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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRÂNDÂ DO NORTE - MÀ
CNPJ: 12.553.806 / 000r-96
Rua do Comércio N" 183 - Centro - 65.495-000 - Miranda do Norte - MÀ

CP

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

coNTRA',rO N" 042-2020
PROC. ADNÍ. N'OI9-2020
TERMO DE CONTRATO QTIE FAZEM ENTRE SI
A PREFEITTIRA MUNICIPAL DE MIRANDA DO
NORTE - MA E A EMPRESA J. ,I. DA SILVA &
SANTOS LTDA, PARA FORNECIMENTO DE
MATERTATS ur enoreçÃo INDIVTDUAL E
TESTES RAPIDOS PARA COVID-I9.
Pelo presente instrumento de CONTRATO ADMINISTRATIVO que, entre si, fazem de um
lado, a Prefeitura Municipal De Miranda Do Norte MaranHÁO, localizada na Rua do
Comercio no 183 Centro CEP: 65.495-000 - Miranda do Norte - MA, inscrita no CNPJ
sob o no. 12 553 806/0001-96 e Inscrição Estadual n". 12.214359-0, neste ato representada
por Sr. Carlos Eduardo Fonseca Belfort, brasileiro, solteiro, Prefeito Municipal, portador do
CPF no 026.559.333-62 e RG
024829512003-2 SSP^/ÍA, doravante denominado
CONTRATANTE. E do outro lado a empresa: J. J. da Silva & Santos Ltda, localizada na
Avenida: 13 Quadra 12ó, n" 28 - Maiobão - Cep: 65130-000 - Paço do Lumiar MA, inscrita
no CNPJ sob o no 12 508 451/0001-13 e Inscrição Estadual N' 12.472.605-4, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por Josimiel Jorge da Silva,
brasileiro, solteiro, Socio-Administrador, portador do RG 167085520019
SSP-MA, inscrito no CPF sob o n" 009.874.383-01 , RESOLVEM celebrar o presente
Contrato decorrente da Súmula de Dispensa de licitação Emergencial n." OG2020 e do
Processo Administrativo n.' 019-2020, com fundamento na Lei Federal n" 13.97912020
92612020, mediante as seguintes
alterad4 posteriormente, pela Medida Provisória
cláusulas e condições:

-

-

n'

n'

n'

FT]NDAMENTO LEGAL DO CONTRATO

0

presente contrato decorre de procedimento de Dispensa de Licitação, emergêncta
deflagrada no art. 40 da Lei Federal n". 13.979120 e Decreto Municipal n" 021-2020, além de
outras legislações complementares, as quais amparírm o presente contrâto para todos os
efeitos legais.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1

-

DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a Contratação Emergencial de

empresa para

Fomecimento de Matenais de Protegão Individual e Teste Rapido para COVID-I9 lgG/IgM,
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ESTADo Do MÀRÂNHÃo
PREFEITURÀ MUNICIPÂL DE MIRANDA DO NORTE - MÂ
CNPJ: 12.553.806 / 000t-96
Rua do Comércio N" 183 - Cenao - 65.495-000 - Mi
a do Norte - MA
Destinados A Atender A Rede De Saúde Do Município De Miranda do Norte - Ma, conforme
condições, quântidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e Proposta de
Preços, a qual faz parte integmnte e inseparável deste contrato.

-

1.2

Discriminação do objeto e valores da Proposta de Preços:

Objeto: Materiais de Proteção Individual
Item

I
I

I

2

Descriçâo
para
Teste Rapido
COVID-I9 IgG/IgM
Test, é adequado para obtenção de
resullado rápido. ideal para situações em
que o profissional de saúde precisa tomar
decisões e agir de forma rápida, além de
ser útil para identificar pacientes que
obtiveram falso negativo no resultado de
PCR.
Oculos de Proteção Flexivel em

e Testes

Rapidos de COVID-I9

Und

Qrd

V tInit

V Total

Unidade

200

180,00

36 000,00

200

21,88

4.376,00

220,64
220,64
220.64

4 412.80

Unidade

Policalbonato

I

3

Mascala de Proteção Tarnanho M

Unidade

20

1

Macacão de Proteção Tamanho G

25

5

Macacão de Proteção Tamanho XG

Unidade
Unidade

5

I

5.s t 6,00
I.

103.20

s1.408,00

CLAUSULA Sf,GTINDA - DOS DOCI.]MENTOS CONTRATT]AIS
2.1 - As referências neste instnrmento, cláusulas, itens e subitens, correspondem sempre aos
do presente contrato, salvo outra expressa indicação.

CLÁUSULA TERCEIRA

-

DO PRÂZO DE ENTREGA

3.1 - A Entrega dos Testes contratados será de forma imediata em até 05 (cinco) dias úteis,
após recebimento da Ordem de Fomecimento.

CLÁI]STILA QT]ARTA _ DO VALOR
4.1 - Pelo Fomecimento dos Testes, objeto deste contrato a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância de R$ 51.406'fi) (cinquenta e um mil, quâtrocento§ e oiÍo
reais).

4.2

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, seguro e
outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRÂNDÀ DO NORTE . MA
CNPJ: 12.553.806 / 0001-96
Rua do Comércio lrl" 183 - Centro - 65,495-000 - Miranda do Norte - MÀ
CLÁTISULA QUINTA

-

DO FATT]RAMENTO E PAGAMENTO

- O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, no pÍâzo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento, conferência e aceite definitivo dos Testes, poÍ meio de
oÍdem bancária, e de âcordo com as condiçôes constantes da proposta de preços, mediante a
apresenÍação da Nota Fiscal, devidamente ateslada pelo fiscal do contrato e de acordo com as
demais exigências adminisúativas em vigor.
5.1

5.2

A Nota Fiscal será protocolizada na SEMUS/PMMN, até o quinto dia útil subsequente
ao mês da execução e aceite deÍinitivo dos fornecimentos, atraves de oficio, encamiúado à
Secretaria Municipal da Saúde, devendo ainda conter todas as informações necessárias para
dela se dar quitação e estar de acordo com as norrnÍrs fiscais vigentes.

