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coNTR tTO .\.." 0J4/2020-SNtÀS

hrtrumcnto Conúrtud prrr: contrataçâo de empresa

especializada para AQUISIÇÃo DE MATERIAIS DE f,Pl

(EQITIPAM0NTOS DE PROTEÇÃO INDwIDTiAL). paÍa

atender a Secretaria Municipal de Assistência Social S\íAS da

Prel'eitura Municipa.l de Laranjal do rari.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL - SMAS, estabelecida na Rua Liberdade,

no 804, Bairro Agreste, na Cidade de Laranjal do Jarí, no Estado do Amapá. CEP. ó8.920-000, inscrita

no CNPJ sob o no 13.829.032/000146, doravante denominada de CONTRATANTE, representada pela

Seúora Secretária de Assistência Social, a senhora MAIARA CALDAS CHACAS, sob o Decreto no

21412020-GABIPMLJ, brasileira, portadora do RG no 326249 e do CPF 937.1ól .252 -53 E, de outro

lado, como CONTRÂTADA, a empresa NOEM MEDICAI- IMPoRTAÇÃo ExponfeÇÃo oe

PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ: 32.737.27910001-87, situada à

RUA ALFREDO LOPES, n" I4I7, BAIRRO JARDIM MACARENCO, na Cidade SÀO CARLOS, no

Estado de SÃO PAULO, representada pelo senhor FELIPE JAIME DE PINA, devidamente inscrito no

CPF n" 037. 167.81l-00, portadora da CarteiÍa de ldentidade RG n" 49251 l7-SP, resolvem celebrar o

presente Contrato, mediante as cláusulas e condiçôes seguintes:

T. CLÁT.JSTII..{ TERCEIRÀ. DO OB.IETO

l.l Contrataçâo de empresa especialrzada para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Df, EP!

(EQUTPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL).

II. CLÁIISULA PRIMEIRA. DO F[.,T}IDAMENTO LEGAL

2.1 As disposiçôes inseridas no presente Contrato encontram embasamento legal no Artigo 54, da

Lei 86ó6193 de Licitações e Contratos.

ItI . CL.iI'SI'LÀ SEGT'NDÂ - DA VIGÊ\('TA

ií\
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3, I O prazo de vigência do contrato fica pronogado por 0l ( um) ano, a I 6 de setembro de

2020, findo em ló de Setembro de 2021, podendo ser pronogado mediante Termo Aditivo, nos

termos do Artigo 57, inciso II, da lei n"8.óóól93.

ry - CLÁUSTJLA QUARTA - DA ESPECIFTCAÇÃO DOS SERVIÇOS

!,ALOR

TOTAL
EltIT ESPECtrICAÇÔES

Lt:\,Â DE PROCEDIIIIENTO N o

0l C AIXA t50 R$ 50.00 RS 7 500.0

lltAcA ODEP o
CONFECCIONADO I Otrl. POLIETILENO

COM CAPUZ ACLOPA.DO E FECHAMENTO

EM ZÍPER AJUSTE EM ELÁSTICO NA

BARRA E NAS MANGAS. COR BRANCA

TAMANHO M I48 CM DE ALTURÁ

CIRCURFERENCIA TÓRAX 5E CM

RS 280.90

03

lt.{cAc O DE PROTEÇAO

CONFECCIONADO I Otrlo FOLIETILENO

COM CAPUZ ACLOPADO E FECHAMENTO

EM ZÍPER AJUSTE EM ELÁSTICO NA

BARRA E NAS MANGAS. COR BRANCA I.§ó

CM DE AITURA CICCURFERENCIA TORAX

62 CM

TIND 05 R$ 28.01 R$ 140.05

N. ç1f 1i51:LA QUINTA , DA Rf,QTTISIÇAO DOS SERVIÇOS

5. I Os materiais serão solicitados por meio da emissão de Ordens dos mesmos, nas quais serão

esp€cificâdos todos os serviços a seÍem executados.

5.2 As solicitações deverão ser emitidas por servidor designado.

VI - CLÁIISI"ILA SEXTA

, ó.1 Os materiais serâo recebidos por servidor designado para tal tim. nas condições abâixo

ESTÉRTL, FORMA AMBIDESTRA. EM

LÁTEX iNTEGRO E LINIFORME. COM

MARCÂ E N' DE IOTE NO PIINHO.

LTTBRIFIC,ADA COM PÔ BIOABSORViVEL.

TAMÂNHO P. M G, CAIXA COM IOO

UNTDADES

OJ

2

VALOR

TINITÁRIO
QTD(:\ t)

RS 22 075.00500 R§ 44.15CAIXAu,Ásceu rnÊs cAN{ADAS - !o
LiNIDADES02

R$ 28.0ql0U\"D
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A. Provisoriamente, no ato da entrega para veriticar da condição da conformidade, qualidade e

quantidade dos matenais e serviços

B. Definitivamentg no prazo de ate l0 (DEZ) dias corridos, contados a partrr do recebimento

provisorio, após a verificação da qualidade e quantidade dos mareriais e serviços e sua conseqüente

aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

C. Se, apos o recebimento provisório, constalar-se que o fomecrmento foi executado em desacordo

com o especificado ou com a proposla, com defeito ou incompleto, após a notilicaçâo poÍ escrito à

empresa fomecedor4 serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, ate

que seja sanada a situação.

