
COttTRATO N": 00043/2020-CPL.

'rr:fí.vo r>r cont-íato qvz emtbc si cesedram a prefeitura

MUNICIPAL DE RIACHÀO 5 CRM COMERCIAL LTDA, PARA rORNECIHCNTO

CONFORME DISCRIMINADO NESTE IKSTRUHF.NTO MA FORMA ARAIXO:

l'«lo presente instrumento particular do co.".trato, cie um lado Prefeitura Municipal de
Riachao - Rua Manoel Tonau dc Aquino, 485 - Centro - Riachão - PR, CNPJ n'-'
01.612.770/0001-58, .neste ato represeritada pelo Prefeito Fábio .Moura do Moura,
arasilciro, Divorciado, Eacjeniieiro Civil, residente e domiciliado na Rua Míinoel Toiríi;'.
de Aqviir.o, 37 - Caaa - Centro - Rinch.ao - ?3, CPF n" 4 36.330.0?-;-00, Cr.rfi.ra dc
Identidade r.^' 935.031 .SSI'/pa, doravante simplosmonto COHTRATANTE, e do oxii.ro l..Jo CRM
COMERCIAI, LTOA - RUA GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIA, 459 - PETROPOLIS - NATAL -
RN, CNPJ n" 04.679.119/0001-93, nente ato representado por Germano José Ferreira
Silva. Brasileiro, Reprosentanto Comercial, residente e domiciliado r.a Rua Artur
Sr.cdir.s das Anjos, 383, Apto 202 - Altiplano Cabo Brar.co - Jcno Ponsc.n - PB, CPF n°
218.034.474-00, Carteira de Identidade n* 1.237.094 - SP/PB, doravanto siaplosiaentg
CONTRATADO, decidiram as parte.'; oontrat.ante:; .msinar e presente contrato, o qunl :;n
rcgGró oclas e condições scfjuir.tcs;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS Ft.RiDAMENTOS:
Hstc contrato decorre da licitac.io irodíil idade Preqãc Preseneitil n" 00027/?0.''0,
process.-.da nos ternos da Lei Federal r." 10.320, dc IV do .luiho de 2002, Decreto
•lunicipal n". 006/2007, i:c 07 de Agosto dc 2007 e subsidicir iaiTier. i e a [.•■•i redercl :;■■■
S.66S, de 21 d& Jjr.ho de 1993; Lei Coxplc.ter.tar n' 123, do ;í do Dezembro de 2üÍ6;
Decreto .■ccort; n" 3.55:!, do OS ce Agosto de 200D; e leíjisiaçào pertinente,
consideradas as alterações posteriores dar. refcridar. norm.a:;; c ainda, e.spcciai.-nante,
a Lei Federai 13.979, dc 06 de fevereiro do 2020, alterada.

CLÁUSUIJ. SF-GUNOA - DO OBJETO:
O presente contrato to.t por objeto: Aquisição de produtos diversos para atender a
demanda das açõea do coabotc ao COVID-IS, no município da Riachão/PD.

Q  ."^otr.ecimcntc devore ncr c:;ccíitado ri yorosemoatc de acordo com as condições
crprossds :;estc iiistrurrento, proposta apresctítad::, c:;pccif icoçocs tcc.-.icns
ccirrc*:;pc:idente5, processo do licitação modil idarío Prevjão Presencial n'' 00027/2020 t*
i:istr;:çce.s rio Contratante, docuir.er.tos esse:: que ficam fazendo partes integrantes do
presente contrato, independente tle transcrição.

CIÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total GC.-;to co:;t,-ato, a base rio oreco procosto, ó de R5 2.2BC,00 {DOIS MIL E
DUZENTOS S OITENTA REA.IS) .