A solicitação de pagamento deverá vir acompanhada, ainda, da cópia da nota de
empenho, cópia do contÍato/ou ordem de fomecimento, Certidões Negativas de Debitos
refêrente às Fazendas Federal, Estadual (CND e Dívida Ativa), Municipal, Justiça do
Trabalho e Certidão Conjunta de Debitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, devidamente atualizadas, assim como comprovar quaisquer alterações havidas em seu
contrato social, de acordo com a legislação vigente.

-

5.3

5.4 - A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal e demais
documentações necessárias ao pagamento ou a sua apresentação com incorreções ou
ausências de documentos, ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de

dias a que conesponder os atrasos e/ou as inconeções verificadas, não cabendo à
CONTRATADÀ, qualquer acrescimo decorrente deste atraso, sendo de sua única e total
responsabilidade.

5.5 A empÍesa lançará na Nota Fiscal as especificações do(s) fomecimento(s) de modo
idêntíco àquelas constantes do objeto da Nota de Empenho e proposta apÍesentada.

-

5.6 - Nos casos de eventu:.is atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moÍatórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicandose a seguinte fórmula:

EM-IxNxVP

I:

EM

I

-

:

(6/100)
365

Encargos Moratórias a serem acrescidos ao valor originariamente devído

Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula.
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ESTADO DO MÂRÂNHÃO
CP
PREFEITURÂ MUNICIPÀL DE MIRANDA DO NORTE - MA
CNPJ: 12.553.806 / 0001-96
Rua do Comércio N" 183 - Centro - 65.495-000 - Miranda do Norte - MÂ
Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a dâta do efetivo

N:

pagamento.

:

V?

Valor da Parcela em atraso.

CLÁUSTTLA SEXTA. DA GARANTTA DE QTIALIDADE

A CONTRATADA responderá pela qualidade dos Testes, que deverá obedecer
rigorosamente às regras contidas neste contrato;
6.1

-

-

A

execução do objeto em desacordo com as disposições do presente contrato, será
notificado à CONTRATADA, cabendo a esta pÍovidenciar a correção imediata de acordo
com as especificações contidas no teÍrno de referência, sendo de sua inteira responsabilidade,
todas as despesas de devolução e reposição, inclusive quanto ao novo prazo de execução.
6-2

CLÁUSULA SÉTIMA

- DoS ACRESCIMoS oU

SUPRESS0ES

7.1 - Paru os contÍatos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração
pública poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, acÍéscimos ou supressões ao objeto contratado, em âte 509ó (cinquenta por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, confoÍme art. Art. 4"- I da Lei Federal n" 13.97912020.
CLÁT]ST]LA. OITAVA
8.1

-

-

DO REAJI-.]STE

Os preços fixados para o objeto deste contrato serão fixos e irreajusáveis

Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendoconsequências
pactuadas.
incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigaçôes

8,2

-

se a revisão em razÃo de fato imprevisível ou previsível, porem com

-

O pedido de reajuste ocorrerá, caso haja prorrogação do contrato e este ultrapasse o
prazo de l2 (doze) meses.

8.3

CLÁIIST]LA NONA _ DA Cf,SSÃO DO CONTRATO

9.1

A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transl'eriÍ, total ou parcialmente,

o pÍesente contrato.

CLÁUSTILA DÉCTN,A _ DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A CONTRATADA ficará sujeita

à

seguintes deliberações pelo inadimplemento:

a

t0.l

Ressalvados os casos de força maior, ou fortuito, devidamente comprovados, estará
sujeita a CONTRATADA alem das sanções previstas na Lei Federal n'. 8.666/93, pelo
descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estâbelecidas, as seguintes
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ESTÂDO DO MÂRÀNHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRÀNDÀ DO NORTE - MÀ
CNPJ: 12.553.806 / 0001-96
Rua do Comércio N' 183 - Centro - 65.495-000 - Miranda do Norte - MA

CP

10,1.1 - A não observância do prazo de execução do objeto pela CONTRATADA,
implicará em multa moratória, úo compensatóna de 0,160/o (dezesseis décimos por
cento) por dia de atraso, sobre o valor total da Fatura, ate o limite de l0 (dez) dias,
independentemente das sanções legais, que possam ser aplicadas, de acordo com os
AÍigos 86, 87 e 88, da Lei Federal n'. 8.666193 e suÍrs alterações, salvo se o prazo for
prorrogado pe la CONTRATANTE;
10.2 - Findo os fomecimentos do objeto pela CONTRATADA e não cumprida a obrigação,
sem apresentação de justificativa coerente, o empenho e outros atos expedidos pela
Prefeitura Municipal de Miranda do Norte - MA, serão tomados sem efeito;

10.3 - A aplicação das multas dar-se-á cumulativamente, à medida que cada cláusula derxar
de ser cumprida;

-

10.4 As multas estabelecidas nesta cláusula serão consideradas dívida líquida e certa e
deverão ser pagas em ate 30 (trinta) dias, contados da sua cobrança, decorrido este prazo, tais
mulÍas serâo descontadas de qualquer imponância devida à CONTRATADA, ou ainda,
cobradas judicialmente, servindo para tanto o presente instrumento como título executivo
extrajudicial,
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Miranda do
Norte - MA podeni alem da aplicação das multas previstas nos itens anteriores, aplicar as
penalidâdes de adveÍência e suspensão temporária de participação em licitações, alem do
impedimento do contrato,
10.5

-

O valor da multa seÍá descontado de qualquer fatura ou crédito existente em favor da
CONTRATADA, p€rante a Prefeitura Municipal de Miranda do Norte - Ma, nenhum
pagamento será realizado à CONTRATADA que tenha sido multada, antes de pagaÍ ou
10.6

-

relevada multa.

CLÁUSIILA DÉCIMA PRIMEIRA
CONTRATADA.

