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ESTADO DO MARANHÂO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRÂNDA DO NORTE . MA
CNPJ: 12.553.806 / 0001-96
Rua do Comércio N. 183 - Centro - 65.495-000 - Miranda do Norte - MÂ
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CON'TRÂTO ADIITINIS'IRATIVO

CoNTRA,TO N" DL-01 l-202G001
PROC. ADM. N" 027-2020

TERMO DE CONTRATO EMERGENCL{L QTIE
FAZEM ENTRE SI A PREFEITT]RA MUNICIPAL
DE MIRANDA DO NORTE. MA f, A EMPRESA

TOP]IIf,D DISTRIBT]IDORA LTDA, PARA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,

MATERIAIS DE INSI]MOS HOSPITALAR,ES
KITS DE TESTf,S RAPIDOS PARA COVID

-

E

19

Pelo presente instrumento de CONTRATO ADMINISTRATIVO que, entre si, fazem de um
Iado, a Prefeitura Municipal De Miraada Do Norte - Maranhão, localizada na Rua do
Comercio no 183 - Centro - CEP: 65.495-000 - Miranda do Noúe - 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/MA, doravante denominado
CONTRATANTE. E do outro lado a empresa: TopMed Distribuidora Ltda, localizada na
Avenida Getulio Vargas n" 3735 Monte Castelo Cep: 65030-000 São Luis MA,
inscrita no CNPJ sob o n' 19.361.489/0001-55 e Inscrição Estadual N' 12.516.519-6,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Jonas Sousa
Lima, brasileiro, solteiro, Socio-Administrador, portador do RG n"
019036812018 SESP-MA, inscrito no CPF sob o n' 007.415.193-21, RESOLVEM celebrar
o presente Contrato decorrente da Súmula de Dispensa de licitação Emergencial n.' 0l l2020 e do Processo Administrativo n.' O27 -2020, com fundamento na Lei Federal no
13.97912020 alterada, posÍeriormente, pela Medida Provisória n" 92612020, mediante as
seguinles cláusulas e condições:

n'

-

-

Ft]NDAMENTO I,EGAL DO CON'I'RATO

O

presente contÍato decorre de pÍocdimento de Dispensa de Licitação, emergêncra
deflagrada no art. 40 da Lei Federal n". 13.979120 e Decreto Municipal n" 021-2020, alem de
outÍas legislações complementares. as quais amparam o presente contmto para todos os
efeitos legais.

CLAT]STlLA PRINTEIRA _ DO OBJETO
1.1

-

O

presente contrato tem por objeto

a Contratação Emergencial de Empresa

para
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ESTADO DO MARÂNHÃO

PREFEITURAMUNICIPÀLDE MIRANDADO NORTE - MA

CP

CNPJ: 12.553.806 / 00ot-96
Rua do Comércio N" 183 - Centro - 65.495400 - Miranda do Norte - MÂ
Fornecimento de Medicamentos, Materiais de Insumos Hospitalares e Kits de Testes Rapidos

-

19, Destinados A Atender A Rede De Saúde Do Município De Miranda do
Norte - Mâ, confonne condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de
Referência e Proposta de Preços, a qual faz parte integrante e inseparável deste contrato.
para Covid

1.2

Discriminação do objeto e valores da Proposta de Preços

Objeto: Medicamentos, Insumos Hospitalares e Kits de Testes Rapido Para Covid 19
Item

I
2

[jnd

Descrição
Acido Acetilsalicílico 500mg

Alcool Etilico

Cornprimrdo

I

Liho

70%o

3.000

Elastico

1

Azitromicina 500mg Cmp
Hidroxicloroqurna 40Omg
lvermectina 6mg

5

6

Unidade

300

Comprirnido

15.000

Cornprimido

4.000

40.500,00

.60

2.280,00

3,4s

51.7s0,00

I.50

86.000.00

7

2

03.5ó0,00

2.000

8,ó3

Unidade
Unidade

40.000
200

0,62

24.800.00

Comprimido

r

r

8

195,00

39.000.00

9

Mascara Cirurgica Tripla C/ Ekístico

Unidade

20.000

3,10

62.000,00

t0
1l
t2

Mascara RespiÍâtóri a Pffl N95

tinidade

500

72,62

36.310.00

Naproxeno 55Omg

Comprimido

5 000

l5

30.750.00

Nimesulida l00mg

Cornprirrrdo

15.000

0,22

3.300.00

Unidade

300

?5 1ô

7.590,00

20 000

0,33

6.600.00

15.000

0,57

8.550.00

I rs.ooo

3,80

s7.000.00

210,00

420 000.00

l3

Oculos De Proteção lncolor

14

Paracetamol 500 Mg

I

l5

Prope Sapatilha Descartaval Braacg

Cornprimido
t inidade

l6

Sulfato De Zinco 66rng

Comprimido

Teste Do Reâgente Para Diagnóstico
I

I3.50

Luva De Procedimentos Tam P. M E G
Macacão Tipo Tynuek Branco G

7

I

1.650.00

i

I

.,

1

0,1

5.000

Avental Manga Longa C/Tiras E C/

\/ Total

V Unit

Qtd

l7

Unidade

Branca

unidade

l8
l9

Viseira De Protetor Facial - Tipo Shield

20

Vitamina D 2000 Ui

I
I

I

Clínico 7, Conjunto Completo, Qualitativo
Anti-Coronavirus Coüd-l 9 lgg E lprn
Touca Sanfonada /Elastico DescaÍtavel

