
CONTRATO N°: 00044/2020-CPL.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE RIACHÃO E DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA, PARA FORNECIMENTO

INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO;

CONFORME DISCRIMINADO NESTE

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 no 486.330.974-00, Carteira de
Identidade n° 935.081 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado
DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - RUA DOUTOR POTY NOBREGA, 1945 - LAGOA NOVA
- NATAL - RN, CNPJ n° 16.826.043/0001-60, neste ato representado por Marcos Henrique

Soares da Silva, Brasileiro, Representante, CPF n° 587.313.504-53, Carteira de

Identidade n° 1.026.148 SSP/RN, 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 Federal no
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar no 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, especia■"mente,
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 COVID-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 no 00027 " 020 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, é de R$ 45.220,00 (QUARENTA E
CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS).

COD. DISCRIMINAÇÃO MARCA UNID. QUANT.
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO
TOTAL

MASCARA N-95 OU CLASSE PFF-2 - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA
DO EQUIPAMENTO: Respirador purificador de ar tipo
peça seroifacial filtrante para particulas,
constituído por uma concha interna de sustentação
composta de não-tecido, moldado era fibras
sintéticas por um processo sem resina, sobre esta
concha é montado o meio filtrante composto por
micro fibras tratadas eletrostaticaraente, a parte
externa do respirador é composta por um não-tecido
tratado com material para não absorção de fluidos
liquidos, que protege o meio filtrante evitando que
as fibras possam soltar. Na parte externa estão
fixados os 02 (dois) tirantes elásticos presos
através de 04 grampos, um clipe para ajuste nasal e
a parte interna superior possui uma tira de espuma,
padrão NIQSH N-95 ou classe PFF-2. Numeração:
tamanho único.

GI UND 2000 4,11 8.220,00

TESTE RÁPIDO PARA O COVID-19 - Especificações
Mínimas: Kit especifico para o diagnóstico de
COVlD-19, teste rápido através da metodologia de
imunocromatografia, destinado a detecção
qualitativa especifica de IG5 e IGM do COVlD-19,
podendo ser utilizado em amostra de sangue soro ou
plasma, procedente de coleta venosa ou capilar
sensibilidade acima de 86,4% e especificidade acima
de 99,5%. a embalagem deve conter número do
registro, lote e validade

QINGDAO
HIGHTOP

BIOTECH

CEPALAB

LABORATÓRIO

UND 1000 37,00 !  .000,00

VALOR TOTAL: .220,00



CliAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de ura 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 — FMS: 10 301 2005 2092 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA
COVID 19 - EMS:

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 periodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfreniamento
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;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento
contratado;

c  - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à
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;
b - 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 titulo, 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;
d - 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 oocumentos 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 caaos 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 RECEBIMENTO:
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.

CLAUSULA 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

.•Wtvj Dc Acfyjj,nJ> íÁiACejAm

PB, 31 de Agosto de 2020,

FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito

CPF: 486.330.974-00

PELO CONTRATADO

Çg/yíijth
00^-0^ DENTALMED COMERCIQ/TE REPRESENTAÇÕES LTDA

MARCOS HENRIQUE ÉOARES DA SILVA
CPF: 587.313.504-53