II.I

-

DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE E

_ OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

It.l.l

A CONTRATADA é responúvel exclusiva pela execução do objeto constante da
Cláusula Primeira combinada com a Terceira, respondendo diretamente pelos danos que por
si, seus prepostos ou empregados causarem, por dolo ou culpa a Prefeitura Municipal de
Mirândâ do Norte/MA, ou â terceiÍos;

ll.l.2 - A CONTRATADA e responúvel exclusiva pela entrega, condicionamento,

/,-7

e

transporte dos Testes.
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ESTADO DO MÀRÀNHÂO

PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE MIRÀNDÀ DO NORTE - MA
CNPJ: 12.553.806 / 0001-96
Rua do Comércio N" 183 - Centro - 65,495-000 - Miraoda do Norte - MA
11.f3 - O CONTRATADO e o responsável exclusivo pelo fomecimento de Testes de
proteção individual e pela orientação de uso desses Testes a todos os seus empregados
envolvidos na execução do objeto, do contrato. Os Testes de proteção individual deverão
obrigatoriamente seguir a NO1'A TECNICA GVIMSIGG'I'ES/ANVISA N" 04/2020, alem das
disposições pertinentes advindas dos órgãos de Saúde ou do Ministério do Trabalho.

ll.l.4 - A CONTRATADA é responsável solidariamente com os fomecedores (fabricante,
produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os tome
inecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se deslinam;
Os danos e prejuízos serão ressaÍcidos â CONTRATANTE, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contadas da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena
de multa;
11.1.5

-

11.1.6

De acordo com o disposto neste contrato e a fim de atender ao bom desempenho das
obÍigações pactuadas, a CONTRATADA obriga-se a executar a CONTRATANTE, os
fomecimentos de forma regular na mesma forma contratâda;

-

Executar o objeto contratado, em conformidade com as nonnas, recomendações
expedidas pela CONTRATANTE e especificações constantes de sua proposta, que fará parte
integÍante deste instrumento;
11.1.7

11.1.8 A CONTRATADA obriga-se a executaÍ
especificações constantes na Proposta de Preços;

-

o

objeto licitado de acoÍdo com

.rs

11.1,9 - Comunicar a SEMUSIPMMN, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que
antecede à data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovaçâo e nova data para enlrega;

l1.l.l0

Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrenles do fomecimento, e do
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a SEMUS/PMMN;

ll.l.t I -

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,

as

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer parte do fornecimento a que estrí obrigada;

l.l.l2 -

A CONTRATADA deverá manter durante todo o prazo de execução do objeto, em
compaübilidade com as obrigações âssumidas, todas as condições de habilitação e
I

qualificação exigidos no termo de referência
I

I.2

-

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se

ll.2.l -

/)

t.h

a

(-\

Exigir que a CONTRATADA, execute o objeto contratado em estrita obediência ao

previsto neste contrato;

\C
\J,,

\ÉNTÊ

*

Ot,

ffinfiiil

EiIEEIE çx,scr:çoccqrsl
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPÀL DE MIRÀNDÀ DO NORTE - MÀ
CNPJ: 12.553.806 / 00At-96
Rua do Comércio N" 183 - Centro - 65,495-000 - Miranda do Norte - MÂ
11.2.2

-

Aplicar as penalidades à CONTRATADA pela inobservância das disposições

contidaq no documento contratual;

-

11.23 Conferir e atestar a fatura emitida pela CONTRATADA, e após constatar o fiel
cumprimento da execução do objeto, providenciar o comp€tente pagamento;

-

11.2.4
Comunicar à CONTRATADA, todo e qualquer problema referente ao contrato,
ficando aquela obrigada a reparar aquilo que foi denunciado, sem ônus a CONTRATANTE

-

A CONTRATANTE não ÍespondeÍá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA perante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto contratado,
11.2.5

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da mesma, e de seus
empÍegados, pÍepostos ou subordinados.

CLÁUSIILA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÂo

l2.l -

O contrato poderá ser rescindido:

a) Nos casos pÍe'r,istos na Lei n' 8.666/93;
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja

conveniência para o

CONTRATANTE;

c)

Judiciaimente, nos termos da legislação processual em vigor.

CIÁUSULA DECIMA TERCEIRA

-

DoS ÔNTIS FISCAIS E I,EGAIS

-

13.1 O preço estabelecido no item 4.1, inclui todos os tributos inçidentes sobre o objeto
deste coníato. Quaisquer tributos ou encaÍgos legais que após a assinatura deste contrato,
venham a ser criados, bem como quâlquer alteÍação dos existentes, inclusive sua extinção,
que comprovadamente reflitâm no pÍeço contratual, implicarão na sua revisão para mais ou
para menos, conforme o caso,

13.2

Será de responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento de todos os tributos,
encaÍgos e contribuições de qualquer natúeza, inclusive para fiscais, de competência da
União, dos Estados e dos Municípios, que incidam sobre o objeto do presente contrato;

13.3 A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela devolução à CONTRATANTE, das
importâncias referentes a ônus fiscais e legais não recolhidas, em decorrência da diminuição
dos encargos tribuúÍios relativas ao objeto do prese e contrâto, proveniente da aheração de
legislação pertinente;

-

13.4

Na hipótese de a CONTRATANTE vir a ser autuada, notificada ou intimada, em
virtude do não pagamento pela CONTRATADA, à época própria, de quaisquer encargos
incidentes sobre o objeto deste contrato, assistir-lhe-ri o direito de reter quaisquer pagamentos
devido à CONTRATADA ate que esta satisfaça integralmente a exigência formulada;
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE MIRÂNDÀ DO NORTE . MA
CNPJ: 12.553.806/000r-96
- Centro - 65.495-000 - Miranda do Norte

Rua do Comércio N" 183

13.4.1

-

- MÀ

As importâncias retirlas, na forma deste item, serão devolvidas sem correção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA_ DO CASO FORTUITO oU Df, FORÇA MAIOR
14.1 - QuaisqueÍ atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos ou infrações à
disposições deste contrato pela CONTRATADA, somente serão considerados como
excludentes de responsabilidade e multas contratuais, se resultarem de caso fortuito ou de
força maior, desde que atinjam direta e comprovadamente, o objeto do presente contrato;

-

14.1.1 A CONTRATADA deverá comunicar por escrito e comprovar qualquer evento de
caso fortuito ou de força maior, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de sua ocorrência, sob
pena de decair do direito de invocar o disposto no item 14. 1;

-

Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, como tal reconhecido pela
CONTRATADA, será concedida prorrogação nos prazos contÍatuais, a ser acordada entre as
14.1.2

partes, para o restabelecimento das condições normais de fomecimento e/ou execução, desde
que cumprida a formalidade do subitem anterior.