6,

|

o,23

9.200,00

100

19.50

1.950,00

15.000

2,91

43.650.00

I
I

Umdade
(lapsula

I
I

2.000
I +o ooo

I

1.036.4;10,00

CLAT]STILA SEGTJNDA - DOS DOCTIMI'NTOS CONTRATTIAIS
2.1 - As referências neste ínstrumento, cláusulas, itens e subitens, correspondem sempre aos
do presente contÍato, salvo outra expressa indicação.

CLÁTISTILA TERCEIRA

-

DO PRAZO DE ENTR-EGA

+
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3.1 - A Entrega dos Medicamentos, Materiais e Kits contratados será de lorma imediata em
até 05 (cinco) dias úteis" aÉs recebimento da Ordem de Fornecimento.

CLÁUSULA QTIARTA _ DO VALOR

4.1 - Pelo Fornecimento dos Medicamentos, Materíais e Kits, objeto deste contrato a
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$ 1.036.440,ü) (um
milhão, trinta e seis mil, quâtrocentos e quârentâ reais).

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.
4.2

-

CLAUSTJLA QTIINTA

-

DO FATTIRAMENTO E PAGAMENTO

- O pagamento será efetuado em moeda coÍrente nacional, no prazo de ate 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento, conferência e aceite dehnitivo dos Testes, por meio de
ordem bancária, e de acordo com as condiÇõ€s constantes da proposta de preços, mediante a
apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo fiscal do contrato e de acordo com as
demais exrgências administrativas 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 definitivo dos fomecimentos, atraves de ofício, encamiúado à
Secretaria Municipal da Saúde, devendo ainda conter todas as informações necessárias para
dela se dar quitação e estar de acordo com as normas fiscais vigentes.

5,3 - A solicitação de pagamento deverá vir acompanhada, ainda, da cópia da nora de
empeúo, cópia do contrato/ou ordem de fomecimento, Certidões Negativas de Débitos
referente às Fazendas Federal, Estadual (CND e Dívida Ativa), Municipal, Justiça do
Trabalho e Certidão Conj unta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, devidamente atualizadas, assim como comprovaÍ quaisquer alterações havidas em seu
contr&to social, de acordo com a legislação vigente.

5.4

A

5.5

A

não observância do prazo previsto para a apÍesentação da Nota Fiscal e demais
documentações necessárias ao pagamento ou a sua apresentação com incorreçôes ou
ausências de documentos, ensejará a pronogação do prazo de pagamento por igual número de
dias a que corresponder os atÍasos e/ou as incorreções verificadas, não cabendo â
CONTRATADA, qualquer acréscimo decorrente deste atraso, sendo de sua única e total
responsabilidade.
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.
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ESTÂDO DO MÀRANHÃO
PREFEITURÂ MUNICIPÂL DE MIRÀNDA DO NORTE . MÂ
CNPJ: 12.553.806 / 0001-96
Rua do Comércio N" 183 - Centro - 65.495-000 - Miraada do Norte - MÀ
5.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que â CONTRATADA não teúa
conconido de alguma forma para tanto, o valoÍ devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios 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 poÍ cento) ao ano, aplicandose a seguinte

fórmula:

EM:IxNxVP

I:

EM = Encargos Moratórias

I - Índice de atualização

N

:

(6/100)
365

a serem acrescidos ao valor originariamente devido

financeira, calculado segundo a fórmula.

Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo

pagamento.

VP

:

Valor da Parcela em atraso

CL(I]SIILA SEXTA - DA GARANTIA

DE QUALIDADE

- A CONTRATADA responderá peta qualidade dos Medicamentos, Materiais
deveú obedecer rigorosamente às regras contidas neste contrato;
6.1

e

Kits, que

6.2 - A execução do objeto em desacordo com as disposições do presente contrato, será
notificâdo à CONTRATADA, cabendo a esta providenciar a correÉo 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.

CLÁ[ISI]LA SÉTIMA - DoS ACRÉSCIMOS oU SUPRESSÔES
7.1 - Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração
pública podení 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. Art. 4o- I da Lei Federal n' 13.97912020.

CLÁUSULA OITAVÀ _ DO REAJUSTE
8.1

-

Os preços fixados para o objeto deste contÍato serão fixos e ineajustáveis.

8.2

Os contratantes têm direito ao equilibrio econômico financeiro do contrato, procedendose a revisão em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências
incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigaçôes pactuadas.

