar conveniente;
7.5. O pagamento da multa nao eximira a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa a
penalidade;
7.6. O CONTRATANTE devera notiﬁcar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada
durante a prestaeao dos servieos, para adoeao das providéncias cabiveis;
7.7. As penalidades somente serao relevadas em razao de circunstancias excepcionais, e as justiﬁcadas so serao
aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprovaveis, a critério da autoridade competente do
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo maximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.
._»\

LLAUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE
8.1 - O valor total da presente avenea é de R$ l7.472,50 (dezessete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e
cinquenta centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado partir da data ﬁnal do periodo de adimplemento
da obrigaeﬁo, na proporeao dos bens efetivamente fomecidos no periodo respectivo, segundo as autorizagzoes
expedidas pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas ﬁscais/faturas e/ou recibos devidamente
atestadas pelo setor competente, observadas a condieoes da proposta adjudicada e da ordem de servieo emitida.
Paragrafo Unico - Havendo atraso no pagamento, desde que nao decorre de ato ou fato atribuivel a Contratada,
aplicar-se-a o indice do IPCA, a titulo de compensaeao ﬁnanceira, que sera o produto resultante da multiplicaeao
desse indice do dia anterior ao pagamento pelo nﬁmero de dias em atraso,
repetindo-se a operagao acada més de atraso.

CLAUSULA NONA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
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9.1 - As despesas contratuais correrao por conta da verba do orcamento do(a) CONTRATANTE, na dotacao
orcamentaria Exercicio 2021 Atividade 0801 .08l220040.2.045 Acoes de Assisténcia Social para o Enfrentamento da

COVID-19, Classiﬁcacao economica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$
2.140,00, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ l5.332,50, ﬁcando o saldo pertinente aos demais exercicios a
ser empenhado oportunamente, a conta dos respectivos orcamentos, caso seja necessario.

CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
10.1 - O presente contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que haja
interesse da Administracao do CONTRATANTE, com a apresentacao das devidas justiﬁcativas.
,_,

JAUSULA DECIMA PRIMEIRA - no FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES
11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislacao especiﬁca, consubstanciada na Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas posteriores alteracoes, e, em casos omissos, aos preceitos de direito pﬁblico, teoria geral de contratos e
disposicoes de direito privado.
11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de MILHA, como o ilnico capaz de dirimir as dﬁvidas oriundas deste Contrato,
caso nﬁo sejam dirimidas amigavelmente.
11.3 - Para ﬁrmeza e como prova de haverem as panes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em
02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas
testemunhas abaixo.
I

MILHA-CE, 15 de Abril de 2021
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EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12040001/21
CONTRATO N°...........: 20210154
/—.

ORIGEM.....................: DISPENSA DE LICITACAO N° 1204.01/21-DL
CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATADA(O).....: PRIME MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
OBJETO......................: Aquisicao de EPI para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia, Trabalho,
Empreendedorismo e Inclusao Social, objetivando a protecao dos colaboradores da secretaria em decorréncia
da COVID-19.

VALOR TOTAL................: R$ 17.472,50 (dezessete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta
centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercicio 2021 Atividade O80l.08l220040.2.045 Acoes de Assisténcia
Social para o Enfrentamento da COVID-19, Classiﬁcacao economica 3.3.90.30.00 Material de consumo,
Subelemento 3.3.90.30.22, no valor dc R$ 2.140,00, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ l5.332,50
VIGENCIA...................: 15 de Abril de 2021 a 31 de Dezembro de 2021
,-\

DATA DA ASSINATURA.........: 15 de Abril de 2021
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