CLÁUSTILA DÉCIMA QUINTA

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

l5.l -

As despesas decorrentes deste contrato ocorrerão à conta de dotação orçamentária da
CONTRATANTE, obedecendo às seguintes classiÍicações: 10 - Saúde -FMS; Subfunção:
122 - Administração Geral; Programa: 5018 - Combate à CONVID -19; Projeto/Atividade:
6500-COVID 19; 6500 - Manutenção das ações combate a COII\4D 19; Elementos de
Despesas; 33.90.30.00 - Material de Consumo.
CLÁUSTJLA DÉCIMA SEXTA

-

DO PRA.ZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

16.1 - O prazo de vigência do presente contrato será ate dia
início na data da assinatura do contrato.

16.2 O contrato poderá

3l

de Dezembro de 2020, com

ser prorrogado por períodos sucessivos, enquanÍo perdurar a

necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA _ DO GERENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
DOCONTRATO
O gerenciamento da execução do objeto solicitado ficará a cargo de sewidor desigrrado
formalmente pela SEMUS/PMMN, o qual cúdará de incidentes relativos a pagamentos, à
documentação, ao controle dos prazos de execução e recebimento, etc., nos termos do aÍt. 67
da Lei no 8.666/93.
17.1

-

17.2 - O servidor designado anotará em registro próprio lodas as oconências relacionadas
com o fornecimento do objeto, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de:
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a) Fiscalizar e atestar a execução do objeto, de modo que sejam cumpridas integralmente
as condições estabelecidas no Termo de Referência e na proposta;
b) Comunicar eventuais falhas na execução do objeto, determinando o que for necessário
à regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Garantir ao contratado acesso a toda e qualquer informação sobre ocorrências ou t'atos
relevantes relacionados com a execução do objeto.
d) Emitir pareceres em todos os atos da Administração relâtivos â execução do objeto, em
especial aplicaçôes de sanções e alterações do mesmo.

-

17.3
As decisões e providências que ulúapassarern a competência do gestor/fiscal do
contrato deverão ser solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das
medidas convenientes.

17.4 A

fiscalização exercida pelo SEMUS/PMMN não excluirá

ou reduziÍá a

responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.

CI-T(UST]I-A DÉCIMÂ OITAVA

-

DÀS NOTIFICAÇÕES

l8.I -

Qualquer comunicação das partes a respeito do Contrato só produzirá efeitos legais se
processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua
efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁTIST]LA DÉCIMA NONA

-

DA PI.}BLICAÇÀO

A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente contrato no Diário Oficial do
Municipio, após sua assinatura, obedecendo ao pÍazo previsto no parágrafo único do art. ól
da Lei n" 8.666193.
19.1

-

CLÁI]SI]LA VIGÉSI}ÍA - DOS CASOS OMISSOS

-

20.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposiçõ€s
contidas na Lei n' 8.666193, e norÍn.rs e principios gerais do contrato.

CLÁUSTILA VIGÉSIMA PRIMEIRA

-

DAS DISPOSIÇÔES GERAIS

2l.l -

Todas as comunicações ou notificações relativas a este contrato seÍão enviadas paÍa os
endereços das partes constantes no preâmbulo deste contrato;

21.2 Todas as correspondências e acordos anteriores à datz da assinatura deste contrato
serão considerados sem efeito, e somente o estipulado no contrato e seus documentos têm
validade para a execução do mesmo;

-

/
(,1

21.3 A CONTRATADA declara, neste ato, ter pleno coúecimento e compreensão das
especificações tecnicas, dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois,
em nenhuma circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos, para isentar-se de

-
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ESTADO DO MÀRÂNHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDÀ DO NORTE - MA
CN PJ : 12.553.806/000 l-96
Rua do Comércio N" 183 - Cenro - 65.495400 - Miranda do Norte - MÂ
responsabilidade pelo fornecimento não aceitos;
21.4 A tolerância ou o não exercicio, pela CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela
assegurados neste contrato ou na Legislação em geral, não importará em renovação ou
renüncia a qualqueÍ desses direitos, podendo a CONTRATANTf, exercitáJos a qualquer
tempo;

-

2f.5

-

A CONTRATANTE reserva-se o direilo de fiscalizar

a execução do contrato, quando

lhe convier.

CLÁUSTILA DÉCIMÀ SÉTIMA

-

DO FORO

l7.l - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca da Cidade de Itapecuru-Mirim Md com renúncia expressa a qualquer outro, poÍ mais priülegiado que seja, para dirimir as
questôes decorrentes deste contmto e de sua execução.

E, por estarem assim j ustas, acertadas e contratadas, apos ligo e achado conforÍne, as partes,
por seus representantes legais, firmam o presente instrumento em 02 (d'raq) vias de igual teor
e formâ, pâra um só efeito, na presença das testemunhas que tamMm os subscrevem.
do NorterMA, 30 de

CO

E

rd
ik)

(}I

U

rt

!o'çr, ,1, l^b*
Itl*-,J
J. J. da Si&a & Sawos Lt[a
CNPJ n." 12 508.451/0001-l3
Josimiel Jorge da Silva
RG n." 167085520019 SSP-MA
CPF n." 009.874.383-01
,f o c i o - Ádm

.IESTENITlNHAS:

l.
RC/CPF
2.

RG/CPF,

de 2020

CONTRATADA:

)

arl

Abril

lcNP Jt 12.