8.3

-

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

CIáUST]LA NONA _ DA CESSÃo Do C0NTRATO
9.t

- A CONTRATADA

não poderá subcontrataÍ, ceder ou transferir, total ou parcialmente,

o presente contrato.

cl-ÁusrrLA DÉcnaa - o.q,s SANÇôES ADMTNTSTRATTVAS
A CONTRATADA ficará sujeita

às seguintes delib€rações pelo inadimplernento:

-

Ressalvados os casos de força maior, ou fortüto, devidamente comprovados, estani
sujeita a CONTRATADA além das sanções previstas na Lei Federal n". E.666/93, pelo
descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas, as seguintes
penâlidades:
10.1

10.1.1 - A não observância do prazo de execução do objeto pela CONTRATADA,
implicará em multa moratória, não compensatóia de 0,160/o (dezesseis decimos por
cento) por dia de atraso, sobre o valor total da Fatura, até 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 n".8.666193 e suas alterações, salvo se o prazo for
pronogado pela CONTRATANTE;

I0.2 - Pindo os fomecimentos do objeto pela CONTRATADA e não cumprida a obrigação,
sem âpresentação de justificativa coerente, o empenho e outros atos expedidos pela
Prefeitura Municipal de Miranda do Norte - MA, serão tomados sem efeito,
t0.3

- 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 dívida líquida e certa

e

deverão ser pagas em até 30 (trinta) dias, contados da sua cobrança, decorrido este pÍazo, tais

multas serão descontadas de qualquer importância devida à CONTRATADA, ou ainda,
cobradas judicialmente, servindo para tanto o presente instrumento como titulo executivo
extrajudicial;
10.5 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Miranda do
Norte - MA poderá, alem da aplicação das multas previstas nos itens anteriores, aplicar as
penalidades de advertência e suspensão temporária de participação em licitações, além do

impedimento do contÍato;

10.6

O valor da multa será descontado de qualquer fatura ou credito existente em favor da

CONTRATADA, perante a Prefeitura Municipal de Miranda do Norte - Ma, nenhum
pagamento será realizado à CONTRATADA que tenha sido multada, antes de pagar ou
relevada multa.
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clÁusure

DÉcrMA rRTMETRA

CONTRATADA.

-

c?

DAS oBRTGAÇÕES DA coNTRATANTE [,

1I.I - OBRIGAÇÕf,S DA CONTRATADA

Il.l.l

A CONTRATADA é responsável 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
Miranda do Norte/lllA, ou a terceirosi
-.-

11.1.2

- A CONTRATADA e responsável exclusiva pela entrega,

condicionamento, e

transporte dos Medicamentos, Materiais e Kits.

It.l.3

O CONTRATADO e o responsável exclusivo pelo fornecimento de materiais de
proteção individual e pela orientação de uso desses materiais a todos os seus empregados
envolvidos na execuçào do objeto do contrato, Os Testes de proteção individual deverão
obrigatoriamente seguir a NOTA TECNICA GVIMS/GGTES/ANVISA N'04/2020, alem das
disposições pertinentes advindas dos órgãos de Saúde ou do Ministerio do Trabalho.

I1.1.4 A CONTRATADA e responsável solidanamente com os fomecedores (fabricante,
produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os tome
irrecupeníveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam;
11.1.5 - Os danos e prejuizos serão ressarcidos a CONTRATANTE, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contadas da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena
de multa;

11.1.6 De acordo com o disposto neste contrato e a fim de atender ao bom desempenho das
obrigações pactuadas, a CONTRATADA obriga-se a executâr a CONTRATANTE' os
fomecimentos de lorma regular na mesma forma contratadat

ll.l.7 Executar o objeto contÍatado, em conformidade com as nonnas, recomendações
expedidas pela CONTRATANTE e especificações constantes de sua proposta, que fará parte
integrante deste instrumento;

-

- A CONTRATADA

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

11.1.8

o objeto licitado de acordo com as

ll.I.9 - Comunicar a SEMUS/PMMN, 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 comprovação e nova data para entrega;
11.1.10 Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes do fomecimento, e do
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a SEMUS/PMMN;

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

as

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer parte do t'ornecimento a que esta obrigadat
11.1.12 - A CONTRATADA deverá manter durante todo o prazo de execução do objeto, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidos no termo de referência.

11.2 OBRIGAÇÕES DA CONTR{TANTE
A CONTRATANTE obriga-se a
11.2.1

-

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

previsto neste contrato;

-

11.2.2
Aplicar as penalidades
contidas no documento contratual;

à CONTRATADA pela inobservância das disposições

-

11.2.3
Conferir e atestâr a fatura emitida pela CONTRATADA, e após constatar o fiel
cumprimento da execução do objeto, providenciar o competente pagamentol

-

11.2,4
Comunicar à CONTRATADA, todo e qualquer problema referente ao contrato,
ficando aquela obrigada a reparar aquilo que fo'i denunciado, sem ônus a CONTRATANTE.

