
CONTRATO N°: 00042/2020-CPL.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE RIACHÃO E AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, PARA
FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA

FORMA ABAIXO;

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de
Riachão - Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, CNPJ n°
01.612.770/0001-58, neste ato representada pelo Prefeito Fábio Moura de Moura,
Brasileiro, Divorciado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua Manoel Tomaz
de Aquino, 37 - Casa - Centro - Riachão - PB, CPF n® 486.330.974-00, Carteira de
Identidade n® 935.081 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado AGS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - RUA GUADENCIO PAIJ4EIRA DA COSTA, 25 - ÁGUA FRIA - JOÃO
PESSOA - PB. CNPJ n° 30.712.427/0001-83, neste ato representado por Raildo Queiroz

Diniz. Brasileiro, Solteiro. Representante, residente e domiciliado na Rua Pedro

Juscelino de Aquino, 251 - Jardim Cidade Universitária - João Pessoa - PB, CPF n"

059.343.574-50, Carteira de Identidade n* 2.829.811 SSP/PB, doravante simplesmente
CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se
regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n® 00027/2020,
processada nos termos da Lei Federal n® 10.520, de 17 de Julho de 2002, Decreto
Municipal n®. 006/2007, de 07 de Agosto de 2007 e subsidiariamente a Lei Fecí al n®
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n® 123, de 14 de Dezembro de 2006;
Decreto Federal n® 3.555, de 08 de Agosto de 2000; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e ainda, especialmente,
a Lei Federal n® 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, alterada.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto: Aquisição de produtos diversos para atender a
demanda das ações do combate ao COVXD—19, no município de Riachão/PB.

O  fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições
expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas
correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão Presencial n® 00027/2020 e
instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do
presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, á de R$ 4.350,00 (QUATRO MIL
E TREZENTOS E CINQÜENTA REAIS).

COD. DISCRIMINAÇÃO MARCA UMID. QÜANT.
PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO

TOTAL

MASCARAS DE TECIDOS COM NO MÍNIMO AS

SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: «Tecido de
composição 100% algodão, atóxico; • Máscara
confeccionada no modelo anatômica, em
tamanho único, com acabamento executado em

máquina reta; • Pronta e acabada com 22,0
cm de largura, 14,0 cm de altura central e

4,5 de altura nas laterais; • Duas alças de
tiras de elástico, com espessura de 07 mm,
e  comprimento de 19 cm, pregadas nas
laterais da máscara, formando arcos;
Possui uma costura de cima a baixo na parte
frontal formando um bico em direção ao
nariz do usuário; • Tecido duplo (podendo
ser usada pelos dois lados), com duas
pregas laterais de 1 cm cada;

Confeccionadas, excepcionalmente na cor
branca.

FABRICAÇAO
PRÓPRIA

UND 3000 1,45 4.350,00

VALOR TOTAL: R$4.350,00

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo4<|ip

íA
7

um ano<



CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Orçamento 2020: Recursos Próprios do Município de Riachão/Recursos Federais: 02.070
Secretaria Municipal de Saúde - EMS: 10 301 2005 2092 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA
COVID 19 - BMS:

0000467 3390.30 99 1211 Material de Consumo;
0000468 3390.32 99 1211 Material de Distribuição Gratuita;
0000469 4490.52 99 1211 Equipamentos e Material Permanente;
0000477 3390.30 99 1214 Material de Consumo.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da
seguinte maneira: Até trinta dias após a entrega dos produtos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:
O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas
condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1°, da Lei 8.666/93, está abaixo
indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:
Entrega: 5 (cinco) dias.
A  vigência da presente contratação será determinada: Até o dia 31/12/2020,
considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser
prorrogada por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento
dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, conforme o disposto no Art.
40-H da Lei 13,979/20, alterada.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo
com as respectivas cláusulas do presente contrato;

~ Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento
contratado;

c  - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a
qualidade de produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que
não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos
termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução,
respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsidio de
informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a  - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do
presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o
ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos
estipulados;

~ Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação
fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e
compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em
razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução
do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
~ Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e

esclarecimentos solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f  - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste
instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo
processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre
que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo
Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será
rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei
8.666/93.



o Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até 50% (cinqüenta por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, nos termos do Art. 4°-! da Lei 13.979/20, alterada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMEHTO:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das
obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo
Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais,
sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas
nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero
virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na
entrega, no inicio ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d -
simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na
Lei 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da
Comarca de Araruna/PB.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o
qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

TESTEMUNHAS

1

c^^= 05Y, ^

lão - PB, 31 de Agosto de 2020.

FÁBIÓ f!K3ÚRA DE MOURA

Prefeito

CPF; 486.330.974-00

09^. jí/5- oon- 0%

PELO CONTRATADO

/L
AGS COMERCIO E SERVIÇO,

RAILDO QUEIROZ DINIZ

CPF: 059.343.574-50