,

J.J DA S

Av. 13, 9Íd

L

i n is

í r a.lor

1'0001-iãl
OS LÍDA
- tvlâlobão

37400
umlar - MA

J

M

*

piiniNil
EiIEEIE c&xr^rDo.o,.ECt
ESTADO DO MÂRÂNHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRÂNDA DO NORTE - MÀ
CNPJ: 12.553.806 / 0001-96
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO N'042-2020
PROC. ADM. N',019-2020

Tf,RMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI
A PREFf,ITTIRA MT]NICIPAL DE MIRANDA DO
NOR E - MA E A f,MPRESA J. J. DA SILVÀ &
SANTOS LTDA, PARA FORNECIMENTO DE
MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E
TESTES RAPIDOS PARA COVID-I9,

Pelo presente instrumento de CONTRATO ADMINISTRATIVO que, entre si, fazem de um
lado, a Prefeitura Municipal De Miranda Do Norte - MaranHÃO, localizada na Rua do
Comercio no 183 - Centro - CEP:65.495-000 Miranda do Norte - MA, inscrita no CNPJ
sob o no. 12.553.806/0001-96 e Inscrição Estadual n". 12.214359-0, neste ato representada
por Sr. Carlos Eduardo Fonseca Belfort, brasileiro, solteiro, Prefeito Municipal, portador do
026.559.333-62 e RG n" 024829512003-2 SSP/MA, doravante denominado
CPF
CONTRATANTE. E do outro lado a empÍesa: J. J. da Silva & Santos Ltda, localizada na
Avenida: 13 Quadra 126, n'28 - Maiobão - Cep: 65130-000 - Paço do 1*r1- - 1tlA, inscnta
no CNPJ sob o no 12.508.451/0001-13 e Inscrição Estadual N" 12.472.605-4, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por Josimiel Jorge da Silva,
brasileiro, solteiro, Socio-Administrador, portador do RG n' 167085520019
SSP-MA, inscrito no CPF sob o n" 009.874.383-01, RESOL!'EM celebrar o presente
Contrato deconente da Súmula de Dispensa de licitação Emergencial n." ü)6-2020 e do
Processo Administrativo n.' 019-2020, com fundamento na Lei Federal n" 13.979/2020
afterada, posteriormente, pela Medida Provisória n" 92612020, mediante as seguintes
cláusulas e condições:

n'

FTINDAMENTO LEGAL DO CONTRATO

O

presente contrato decorre de procedimento de Dispensa de Licitação, emergência
deflagrada no art. 4o da Lei Federal n". 13.979120 e Decreto Municipal n" 021-2020, além de
outÍas legislações complementares, as quais amparam o presente contrato paÍa todos os
efeítos legais.

CLÁTISULA PRIMEIRA

l.t -

-

DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a Contratação Emergencial de

empresa para
para
lgcllgM,
COVID-I9
Fomecimento de Materiais de Proteçâo Individual e Teste Rapido
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ESTADO DO MÂRÂNHÃO
CP
PREFEITURÀ MUNICIPÂL DE MIRÀNDÀ DO NORTE - MÂ
CNPJ: 12.553.806 / 000r-96
Rua do Comércio N" 183 - Centro - 65,495-000 - Miranda do Norte - MÂ
Destinados A Atender A Rede De Saúde Do Município De Miranda do Norte - Ma, conforme
condições, quantidâdes e exigências estabelecidas no Termo de Referência e Proposta de
Preços, a qual faz parte integrante e inseparável deste contrato.

-

1.2

Discriminação do objeto e valores da Proposta de Preços:

Objeto: Materiais de Proteção Individual
Item

Descrição
Teste Rapido para COVID-I9 IgG/IgM
Test, é adequado para obtenção de
resultado rápido, ideal para situações em
que o profissional de saúde precisa tomar
decisões e agir de forma rápida além de
ser útil para identificar pacientes que
obtiveram falso negâtivo no Íesultado de

I

I

e Testes Rapidos de

COVID-I9

Und

Qrd

V tlnit

V Total

Unidade

200

180,00

36 000.00

200

2

r,88

4 376,00

PCR.

Ocríos de Proteçâo Flexivel em

2

Unidade

Policarbonato

3

Mascara de Proteção Tamanho M

4

Macacão de Proteção Tamanho G
Macacão de Proteção Tamanho XG

5
I

Unidade
Unidade

20

220,64

25

220,64

Unidade

5

Itt
I

220,64

4.412,80
5.516,00

|

r

103.201

s1.408,00

CI,AUSULA SEGT]NDA - DOS DOCT]MEN'I'OS CONTRA,TUAIS

2.1 As referências neste instrumento, cláusulas, itens e subitens, correspondem sempre âos
do presente contrato, salvo outra expressa indicação.
CLAUSULA TERCEIRA

-

DO PRAZO DE ENTREGA

3.1 - A Entrega dos Testes contratados será de forma imediata em até 05 (cinco) dias úteis,
após recebimento da Ordem de Fomecimento.

CLÁUSULA QUARTA- DO VALOR

4.1

Pelo Fomecimento dos Testes, objeto deste contrato a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a impoÍtância de R$ 51.406,00 (cinquenta e um mil' quatrocentos e oiÍo
reais).

4.2

No valor acima estão incluidas todas as despesas oÍdinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, seguÍo e
outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
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ESTADo Do MÂRÂNHÃo
PREFEITURA MUNICIPÀL DE MIRÂNDA DO NORTE - MÂ
Rua do Comércio

CLÁTTSULA QUINTA

-

N"

CNPJ: 12.553.806 / 0001-96
- Centro - 65.495-000 - Miranda do Norte

183

u!

CP

- MÀ

DO FATI-IRAMENTO E PAGAMENTO

- O pagamento será efetuado em moeda conente nacional, no pÍÍtzo de ate 30 (trinta.1 dias,
contados a partir do recebimento, conferência e aceite definitivo dos Testes, por meio de
ordem bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta de preços, mediante a
apÍesenÉção da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo fiscal do contrato e de acordo com as
demais exigências administrativas em vigor.
5.1

5.2

A Nota Fiscal será protocolizada na SEMUS/PMMN, até o qünto dia útil subsequente
ao mês da execução e aceite definitivo dos fomecimentos, atraves de oficio, encaminhado à
Secretaria Municipal da Saúde, devendo ainda conter todas as informagões necessárias para
dela se dar quitação e estar de acordo com as normas fiscais vigentes.