11.2.5 A CONTRATANTE não responderá por

quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA p€rante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto contratado,
bem como por qualquer dano causado a teÍceiros em decorrência de ato da mesma, e de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁT]STJLA DE(]IMA SEGUNDA _ DA RESCISÃO
12.1

-

O oontrato poderá ser rescindido:

a) Nos casos previstos na Lei no 8.666193;
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja

conveniência para o

CONTRATANTE;

c)

Judicialmente, nos termos da legislação processual em vigor.

CI,ÁT]SIJLA DÉCIMA TERCEIRA_ DOS ÔNTÍS T.ISCAIS E LEGAIS

l3.l -

O preço estabelecido no item 4.l, inclui todos os tributos incidentes sobre o objeto
deste contrato. Quaisquer tribúos ou encargos legais que aÉs a assinatura deste contrato,
venham a ser criados, bem como qualqueÍ alteÍação dos existentes, inclusive sua extinção,
que comprovadamente reflitam no preço contratual, implicarão na sua revisão para mais ou
paÍa menos, conforme o caso;

+
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13.2

Será de responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento de todos os tributos,
encargos e contribuições de qualquer natuÍeza, inclusive para fiscais, de competência da
União, dos Estados e dos Municipios, que incidam sobÍe o objeto do presente contÍato;
13.3
A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela devolução à CONTRATANTE, das
imponâncias referentes a ônus fiscais e legais não recolhidas, em decorrência da diminuição
dos encargos tributários relativas ao objeto do presente contÍato, proveniente da alteração 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 epoca própria, de quaisquer encargos
incidentes sobre o objeto deste contrato, assistir-lhe-á o direito de reter quaisquer pagamentos
devido à CONTRATADA até que esta satisfaça integralmente a exigência formulada;
13,4.1

-

As importâncias retidas, na forma deste item, serão devolvidas sem coÍreção

CLÁI.ÍST]LA DÉCIMA Qt]ARTA

-

DO CASO FORTUITO OI.1 DE FORÇA MAIOR

l4.l - Quaisquer atmsos no cumprimento dos prazos estabelecidos ou infrações às
disposições deste contÍato pela CONTRATADA, somente serão considerados como
excludentes de responsabilidade e multas contratuais, se resultarem de caso lortuito ou de
lorça 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 contratuais, a ser acoÍdada entre as
14.1.2

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

- DA DoTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1

As despesas deconentes deste contrato ocorrerão à conta de dotação orçamentaria da
CONTRATANTE, obedecendo à seguintes classificações: 10 - Saúde -FMS; Subfunção:
122 - Administração Geral; ProgÍama: 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.

CLÁTISULA DÉCIMA SEXTA

-

,

DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATT]AL

16-f - O prazo de vigência do presente contÍato será ate dia 31 de Dezembro de 2020, com
inicio na data da assinatura do contrato.
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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 DÉCtr\iIÂ SÉTIMA _ Do Gf,RENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
DOCONTRATO

l7.l -

O gerenciamento da execução do objeto solicitado ficará a cargo de servidor designado
formalmente pela SEMUSPMMN, o qual cuidará de incidentes relativos a pagamentos, à
documentação, ao controle dos prazos de execução e recebimento, etc., nos termos do art. 67
da Lei no 8.666193.

-

17.2 O servidor designado anotará em registro próprio todas as oconências relacionadas
com o fomecimento do objeto, sendoJhe assegurada à prerrogativa de:
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 necesúrio
à regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Garantir ao contratado acesso a toda e qualquer informaçâo sobre ocorrências ou fatos
relevantes relacionados com a execuçâo do objeto.
d) Emitir pareceres em todos os atos da Administração relatrvos a execução do objeto, em
especial aplicações de sanções e alterações do mesmo.

-

17.3 As decisões e providências que ultrapassarem 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

frscalização exercida pelo SEMUS/PMMN não excluirá

ou reduzirá a

responsabilidade da CONTRATADA pela complera e perfeila execução do objeto comratual.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

-

DAS NOTIFICAÇÕES

18.1 - 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.

CLÁU§ULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO

l9.l - A CONTRATANTE

fará publicar o resumo do presente contrâto no Diário Oficial do
Municipio, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do art.6l
da Lei n" 8.666193.

CLÁUSULA VIGÉSIMA _ DOS CASOS OMISSOS
20.1

-

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições

+
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contidas na Lei n" 8.666193, e normas e princípios gerais do contrato.
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DAs DrsposrÇôEs GERATS

21.1- Todas as comunicações ou notificações relativas

a este contrato serão enviadas para os
endeÍeços das partes constantes no proâmbulo deste contrato;

-

21.2 Todas as correspondências e acordos anteriores à data da assinatura deste contrato
seÍão considerados sem efeito, e somente o estipulado no contrato e seus documentos têm
validade para a execuçâo do mesmo;
21.3 A CONTRATADA declara, neste ato, ter pleno conhecimento e compreensão dÍrs
especificaçôes técnicas, dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois,
em nenhuma circuns6ncia, alegaÍ o desconhecimento dos mesmos, para isentar-se de
responsâbilidade pelo fornecimento não aceitos;

-

-

21.4 A tolerância ou o não exercício, pela CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela
assegurados neste contrato ou na Legislação em geral, não importará em renovação ou
renúncia a qualquer desses direitos, podendo a CONTRATANTE exerciul-los a qualquer
tempo;
21.5 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar a execução do contrato, quando
lhe convier.