D. Em caso de materiais entregues em desconformidade com o especificado, ou com defeito, a

empresa fornecedora deverá substituíJos em prazo não superior a O5(CINCO) dias úteis, contados a

partir dâ data da comunicação, conendo as suas expensas.

vII - CLÁUSULA SÉTIMA. DAS OBRIGAÇÔES »I CONTRATADA

7.1 Alem das obrigações contidas na Lei no 8.666/93 atualizada, e dernais legisla@ correlatas, a

CONTRATADA deverá:

A. Cumprir tudo o que dispõe no Termo de Referenci4 incluindo os prazos e os procedimentos a

serem adotados na execução do fomecimento;

B. Comprovar, a qualquer tempo da vigência contÍatual, qualquer dos requisitos referentes à

empresa, exigidos neste Projeto;

C. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contÍâto, sem a previa anuência da

CONTRATANTE;

D. Responder pelos danos causados diretamente à Administraçâo ou a terceiros, decorrentes de

culpa ou dolo na execuçiio do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a

fiscalizaçâo ou acompanhamento pelo órgão intercssado;

E. Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que

verificar na execução dos serviços;

f. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se

obngam a atender prontamenle:

G. Aceitar, nas mesmas condíçôes contratuais, os acrescimos ou supressões que se fizerem

necessários, nos termos do anigo 65 da Lei n" 8.666/93;

vIII CLÁt'ST]LA OI'I'A\'A. DAS OBRIGA('íJIS DA CON'I'RATANI'T]
t
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Afém das obrigações contidas na Lei no 1666193 atualizada" e demais legislações correlalas, o

CONTRATANTE deverá:

8.1. Permitir o acesso da CONTRATADA nos locals de entrega dos materiais, quando da execução

do contrato, respeitadas as noÍrnas intemas (segurança e disciplina) do CONTRATANTE;

8.2, Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da

CONTRATADA:

8.3. Comunicar à CONTRATADA qualquer inegularidade verificada na execução do fomecimenro,

determinando, de imediato, as providências necessárias à sua regularização;

8.4. Rejeitar qualquer fornecimento considerado insatisfatório, determinando que seja reÍ'eilo no

prazo a ser estipulado pela fiscalizaçâo do contrato;

8.5, Efetuar o pagamento do fomecimento executado, conforme condi@es estabelecidas no

conlrato. e conferir as notas Íiscais, atestando-as;

IX. CLÁTJSTILA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A execução dos serviços seni acompanhada pelo Coordenador do Núcleo de Compras, que

promoverá o acompanhamento e a fiscalização da sua execução e o seu prazo, recebendo e

certrÍicando a nota fiscal/farura do serviço conespondente, Íicando a CONTRATADA responsável

por todo e qualquer dano causado ao patrimônio da SMAS ou a terceiros, decorrenle do não

cumprimento das observaçôes constantes neste Termo,

X - CLÁUSUL{ DÉCIMA. DO Rf,CEBIMENTO DOS SERVIÇOS

l0.l - Somenle poderão ser considerados, para efeito de recebimento e pagamento. os serviços

efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela fiscalização, respeioda a rigorosa

correspondência com este Termo de Referência previamente aprovado pela CONTRATANTE e ao

instrumento conúatual:

t0.2 - A discriminação dos sen'iços considerados no recebimento deverá respeitar rigorosamente o

estipulado neste Termo de Referência, ao Contrato e aos critérios de pagamento;

10.3 - A CONTRATANTE deverá efetuar os pagamentos d,s fatuÍas emitidas pela

CONTRATADA com base no recebimento dos serviços aprovados pela fiscalizaçâo, obedecidas às

condiçôes estabelecidas no contratol

XI . CLÁI SIiLÂ DÉCIMÂ PRIMIIRA - PR-EÇOS ESTIMADOS DA CONTRAI-AÇÃO

j,tt
4
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ll.l O valor total para contratação será de R$ 29.995,95 (VINTE NOVE MIL NOVECf,NTOS f,

NOVf,NTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENT.{VOS), pago de acordo com a

execução do serviço a CONTRATADA.

XII . CI,ÁI.'SI. LÀ DÉCINtA SEGT]:§DA - DA DOTAÇÃO OR(]A}TENTÁRIA

12. lAs despesas decorrentes deste Contrato correrão do Orçamentil de 2020. à conta da seguinte

dotaçâo orçamentana:

AÇÀo: 08.2,t4.0019: 2041 MANUNTENÇÀO DO FUNDO MUNICIPAL
ELEMENTO DE DESPESA: 339030: 1311. 9919 MATERIAL DE CONSUMO

Xru. CLÁ[IS[IL.{ DÉCIMA Tf,RCEIRA - DO PAGAMENTO

l3.l - O pagamenlo será efetuado, mediante transferência bancána em conta corrente. ate o 30

(trina) dias útil da apresentação da nota fiscal devidamente atestâda pelo servidor responsável pela

fiscalização do contrato, observada a ordem cronológica estabelecida no art.5'da Lei n' 8.6ó6i93.