A solicitação de pgamento deverá vir acompaúada, ainda, da cópia da nota de
empenho, cópia do contrato/ou ordem de fomecimento, Certidões Negativas de Debitos
refêrente às Fazenrlas Federal, Estadual (CND e Dívida Ativa), Municipal, Justiça do
Trabalho e CeÍidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, devidamente atualizadas, assim como comprovar quaisquer alterações havidas em seu
contÍato social, de acordo com a legislação vigente.

-

5.3

5.4

A

não observância do prazo previsto pam a apresentação da Nota Fiscal e demais
documentações necessárias ao pagamento ou a sua apresentaçâo com inconeções ou
ausências de documentos, ensejará a pronogação do prazo de pagamento por igual número de
dias a que corresponder os atrasos e,/ou as incorreções verificadas, não cabendo à
CONTRATADA, qualquer acrescimo decorrente deste aÍaso, sendo de sua única e total
responsabilidade.

5.5 - A empresa lançará na Nota Fiscal as especificações do(s) fomecimento(s) de modo
idêntico àquelas constantes do objeto da Nota de Empenho e proposta apresentada.

5.6

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limile previso para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis poÍ cento) ao ano, aplicandose a seguinte fórmula:

EM-ÍxNxVP
r

:

(6/100)
365

EM

I

:

:

/-tZt

Encargos Moratórias a serem acrescidos ao valor originariamente devido

Índice de atualização financeira, calculado segundo a formula.
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE MIRÀNDA DO NORTE - MA
CNPJ: 12.553.806 / 0001-96
Rua do Comércio N" 183 - Centro - 65,495-000 - Miranda do Norte - MA
Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo

N:

pagamento.

VP

:

Valor da Parcela em atraso

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE QUALIDADf,

A CONTRATADA responderá pela qualidade dos Testes, que deverá obedecer
rigorosamente às regras contidas neste contrato;

6.I

-

-

A

execução do objeto em desacordo com as disposições do presente contrato, será
notificado à CONTRATADA, cabendo a esta providenciar a correção imediata de acordo
com as especificações contidas no termo de referência, sendo de sua inteira responsabilidade,
todas as despesas de devolução e reposição, inclusive quanto ao novo prazo de execução.
6-2

CLÁUSTILA SÉTIMA _ DoS ACRÉSCIMOS oI.J SIJPRESsÔEs
7.1 - Para os contratos decorrentes dos prooedimentos previstos nesta Lei, a administração
pública poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 50% (cinquenta por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, conforme art. AÍ. 40- I da Lei Federal n' 13.979/2020.

CI,ÁT]ST]LA OITAVA
E.l

-

-

DO REAJIISTf,

Os preços fixados para o objeto deste contrato serão fixos e irreaj

ustráLvei s

- Os contratantes têm direito ao equilíbno econômico financeiro do contrato, procedendose a revisão em razão de fato impreüsível ou previsivel, poÍem com consequências

8.2

incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

8.3

-

O pedido de reajuste ocorreni, caso haja prorrogação do contrato e este ultrapasse o

prazo de 12 (doze) meses.

CLÁT]SI.]LA NONA. DA CESSÃO DO CONTRATO
9.1 - A CONTRATADA nâo poderá subcontratar, ceder ou transÍêdr, total ou parcialmente,
o presente contrato.

CLÁUsIILA DÉCIMA - DAS SANÇOES ADMTNISTRATIVAS
A CONTRATADA ficará sujeita

l0.l

à

seguintes deliberações pelo inadimplemento

fr

Ressalvados os casos de força maior, ou fortuito, devidamente comprovados, estará

sujeita a CONTRATADA alem das sanções prcvistas na Lei Federal no. 8.666/93, pelo
descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estâbelecidas, as seguintes

t_,,
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MIRÀNDA DO NORTE - MÀ
CNPJ: 12.553.806 / 0001-96
Rua do Comércio N' 183 - Centro - 65.495-000 - Miranda do Norte - MÂ
penalidades:

10.1.1 - A não observância do prazo de execução do objeto pela CONTRATADA,
implicará em multa moratóna, não comp€nsatóia de 0,160Á (dezesseis decimos por
cento) por dia de atraso, sobre o valor total da l-atura, ate o limite de l0 (dez) dias,
independentemente das sanções legais, que possam ser aplicadas, de acordo com os
Artigos 86, 87 e 88, da Lei Federal no. 8.666193 e suas alterações, salvo se o prazo for
prorrogado pela CONTRATANTE;
10,2 - Findo os fomecimenlos do objeto pela CONTRATADA e não cumprida a obrigação,
sem apÍesentação de justificativa coerente, o empeúo e outrôs atos expedidos pela
Prefeitura Municipal de Miranda do Norte - MA, serão tornados sem etêito;

103

- A aplicação

das multas dar-se-á cumulativamente, à medida que cada cláusula deixar

de ser cumprida;

-

10.4 As multas estabelecidas nesta cláusula serão consideradas divida líquida e certa e
deverão ser pagas em até 30 (trinta) dias, contados da sua cobrança, decorrido este prazo, tais
multas serão descontadas de qualquer importância devida à CONTRATADA, ou ainda,
cobradas judicialmente, servindo para tanto o presente instrumento como título executivo
extraju<licial;
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Miranda do
Norte - MA podeti alem da aplicação das mulües previstas nos itens anteriores, aplicar as
penalidades de adveÍência e suspensão temporária de participação em licitações, alem do
impedimento do contrato;
10.5

-

- O valor da multa será descontado

de qualquer fatura ou credito existente em favor dâ
CONTRATADA, perante a Prefeitura Municipal de Miranda do Norte - Ma, nenhum
pagamento será realizado à CONTRATADA que tenha sido multada, antes de pagaÍ ou
relevada multa.
10.6

CLÁUSULA DÉCTMA PRIMEIRA
CONTRATADA.