CLÁT]STILA DÉCIMA SÉTIMA _ DO FORO

l7.l

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca da Cidade de Itapecuru-Mirim MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as
questões decorrentes deste contrato e de sua execução.
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E, por estarem assim justas, acertadas e contratadas, apos ligo e achado conforme, as partes,
por seus representantes legais, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas que também os subscrevem.
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Jonas Sousa Lima
RG n" 01903ó812018 SESP-MA
cPF 007.415.193-21
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do Norte/MA, 14 de Maio de 2020
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO N' DL-01 l -2020-001
PROC. ADM. N'027-2020

TERMO DE CONTRATO EMERGENCIAL QI]E
FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL
DE NTIRÀNDA DO NORTE - MA E A EMPRESA

TOPNIED DISTRIBT]IDORA LTDA, PARA
FORNECIMENTO Df, MEDICAMT]NTOS,
MATERIAIS DE INSTiMOS HOSPITALARES E

KITS DE TESTES RAPIDOS PARA COVID

-

19

Pelo presente instrumento de CONTRATO ADMINISTRATIVO que, entre si, fazem de um
lado, a Prefeituro Municipal De Miranda Do Norte - Maranhão, localizada na Rua do
Comercio n' 183 - Centro - CEP: ó5.495-000 Miranda do Noúe - 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, poÍador do
026.559.333-62 e RG no 024829512003-2 SSP^44, doravante denominado
CPF
CONTRATANTE. E do outro lado a empresa: TopMed Distribuidora Ltda, localizada na
Avenida Getulio Vargas no 3735 Monte Castelo Cep: 65030-000 São Luis MA,
inscrita no CNPJ sob o n" 19.361.489/0001-55 e Inscrição Estadual N" 12.516.519-6,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato repres€ntada por Jonas Sousa

n'

-

-

Lima, brasileiro, solteiro, Socio-Administrador,

-

portador

do RG

no

019036812018 SESP-MA, inscrito no CPF sob o n" 007.415.193-21, RESOLVEM celebrar
o presente Contrato decorrente da Súmuta de Dispensa de licitação Emergencial n.'0ll2020 e do Processo Àdministrativo n." O21-2020, com fundamento na Lei Federal no
13.97912020 alterada, posteriormente, pela Medida Provisória n" 92612020, mediante as
seguintes cláusulas e condições:

FTJNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO

O

presente conrato decorre de procedimento de Dispensa de Licitação, emergêncta
deflagrada no art. 4o da Lei Federal n'. 13.979120 e Decreto Municipal n' 021-2020, além de
outras legislações complementares, as quais ÍullpzrÍÍrm o presente contrato para todos os
efeitos legais.

CLÁUST]LA PRIMf,IRA _ DO OBJETO

t.I -

O

presente contrato tem por objeto

a Contratação Emergencial de Empresa para

$
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ESTADO DO MÂRANHÃO
PREFEITURAMUNICIPÀLDE MIRÂNDADO NORTE - MA
CNPJ: 12.553.806 / 0001-96
N"
- Centro - 65,495-000 - Miranda do Norte - MÀ
Fornecimento de Medicamentos, Mâteriais de Insumos Hospitalares e Kits de Testes Rapidos
para Covid
19, Desünados A Atender A Rede De Saúde Do Município De Miranda do
Norte - Ma, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de
Referência e Proposta de Preços, a qual faz parte integrante e inseparável deste contrato.
Rua do Comércio

183

-

-

1.2

Discriminação do objeto e valores da PÍoposta de Preços
Objeto: l\Iedicamentos, Insumos Hospitalares e Kits de Testes Rapido Para Covid l9

Item

Descriçâo

Acido Acetilsalicílico 500mg
Alcool Etitico 70%
Avortal Manga Longa C/Tiras E C/
Elastico
Azitromicina 500rng Cmp
Hidroxicloroquina 40Orng
lvermectina 6mg