13.2 - Seni considerada, para Íins de pagamento, a daia do "atesto" certificando o recebrmento

deÍinitivo do serviço por esta SMAS;

13.3 - Caso a notâ Íiscal seja devolvida por inexatidão, o novo pÍazo será contado â pârtiÍ dâ suâ

rea presentação e novo ''atesto",

13.4 - A devolução da nota fiscal não aprovada, em hipotese alguma servirá de pretexto para que a

CONTRATADA suspenda a prestação dos serviços:

13.5 - A CONTRATADA indicará na nota fiscal o nome do Banco e o número da agência e da

conta corrente para efetivação do pagamento, observando'se que o CPF constante na nota Ílscal e da

conta corrente deverá ser o mesmo registrado na Nota de Empenho.

13.ó - Havendo erro na noa t'iscal ou outra circunstancia que desaprove a liquidação da despesa, o

pagamento serà sustado até que a conlratada providencie as medidas saneadoras necessárias, nâo

ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a SMAS;

13.7 - A SMAS poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas

ou indenizaçôes devidas p€la contratada sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defu;a;

13.8 - Neúum pagamento serii efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência" sem que isso gere

direito a reajustamento de preços.

13.9 - A atualização financeira prevista no item anlerior seá incluida na tatura correspondente a

ocoÍÍencta.
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13,10 - No momento da contratação da despesa a CONTRATADA deverá compÍovaÍ habilitâção

por meio dos seguintes documentos:

l3.l l.l - Cadastro de Pessoa Fisica - CPF;

t3.l l2 - Registro Geral - RG;

13.l 13 - Comprovante de Endereço Residencial ou Comercial;

l3.l1.4 - Dados Bancários (Banco, Agência e Contâ Corrente);

l3.ll-§ - Certidão Negativa expedida pela Receita Federal do Brasil atestando a Regularidade

Cadastral da Pessoa Física;

l3.ll.ó - Certidão de Quitrção expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral atestando a Regularidade

com as obrigaçôes eleitorais.

ryX. CLÁUSULA DÉCIMA QTIARTA - DAS PENALIDADES

l4.l - O descumprimento total ou parcial das condiçôes estabelecidas neste instrumento poderá

acaÍrelâr a resciúo contratual, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n' 8.6óól9i, aplicando-se as

penalidades estabelecidas nos artigos 86 a 88 da Lei n'8.ó6ó193;

11.2 - A multa moratória, prevista no aíigo 86 da Lei n" 8.66l,193, será calculada pelo perccntual

de 0,2% por dia de atraso:

14.3 - A multa a que se refere o inciso II do artigo 87 da Lei n' 8.óóó193, será calculada pelo

percentual de 596;

14.4 - As mulus previstas nos itens anteríores que são independentes e acumuláveis, serão

descontadas dos pagamentos eventualmenle devidos pela Administração;

xv - cLÁusuLA DÉcrMA QUTNTA - DA RESCTSÃO

l5.l - o CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir unilaleralmente o contrato, na ocorrência

de qualquer das situaçôes previstas no art. 78, incisos I a XII, XVII e XVIll, artigos 79, inciso I c/c

80. todos da Lei 8.666i93.

15.2 - Este instrumento poderá ser rescindido amigável ou judicialmente, consoante disposto no aí.

79, incisos II e IIl, da Lei n" 8.666/93.

XVI -CLÁUSIILA DÉCIMA SEXTA - DA PT]BLICAÇÃO
O presente Contrato seni publicado em forma de exlrato, no Diário Municipal, em conformidade

cotn o disposto no Parágrafo Unico, do an. 61, da Lei 8.«6i93.

xvil - ('r,Át sl LÂ DECI]IA sEI t]tA - DtsPOstÇÔEs F'tt\Ats
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l7.l - Possiveis rndefinições, omissões, falhas ou incorroções das especificações ora fornecidas não

poderâo jamais constituir pretexto parâ a CONTRATADA pretender cobrar "serviços extras" erou

alterar a composiçâo de preços uniuirios. Considerar-se-á, a CONTRATADA como especializada

na execução dos serviços em questâo e que, por conseguinle, deverá ter computado no valor global

da sua proposta trmbem as complementações por acaso omitidas nas especificaçôes, mais implicius

e necessárias ao adimplemento do objeto.

XVIII - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA.IX) FORO

l8,l - Fica eleito pelas psrtes o Foro de Laranjal do Jari -AP para dirimir quaisquer dúvidas

deconentes do presente contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes assinam o preseÍrte instmmenlo em 03 (três) vias de

igual teor e forma.

Laranjal do Jari/AP, l8 de setembro de 2020.

Secret unicipal Assistência
Social

Decreto n!'2l4l2O2V GABiSMAS PMIJ
Contratante

Testemunhas:
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