II.I

-

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE E

OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

ll.l.1 A CONTRATADA é responsável exclusiva p€la execução do objeto constante da
Cláusula Primeira combinada com a Terceira, respondendo diretamente pelos danos que por
si, seus prepostos ou empregados causarem, por dolo ou culpa a Prefeitura Municipal de
Miranda do Norte/MA, ou a terceiros;

-

ll.l.2 - A CONTRATADA e responúvel exclusiva pela enúega, condicionamento,

transporte dos Testes

e

h

ft
'/-/

NTÊ ô4,

*

C

ffinfiÍil

EEtrEEEl

itÊÍüi§e

ccl1í

o

\ic.;{

C?
ESTADO DO MÀRANHÀO
PREFEITURAMUNICIPALDE MIRÂNDÂ DO NORTE - MÀ
CNPJ: 12.553.806 / 0O0t-96
Rua do Comércio N" 183 - Centro - 65,495-000 - Miranda do Norte - MÀ
11.1.3 - O CONTRATADO é o responsável exclusivo pelo fornecimento de Testes de
pÍoteção individual e pela orientação de uso desses Testes a todos os seus empregados
envolvidos na execução do objeto do contrato. Os Testes de proteção individual deverão
obrigatoriamente seguir a NO'|A 'I ECNICA GVIMS/GGTESIANVISA N" 04/2020, além das
disposições pertinentes advindas dos órgãos de Saúde ou do Ministerio do Trabalho.

lÍ.,l,4

A CONTRATADA é responsável solidariamente com os fomecedores (fabricante,
produtor ou importador) pelos vicios de qualidade e/ou quantidade que os torne

-

irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam;
Os danos e prejuízos serão ressarcidos a CONTRATANTE, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contadas da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena
de multa;
11.1.5

-

1.1.6 De acordo com o disposto neste contrato e a fim de atender ao bom desempenho das
obrigações pactuadas, a CONTRATADA obriga-se a executar a CONTRATANTE, os
1

fornecimentos de forma regular na mesma forma contratada;

-

17.7.7
Executar o ohjeto contratado, em conformidade com as nonÍra-s, recomendações
expedidas pela CONTRATANTE e especificações constantes de sua proposta, que fará parte
inlegrante deste instrumento;

11.1.8
A CONTRATADA obriga-se a executar
especificações constantes na Proposta de Preços;

-

o

objeto licitado de acordo com as

11.1.9 - Comunicar a SEMUSIPMMN, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que
antecede à data de entÍega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovação e novâ data para entrega,

l.t.l0

f
Arcar com todas as despesas diretas ou indirelas, decorrenles do fomeoimento, e do
cumprimento das obrigaçôes assumidas, sem qualquer ônus a SEMUS/PMMN;

ll.l.11 -

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcielmente,

as

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer parte do fornecimento a que esta obrigada;
11,1.12 - A CONTRATADA deverá manter durante todo o prazo de execução do objeto, em
compaübilidade com as obrigações âssumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidos no termo de referência.
I I.2

-

ORRIGAÇOES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE otrriga-se a
11.2.1

-

Exigir que a CONTRATADA, execute o objeto contÍatado em estrita obediência ao

previsto neste contrato;
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ESTÂDO DO MARÂNHÃO
PREFEITURÀ MUNICIPÂL DE MIRÀNDA DO NORTE . MÀ
CNPJ: 12.5s3.806 / 0001-96
Rua do Comércio N' 183 - Centro - 65.495-000 - Miranda do Norte - MÂ
11.2,2
Aplicar as penalidades
contidas no documento contratual;

C,

c

à CONTRATADA pela inobservância das disposições

-

11.2.3
Conferir e atestar a fatura emitida pela CONTRATADA, e após constatar o fiel
cumprimento da execução do objeto, providenciaÍ o competente pagamento;

-

11.2.4
Comunicar à CONTRATADA, todo e qualqueÍ pÍoblema referente ao contrato,
ficando aquela obrigada a reparar aquilo que foi denunciado, sem ônus a CONTRATANTE.

-

A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA peÍante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto contratado,
1I.2.5

bem como por qualquer dano causado a IeÍceiros em decorrência de ato da mesma, e de seus
empregados, pÍepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCTM,q. SEGUNDA- DA REsC§Ão
12.1

-

O contrato podení ser rescindido:

a) Nos casos previstos na Lei n' 8.666/93;
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja

conveniência para o

CONTRATANTE;

c)

Judicialmente, nos termos da legislação processual em vigor.

CIáT]ST]I,A DÉCTMA TERCF.]IRA _ DoS ÔNUS FISCAIS E LIIGAIS

13.1 O preço estabelecido no item 4.1, inclui todos os tributos incidentes sobre o objeto
deste contrato. Quaisquer tributos ou encaÍgos legais que após a assinatura deste contrato,
venham a ser criados, bem como qualquer alteração dos existentes, inclusive sua extinção,
que comprovadamente reflitam no preço contÍatüal, implicarão na sua revisão para mais ou
pâra menos, conforme o caso;

13.2

Será de responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento de todos os tributos,
encaÍgos e contribuições de qualquer natuÍeza, inclusive para fiscais, de competência da
União, dos Estados e dos Mturicípios, que incidam sobre o objeto do presente contrato;

13,3 A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela devolução à CONTRATANTE, das
importâncias referentes a ônus fiscais e legais não recolhidas, em decorrência da diminuição
dos encargos tríbutários relativas ao objeto do presente contrato, proveniente da alteração de
legislação pertinente;

-

Na hipótese de a CONTRATANTE vir a ser autuada, notificada ou intimada, em
ürtude do não pâgamento pela CONTRÀTADA, à época própria, de quaisquer encargos
13.4

-

incidentes sobre o objeto deste contrato, assistir-lhe-á o direito de reter quaisquer pagamentos
devido à CONTRATADÀ até que esta satisfaça integralmente a exigência formulada;
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13.4.1

As importâncias retidas, na forma deste item, serão devolvidas sem coffeção.