I

2
.,

Qtd

Comprimido

15.000

Litro

3.000

Unidade

300

,10.500,00

7.60

2.280,00

I

5.000

3,45

Cornprimido

4.000

21,50

Comprimido

12.000

8,ó-3

Luva De Procedimentos Tam P. M E G
Macacão Tipo Twek Branco G

Unidade
Unidade

40.000

9

Mascara Cirurgica Tripla C/ Ellstico

Unidade

l0

Mascara Respiratória PfI2 N95

ll

5

6

V Total

V Unit
0,l l
I3,50

Comprimido

4

1.650.00

5I

.750,00

86.000,00
t

03.560.00

0,62

24.800.00

r95,00

39.000.00

20.000

3,10

62.000.00

Unidade

500

72,62

36.310,00

Naproxeno 550mg

Comprirnido

5.000

6,15

t2

Nimesulida l00mg

Compnrnido

15.000

0 22

3.300,00

l3
l4

Oculos De Proteção lncolor

Unidade

300

25,30

7.590,00

Comprimido

20.000

0,33

6.600,00

t5

Prope Sapatilha Descarlayal Branca

s.000

0,57

8.550.00

l6

Sulfâto De Zinco 66mg
Teste Do Reagente Para Diagnóstico
Clínico 7, Conjunto Completo, Qualitativo
Anti-Coronavirus Covid-I9 Igg E Igm
Touca Sanfonada /Elastico Descartavel

3,80

57.000.00

7

8

I

Und

l7

I

Paracetamol 500 Mg

l8
l9

Branca

Viseira De Protetor Facial - Tipo Shield

20

Vitamina D 2000 Ui

Unidade

200

l

Comprimido

15.000

Unidade

2.000

Unidade

I +o.ooo

I

2

I

I

r

o.oo

o'23

3

I

|

0.750.00

420.000.00
e 2oo'oo
I

Unidade

100

19,50

1.950.00

Capsula

15.000

2,91

43.650.00
1.036.440,00

CLATISTJLA SEGTJNDA - DOS DOCI.]MENTOS CONTRATTIAIS
2.1 - As referências neste instrumento, cláusulas, itens e subitens, colTespondem sempre aos
do presente contÍato, salvo outÍa expÍessa indicação.

CLÁUSULA TERCEIRA

-

DO PRAZO DE ENTREGA

&
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C?

3.1 - A Entrega dos Medicamentos, Materiais e Kits contratados será de forma imediata em
até 05 (cinco) dias úteis, após recebimento da Ordem de Fornecimento.

CLÁusuLA etrARTA - Do vALoR
4.1 - Pelo Fomecimento dos Medicamentos, Materiais e Kits, objeto deste conÍato a
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a impoúância de R$ 1.036.440,00 (um
milhão, trinta e seis mil, qüâtrocentos e quarenta 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.

CLÁUSULA QUINTA

-

DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

- O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, no prazo de até 30 (trinta) 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
apresentação 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 quinto dia útil subsequente
ao mês da execução e aceite definitivo dos fomecimenlos, atraves de oficio, encaminhado à
Secretaria Municipal da Saúde, devendo ainda conter todas as informações necesúrias para
dela se dar quitação e estar de acordo com as normas fiscais vigentes.

A solicitação de pagamento deverá vir acompanhada, ainda, da cópia da nota de
empenho, cópia do contruto/ou ordem de fomecimento, Certidões Negativas de Débitos
referente 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 atuâlizadas, assim como comprovar quaisquer alterações havidas em seu
contrato social, de acordo com a legislagão vigente.
53

-

5.4 - A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal e demais
documentações necessárias ao pagamento ou â sr.ür apresentâção com inconeções ou
ausências de documentos, ensejará a prorrogação 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 atraso, sendo de sua única e total
responsabilidade.

5.5

A empresa lançará na Nota Fiscal as especificações do(s) fornecimento(s) de modo
idêntico àquelas constantes do objeto da Nota de Empenho e proposta apresentada.
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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 limite prevista para o
pagamento ale a dala do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicandose a seguinte fórmula:

EM:IxNxVP
I

EM = Encargos Moratórias
I

:

N

:

(6/100)
365

a serem acrescidos ao valor originariamente devido.

Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula.

:

Número de dias entre a data limite prevista paÍa o pagamento e a data do efetivo

pagamento.

VP

:

Valor da Parcela em atraso.

(]L.itIST'LA SEXTA - DA (;ARA\TI,\ DE QI.'ALIDADE
6.1 - A CONTRATADA responderá pela qualidade dos Medicamentos, Materiais e Kits, que
deverá obedecer rigorosamente às regras contidas nesle contrato;

6.2 - A execução do objeto em desacordo com as disposições do presente contrato, será
notiticado 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 pr.tzo de execução.
CLÁT]ST]LA SÉTIMA

-

DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES

7.1 - Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração
pública poderá preveÍ que os coítratâdos fiquem obrigados a aceitar, nas mesras condições
contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em ate 50% (cinquenta por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, conforme art. Art. 4"- I da Lei Federal n" 13.97912020.

CLAUSULA OITAVA -DO REAJUSTE
E.l

-

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

- Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendose a revisão em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências
8.2

incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

8.3

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

{
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prazo de

l2 (doze)

C?

- MÂ

meses.