CÓD. DISCRIMINAÇÃO MARCA ÜNin. iÇOANT, ^ j
;  - - UNITWílO ! TOT,\:.
:F1ii,vfkii,*.d:;r h;-.-ív.\u costa • capacidade. íNtecií "ü;:l " ;i" ióa,i;:Í .;.7fio,oo
;tangi:i; 23 lit:-:j!i, :iíit.eii a 1 rtiCiUÍSS
"ôlictiicnc, sor.n.i tipa pi5(,.'.o, ciI-TiCr.i d.-' Círí.aoo
bo.T.pHf.saçãc «í::. i,it/iO, peso vatlu .apro:..(macio

con trava. >

_  . ' VÁÍ,ÒR~TOTÁLÍ 2.280,00

CLÁUSUIA QU/iRTA - DO REAJUSTAl-ÍENTO:
Os p; cços contratados sâo finos e i riea jsst.âvois no ur.azo de u.m a,-.o.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
íii> despesas ccrrorão por conta da. seguinte dotação, con.stante cio o:'ç.imento vrcjente:
Orçamento 2020: Rocerso» Próijrioa do Município de Riaohão,'Recursos Fodorais: 02.070
Secretaria Municipal de Saúde - FMS: 10 301 2005 2052 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA
COVID 19 - SMS:
CC004C7 3390.30 95 2.211 Material de Consumo;
C00Ú468 3390.32 99 1211 Material da Distribuição Gratuita;
C000469 4490.52 55 1211 Ecpjipanontoo o Material Permanente;
0COO4/7 3390.30 99 1214 Material de Consume.

CLAUSULA SEXTA - DO PAG.AMIíNTO;
O pagamento será cíetuacio :iíi Tt.-.-sóiiia;-!,! cie Con »;!.vitiinte, snoci i •■uitc» processo :'egul ar, da
seguinte nianetrr.: Até trinta dias após a entrega dos c^odutos.



CLÁUSULA SÉTIMA - CO PRAZO E DA VIGÊNCIA:
(" n:ano máxino do dc cb^cto or.-. cotitratcdo, çu.* ac-ltô proí rcAj!i<,-kj rtiiS

condições c hipóteses previstas no Art. 51, 5 1", da Lei 8.656/93. está abaixo
indicíído e será considerado da caiissão do Podido cie Compra:
Entrega; 5 (cxnco) dias.
A  vigência da arcscnto contratação será dotcrninadn: Até o dra 31/1.;, 2020,
considerada da data dc assinatura do ie.spectivo in.struniGnto de ajuste; podendo sor
prorrogada por poriodor. sucessivos, enquanto perdurar n necessidade do onfrontainnnto
dos efeitos da situação de e.mergcncia do saúde pública, conforitc o rlisposto no Art.
•i"-K da Lei 13.979/20, alterada.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
c - Efetuar o pagamento relativo ao íornecireqnto cfctiva.uer.te realizado, de acordo
com as respectivas ciáu.sul.i.s do presente contrato;
b - iToporcior.a.;- ao Contratado todos o.s meios r.cccr.nario.s para o fiel fornecimento
contratado;

c  - Notificar o Contratado sobre qiialcjuer itrcgulnridado encontr,ada quanto ã
cualiciade de produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa f isscai i znçao, o que
não cxi.T.c o Contratado de suas rosponsabilidades contratuais e legais;
d - Designar roprcccntantcf! com. atribuições dc Gestor e Fiscal deste contrato, nos
termos da norma vigent.c, especialmente para acuiupeiihar e fir.caiizar a s\ui execução,
respectivamente, permitida a contratação de tnrcoiros para assistê.-.cio c subsidio de
informações pertinentes a essa;: atribuiçõc.s.