-

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO CASO F0RTUITO oU Df, FORÇA MAIOR

l4.l -

Quaisquer atrasos no cumpnmento dos prazos estabelecidos ou infÍações as
disposições deste contrato pela CONTRATADA, somente serão considerados como
excludentes de responsabilidade e multas contratuais, se resultarem de caso fortuito ou de
força maior, desde que atinjam direta e cornprovadarnente, o objeto do presente conlrato;
14.1.1 A CONTRATADA deverá comunicar poÍ escÍito e comprovar qualquer evento de
caso forhrito ou de forço maior, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de sua ocorrência, sob
pena de decair do direito de invocar o disposto no item 14. 1;

-

14.1.2

-

Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, como tal reconhecido pela

CONTRATADA, será concedida prorrogação nos prazos contÍatuais, a ser acordada entre as
partes, paÍa o restabelecimento das condições normais de fomecimento e/ou execução, desde
que cumprida a formalidade do subitem anterior.
CLÁT]SULA DÉCTMA QUINTA

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

l5.l - As despesas decorrentes deste contrato o€oÍrerão à conta de dotação orçamentária da
CONTRATANTE, obedecendo às seguintes classificações: 10 - Saúde -FMS; Subfunção:
122 - Administração Geral; Programa: 5018 - Combate à CONVID -19; Projeto/Atividade:
6500-COVID 19; 6500 - Manutenção das ações combate a CONVID 19; Elementos de
Despesas; 33.90.30.00 Material de Consumo.
CLÁUSULA DÉCTuTa SEXTA
16.l

-

-

DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTR{TUÀL

O prazo de vigência do presente contrato seri ate dia

3l

de Dezembro de 2020, com

início na data da assinatura do contrato.

-

O contrato poderá ser prorrogado por períodos

sucessivos, enquanto perdurar a
necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.

16.2

CLÁUSULA DÉCDIA SÉTIMA
I}OCONTRATO

-

DO GERENCIAMENTO f, DA FISCALIZAÇÃO

O gerenciamento da execução do objeto solicitado ficará a cargo de servidor designado
formalmente pela SEMUSIPMMN, o qual cúdará de incidentes relativos a pagamentos, à
documentação, ao controle dos prazos de execução e recebimento, etc., nos termos do art. ó7
da Lei n" 8.666193.
17.1

-

-

17.2 O servidor desigaado anoÍaú em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com o fomecimento do objeto, sendoJhe assegurada à prerrogativa de:

W

a

éE);.
,or/ i

q*

*

ffiiaiffi

E

EEIEI

crtsctoo

ccr,l

vcr!

í 2.11À

w""fi\§

ESTADO DO MARÂNHÃO
PREFEITURÂ MUNICIPÂL DE MIRANDA DO NORTE - MÂ
CNPJ: 12.553.80 6 / 000l-96
Rua do Comércio N" 183 - Centro - 65.495400 - Miranda do Norte - MÀ
a) Fiscalizar e atestar a execução do objeto, de modo que sejam cuÍnpÍidas integralmente
as condições estabelecidas no Termo de Referência e na pÍoposta;
b) Comunicar eventuais falhas na execução do objeto, determinando o que lor necessário
à regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Garantir ao contratado acesso a toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos
relevantes relacionados com a execução do objeto.
d) Emitir pareceres em todos os âtos da Administração relativos a execução do objeto, em
especial aplicações de sanções e alterações do mesmo.

-

17.3
As decisões e providências que ultrapassarem a comp€tência do gestor/fiscal do
contrato deverão ser solicitadas a autoridâde superior, em tempo hábil, para a adoção das
medidas convenientes.

17.4 A

fiscalização exeÍcida pelo SEMUS,PMMN não excluirá ou reduzira a
responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perleita execução do objeto contratual.

CLIUSULA DÉCIMA OTTAVÂ _DAs NoTIFICAÇÔES

l8.l -

Qualquer comunicação das partes a respeito do Contrato só produzirá efeitos legais se
processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove â suÍr
efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA

-

DA PUBLICAÇÃO

t9,l

A CONT'RATANTE fará publicar o Íesumo do presente contrato no DiáÍio Oficial do
Municipio, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do art.6l
da Lei no 8.666191.

CLAUSTILA VIGESIMA

-

DOS CASOS ONÍISSOS

-

20.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei no 8.666193, e normas e princípios gerais do contÍato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMf,IRA * DAS DISPOSIÇÔES GERAIS

2l.l -

Todas as comunicações ou notificações relativas a este contrâto serão enviadas pam os
endereços das partes constantes no preâmbulo deste contÍato;

-

21.2 Todas as correspondências e acordos anteriores à data da assinatura deste conÍrato
serão considerados sem efeito, e somente o estipulado no contÍato e seus documentos têm
validade para a execução do mesmo;
21.3 - A CONTRATADA declara, neste ato, ter pleno conhecimento e compreensão das
especificações técnicas, dos dooumentos e demais condições contÍatueis, não podendo, pois,
em nenhuma circunstância, alegar o descoúecimento dos mesmos, para isentar-se de
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Íesponsabilidade pelo fomecimento não aceitos;

- MÂ

21.4 - A tolerância ou o não exeÍcicio, pela CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela
assegurados neste contrato ou na Legislação em geral, não importará em renovação ou
renúncia a qualqueÍ desses direitos, podendo a CONTITATANTf, exercitáJos a qualquer
tempo;
21.5

A CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar

-

a execução do contrato, quando

lhe convier.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTTMA

- Do FoRo

I7.l -

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca da Cidade de Itapecuru-Mirim
MA, com renúncia expressa a quÍrlquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir

as

questões decofientes deste contrato e de sua execução.

E, por estarem assim justas, aceÍadas e contratadas, após ligo e achado conforme, as partes,
por serrs representântes legais, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor
e forma,
um só efeito, na presença das testemunhas que também os subscrevem.
Miranda do Norte^/ÍA, 30 de Abril de 2020

CONTRATADA:

CO

I
CarloC

lfort

a

fus/bito

tct

i#r-.r/ 4,n
/&

(II

aa silra

t, $/""'-

saaos Lda

CNPJ n.o I 2.508.45 1/0001 -13
Josimiel Jorge da Silva
RG n." 167085520019 SSP-MA
CPF n." 009.874.383-01
Socio-AdminisíraÍlor

TESTf,MI]NHASI

l.
RG/CPF:
2

RG/CPF

IGilPJ :12

L,

J.J DA

Av. 13'

L

c

Paço

LuÍni

MA

-.,1