CIÁTISTILA NONA

-

DA CESSÂO DO CONTRATO

9.1 - A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente,
o presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA

-

DAs SANÇÔES ADMINISTRATIVAS

A CONTRATADA ficará sujeita

às seguintes deliberações pelo inadimplemento:

10.1 - Ressalvados os casos de força maior, ou fortuito, devidamente comprovados, estaá
sujeita a CONTRATADA além das sanções preüstas na Lei Federal n". 8.óóói93, p€lo
descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas, as seguintes
penalidades

:

10.t.1 - A não observância do prazo de execução do objeto pela CONTRATADA,
irnplicará em multa moratória, não compensatóÍi a de 0,160/o (dezesseis decimos por
cento) por dia de atraso, sobre o valor total da Fatura, até o limite de l0 (dez) días,
independentemente das sanções legais, que possam ser aplicadas, de acordo com os
Artigos 8ó,87 e 88, da Lei Federal n". 8.66ó193 e suas alterações, salvo se o prazo Ítrr
prorrogado pela CONTRATANTf, ;
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,
10.2

-

10.3 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 dívida líquida e ceÍa e
deverão ser pagas em até 30 (trinta) dias, contados da sua cobrança, decorrido este pÍazo, tais
multas serão descontadas de qualquer impoÍância devida à CONTRATADA, ou ainda,
cobradas judicialmente, servindo para tênto o presente instrumento como título executivo
extrajudicial;

-

10,5

Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Miranda do
Norte - MA poderá, alem da aplicação das multas previstas nos itens anteriores, aplicar as
penalidades de advertência e suspensão temporária de participação em licitaçõeq alem do
impedimento do contrato;

10.6

O valor da multa será descontado de qualquer fatura ou crédito existente em favor da
CONTRATADA, perante a Prefeitura Municipal de Miranda do Norte - Ma, nenhum
pagamento será realizado à CONTRATADA que tenha sido multada, antes de pagar ou
relevada multa.
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CLÁUS[JLA DÉCTMA PRIMEIRA _ DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE E
CONTRATADA.

II.I

OBRIGAÇÕES DA CONTRÁTADA

11.1.1 - A CONTRATADA é responsável 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 Prefeiturâ Municipal de
Miranda do Norte/lllA, ou a terceiros;

11.1.2 - A CONTRATADA é responsável exclusiva pela entrega, condicionamento, e
transporte dos Medicamentos, Materiais e Kits.
11,1,3 - O CONTRATADO é o responsável exclusivo pelo fornecimento de materiais de
pÍoteção individual e pela orientação de uso desses materiais a todos os seus empregados
envolüdos na execução do objeto. do contrato. Os Testes de proteção individual deverão
obrigatoriamente seguiÍ a NOTA TECNICA GVIMS/GGTES/ANVISA N'04/2020, alem das
disposições pertinentes advindas dos órgãos de Saúde ou do Ministérío do Trabalho.

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

1L1.6 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
fornecimentos de forma regular na mesma forma contratadat

ll.l.1 Executar o objeto contratado, em conformidade com âs noÍrnas, recomendações
expedidas pela CONTRATANTE e especificações constantes de sua proposta, que fará parte
integrante deste instrumento;

-

11.1.8

- A CONTRATADA

obriga-se

a executaÍ o objeto licitado de acordo com

as

especificações constantes na Proposta de Preços;

11.t.9

Comunicar a SEMUS/PMMN, no prÍrzo 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 comprovação e nova data para entrega;

ll.l.10

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

{

*

üíinfiíil
IEIEm

. §rÍüroocoí !rç(

ESTADO DO MÁ,RÀNHÃO
PREFEITURÂ MUNICIPÀL DE MIRÀNDA DO NORTE - MÂ
CNPJ: 12.553.806 / 0001-96
Rua do Comércio N" 183 - Cenro - 65.495-000 - Miranda do Norte - MÀ
t

1.1.1I

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

C?

as

obrigações assumidas, nem subcontratar qualqueÍ parte do fornecimento a que estii obrigada;

I1.1.12 - A CONTRATADA deverá manter durante todo o prazo de execução do objeto, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidos no termo de referência.
I

I.2 _ OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRA,TANTE obriga-se a

ll.2.l -

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

-

11.2.2
Aplicar as penalidades à CONTRATADA pela inobservância das disposições
contidas no documento contÍatual,

-

11.2.3 Conferir e atestar a fatura emitida pela CONTRATÀDA, e após constatar o fiel
cumprimento da execução do objeto, providenciar o competente 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 responderá 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
empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁTISTjLA DÉCIMA SEGTINDA _ DA R-OSCISÃO

l2.l -

O contrato poderá ser rescindido:

a) Nos casos previstos na Lei n'8.666193;
b) Amigavelmente, por acordo entre es partes, desde que haja conveniência para o
CONTRATANTE;

c)

Judicialmente, nos teÍÍnos da legislação processual em vigor.