V

CLÁUSULA MONA - D/:S OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a  - Executar devioaiaento o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do
presente contrato, dentro dos inclhore.s parâmetros dc qualidade estabelecido:: para o
ro.iiO dc atividade relacionada no objeto contratual, com obscrvá.ncia nor, prazos

estipulados;
b  - Responsabilizar-sc por todos os ônus c obrigações concernentes a legislação
fiscal, civil, vrihiitária o trabalhista, bem. como por toda.s n.s de;;pesas c
compromissos âssumidcs, n qualquer titulo, perante ::ei:.s fornecedores ou teix-e;ires em
raz.io da execução do objeto contratado;
c - Manter yioposto capacitado e idôneo, aceito pelo Cont:'atanto, quando da c:tucação
<io contrato, que o represento integralmente isn todoti os seus atos;
d - Permitir e facilitar a íi.ncalização do Contratante devendo prestar os informes e
lisclaiecirr.entoi: no l icitudos:

e - Será responsável pelo.-: danos causados dirotamciiLo ao Contratante ou a tei :iro;:,
decorrentes dc :;ua c.ilpu ou dolo na execução do contrato, náo excluindo ou :cídu2indo
i'sí-.n resp.ons.ibi 1 idade a fiscalização ou o acomp3r.ham.ci:t.o pelo órgão interessado;
f  - Não ceder, transferir oti subcontratar, no todo ou em parte, c objeto deste
instrumento, se.m o co.nhccimcnto e a devida autoriz.içao expressa do Contratante;
g - Manter, dura:ite a vigência do contrato, eir. comp :.ibilidade co:ti as obrigações
áusumicas, codas as co.ndiçõc.s dc habilitação c qualificação exigidos :;o rc.stjcctivo
p; oc«,sso iicitacor IO, apresentando ao Contratante o:; documentos nece.sii.ii ios, ae.mpro
que .solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA liLTEBAÇÃO E RESCISÃO;
Esto contrato poderá .ser alterado com a devida justi: icaliva, unilateralir.onto peio
Contrata.nte ou por acordo entre as parte.s, nos caso:; previstos no Art. 65 e será
rescindido, de ple:>o direito, conforme o disposto nos Arls. 77, 73 c 79, todos da Lei
S.566/93.

O Co:»tratddo fica ooriy.ido a aceitar nas mesma:: condições contratuais, o:: .sc:-ê.scir.03
o.: .-iuprcssocs que .se í izere.m necessário:;, até 50'i (cinqüenta por ce:ito) do valor

inicial atualizado do co:itrato, nos termos do .Art. 4"'-I da Lei 13.979/20, alterada.

CLAUSULA DÉCIMA PRI1-5EIRA - DO RECEBIMENTO;
Executado o presente contrato e observada.s as cof.diçocs de at!i:nplen'.e:iuo das
Obrigações pactuado.-:, os procedimentos o prazos para receber o seu objeto peio
Contratante obedecerão, conforme o caso, hs cisposiçõu.s dos Acts. 73 a 76, da Lei
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
A recusa i.njuata cm doi.xor de cumprir as obrigações assumidas o preceitos legais,
.nujtíitará o Contratado, garantida-a previa defesa, iis .uoguinto.s penalidude.s previstas
nos ftrts. S6 o 87 da Lei 8.666/93: n ■ advertência; b multa de .mora dc 0,55 (zero

vírgula ci.nco por cento) aplicada .sobro o valor do contrato por dia tio ,tt,:-;iso na
entrega, no inicio ou na tixecuçao do objeto ora co::trataflc; c • multa de IO'-, (dez por j



conto) sobre o valor contratado pela ine>:oc'.içào total os parcial lio contrato; a -
:jiciui taneancnte, oualquor na;» penalidades cabíve i:f fur.dnniontndas na T.oi 8.566/93 e na
Lei 10.520/02.

CIÁUSÜIA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
Para diri.T.ir a.«5 quontóc.'; decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da
CoiiidiOa de Aíü£V):iu/P3.

E. por estar^em da pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o
qual vai assinado pelas partos c por duas testemunhas.

TESTEKUHii.^3

Riacháo - PB, 31 de Agosto d'-: 2020.

P ELC^-

FÁBIO MOURA DE ÍÍÕURA
Profci to

CPF: 'Í86.330.97-Í-00

^4n ni£'1
c??: ccyi.w^ om-c-5

PELO CONTRAT.ADO

CBM COMERClí

GESHANO .lOSÉ FERRMXÍUt SILV,\
CPF: 21S.0J-S .474-00