CLÁUSULA DÉCTMA TERCEIRA

-

DOS ÔNUS FISCAIS E LEGAIS

l3.l -

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

s
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-

13.2 Será de responsabilidade da CONTRATADA o Íecolhimento de todos os tributos,
encargos e contribuições de qualquer natureza, inclusive para fiscais, de competência da
União, dos Estados e dos Municípios, que incidam sobre o objeto do presente contÍato;

13.3 A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela devolução à CONTRATANTE, das
importâncias referenles a ônus fiscais e legais não recolhidas, em docorrência da diminuição
dos encargos tributários relativas ao objeto do pÍesente contÍato, proveniente da alteração 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 encÍrgos
incidentes sobre o objeto deste contrato, assistir-lhe-á o direito de reter quaisquer pagamentos
devido à CONTRATADA ate que estâ satisfaça inte$almente a exigência formulada;

13.4.1 As importâncias retidas, na forma
CLÁT]STILA DÉCIMA QUARTA

-

deste item, serão devolvidas sem correção

DO CASO FORTUITO OTI DE FORÇA MAIOR

l4.I - Quaisquer atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos ou infrações às
disposições deste contrâto pela CONTRATADA, somente serão considerados como
excludentes de responsabilidade e multas contÍatuais, se resultarem de caso fortuito ou de
força maior, desde que atinjam direta e comprovadamente, o objeto do presente contrato,
14.1.1 A CONIRATADA

deverá comunicar por escrito e comprovar qualquer evento de
força
maior,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de sua ocorrência, sob
caso fortuito ou de
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 prÍzos contratuais, a ser acordada entre as
partes, para o restabelecimento das condições normais de fomecimento e/ou execução, desde
que cumprida a formalidade do subitem anterior.

CLÁUSTILA DÉCIMA QUINTA
15.1

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- As despesas decorrentes deste contrato ocorrerão à conta de dotação orçamenúria

da

CONTRATANTE, obedecendo às seguintes classificações: l0 - 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.
CLÁUSUT,A DÉCIMA SEXTA

- Do

PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

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

\
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16.2

O contrato poderá ser prorrogado por períodos

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTD{A _ Do GERENCIAMENTo E DA FISCALIZAçA0
DO CONTRATO

17.1 O gerenciamento da execução do objeto solicitado ficará a cargo de servrdor designado
formalmente pela SEMUS/PMMN, o qual cüdará de incidentes relativos a pagamentos, à
documentação, ao controle dos prazos de execução e recebimento, etc., nos termos do art- 67
da Leí no 8.666193.

-

17.2 O servidor designado anotará em registro próprío todas as ocorrências relacionadas
com o fomecimento do objeto, sendolhe assegurada à prerrogativa de:
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 regalarização das faltas ou defeitos observados;
c) Garantir ao contratado acesso a toda e qualquer informação sobre oconências ou fatos
relevantes relacionados com a execução do objeto.
d) Emitir pareceres em todos os atos da Administraçâo relativos a execução do objeto, em
especial aplicações de sanções e alterações do mesmo.

-

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

- A

fiscalização exercida pelo SEMUS/PMMN não excluirá ou reduzirá a
responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeÍo contratual.

17.4

CLÁT]STILA DÉCTMA OITAVA

-

DAS NOTTFICAÇOES

18.1 Qualquer comunicação das partes a respeito do Contrato só produzirá efeitos legais se
processada por escrito, mediente protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua
efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.
CLÁUSTILA DÉCIMA NONA _ DA PT]BLICAÇÃO

l9.l - A CONTRÂTANTE

fará publicar o resumo do presente contrato no DiríLrio Oficial do
Município, após sua assinatura, obedecendo ao pÍazo previsto no parágrafo único do art. 6l
da Lei no 8.666193.

CLÁT]SULA VIGÉSIMA
20.1

-

-

DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
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DlsposrÇoEs GERATS

Todas as comunicações ou notificações relativas a este contrato serão enviadas para os

endeÍeços das partes constantes no preiâmbulo deste contrato;

-

21.2 Todas as corespondências e acoÍdos anteriores à data da assinatura deste contrato
serão considerados sem efeito, e somente o estipulado no contrato e seus documentos têm
validade para a execução do mesmo;
21.3 A CONTRATADA declara, neste ato, ter pleno conhecimento e compreensão das
especificações lecnicas, dos documentos e demais condições contraluais, não podendo, pois,
em nenhuma circunstância, âlegâr o desconhecimento dos mesmos, para isentar-se de
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
renúncia a qualquer desses direitos, podendo a CONTRATANTE exercita-los a qualquer
tempo;
21.5 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar a execução do contrato, quando
lhe convier.

CLÁUST]LA DÉCIMA SÉTIMA _ DO FORO

l7.l -

As paÍes contratântes elegem o Foro da Comarca da Cidade de ltapecuru-Mirim
MA, com renúncia expressa a quâlquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir

as

questões decorrentes deste contrato e de sua execução.
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E, poÍ estarem assim justas, acertadas e contratadas, apos ligo e achado conforme, as partes,
por seus representantes legais, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor
rto, na
e forma,
das testemunhas que também os subscÍevem
um so
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