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CONTRATO N° 117/2020-FMSCB
ORluNDO DISPENSA DE LICITACA0 N° 56/2020, PROC. N° 91/2020

Que  entre  si  fazem  de  urn  lado  como  CONTRATANTE  0  FUNDO
MUNICIPAL  DE  SAODE  DE  CARRASCO  BONITO-TO,  e  de  outro

{aGd°wC°FE°pCR°E¥ERATE€DOAE§EEm88iaE3€PoR)',E:::Fa'n¥:9PeT#9sA:
condie6es segu i ntes:

PRE^MBULO
0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BONITOITO, inscrito no CNPJ/MF sob o n°

3`A74c°6`N23/E°,°c°AT6:°'pg::Sd°oarJfd'gGde6g;n.Sit,°7Pzab"3|§#%Ve:ddeos%up:e#°r:%:298A7L.Y:o:
SECRETARIO MUNICIPAL  DE  SAUDE e GESTOR DO  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,  nos
termos  do  DECRETO  N°  04,     DE  02   DE  JANEIRO  DE  2017,  doravante  denominado  de
CONTRATANTE, no final assinando, e do outro lado, como CONTRATADA a empresa GABRIEL
VIEIRA  PORTUGAL  (G.W.  REPRESENTACOES  E  COMERCIO),  pessoa  juridica  de  direito
privado,  inscrita  no  CNPJ/MF  n°  35.958.709/0001-89,  com  sede  estabelecida  na  Rua  Marty
Samey,  Casa A,  n° 1090,  Bairro Nova  lmperatriz,  lmperatriz -MA,  CEP: 65.900-270,  neste ato
representada  por seu titular legal o Sr.  Gabriel Vieira  Portugal,  brasileiro,  solteiro,  empresario,
portador da cedula de identidade RG n° 0163174020010, e CPF n° 017.533.083-21, formalizam
entre  si  o  presente  ajuste,  conforme  clausula  primeira  deste  termo,  e  na  conformidade  das
clausulas e condig6es seguintes, independentemente de transcricao e se regefa pela Lei Federal
n° 8.666/93 e altera96es, Art.  24, § lv, do mesmo diploma legal,  no art. 3° do decreto municipal
n° 017/20, de 20 de marap de 2020, no decreto municipal n° 018 de 23 de Marap de 2020, na Lei
Federal n° 13.979, de 06 de Fevereiro de 2020, alterada pela MPV n° 926, de 20 de Marpe de
2020 e pelas clausulas e condig6es abaixo: convencionam  entre si,  pelo  presente Contrato, a
cumprir expressamente as Clausulas seguintes:

CL^USuLA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratagao em cafater EMERGENCIAL de empresa para aquisieao de material permanente
(bomba costal), para subsidiar as ae6es e medidas de controle, preveneao e enfrentamento da
Pandemia  lnternacional do  nova ooronavirus (COVID-19),  realizadas  pelo  Fundo Municipal  de
Satlde.

CLAUSULA SEGUNDA -DO PRAZO DE ENTREGA E DA VIGENCIA

2.1. 0 prazo de vigencia do presente contrato e ate 31/12/2020.
1.2.      A empresa devefa entregar os  materiais em ate 05 (ctnco) dias ap6s assinatura deste
termo contratual, ou conforme solicitaeao, na sede da Secretaria Municipal de Sadde, localizada
na Avenida Tocantins, s/n, centro, Carrasco BonitoITO, no hofario de expediente, de segunda a
sexta-feira, devido a urgencia do momento.

CLAUSULA TERCEIRA -DO VALOR CONTRATUAL

3.1. 0 valor global do presente termo 6 de R$ 4.550,00 (Quatro nil quinhentos e cinquenta
reais).
3.2.  No  valor acima  estipulado ja  estao  inclusos todas  as  taxas,  encargos,  impostos,  fretes,
carregamento e descarregamento,  seguros e demais despesas  inerentes ao fomecimento do
objeto contratado.
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3.3. Os produtos/bens contratados serao fomecidos na quantidade e preeos unitarios abaixo:

CLAuSULA QUARTA - DA FORIVIA DE PAGAMENTO

4.1. Os pagamentos sefao em ate 30 (trinta) dias ap6s o fornecimento, mediante apresentaeao
de Nota Fiscal com liberagao pela Prefeitura Municipal, devidamente atestada pela unidade da
requisitante, declarando o recebimento do (s) produto (s) em plena consonancia com a ordem
de fomecjmento, emjtida pelo setor de Compras.
4.2.  Para a exeeugao do pagamento de que trata a item anterior a licitante vencedora devefa
fazer constar na Nota Fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra legivel em nome do
Fundo Municipal de Sadde de Carrasco BonitoITO, CNPJ n° 11.740.122/0001-30, o ndmero do
processo licitat6rio, ndmero do convenio de cada veiculo, ntimero de sua conta bancaria, o nome
do Banco e a respectiva agencia em que devefa ser creditado o valor devido pela remuneraeao
apurada:
4.3.  No caso de eventual atraso de  pagamento,  o valor devido devefa ser acrescido de juros
morat6rios de 0,5 % (cinco decimos por cento) ao mss, apurados desde a data acima referida
ate a data do efctivo pagamento, calculados "pro rata die",

CL^uSULA QUINTA -DO REAJUSTE DE PRECO

5.10s pregos contratados sao fixos e irreajustaveis.

CLAuSuLA SEXTA -DAS SANCOES ADM]NISTRATIVAS

6.1  Pelo descumprimento total ou parcial das condig6es contratuajs,  a CONTRATANTE podefa
aplicar  a  CONTRATADA  as  seguintes  penalidades,  al6m  da  responsabilizacao  civil  e  penal
cabiveis, sem prejuizo as demais sang6es previstas os
Artigos 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93.
6.1.1  Multa de mora de 0,3% (ties dedimos par cento) por dia de atraso injustifjcado na entrega
do  objeto  deste  contrato,  ate  o  30°  (trig6simo)  dia  de  atraso  sobre  o  valor  do  objeto  nao
executado;
6.1.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre a valor do objeto nao executado quando o atraso for
superior a 30 (trinta) dias, com a consequente cancelamento da nota de empenho ou dooumento
correspondente:
6.1.3  Multa  de  20%  (vinte  por cento)  sobre o valor global do contrato,  no caso da  contratada,
injustificadamente,  desistir do  mesmo ou  causar sua  rescisao,  ou ainda quando a  contratada
ceder  o  contrato,   no  todo  ou  em  parte,  a  pessoa  fisica  ou  juridica,  sem  autorizacao  da
contratante, devendo reassumir o contrato no prazo maximo de  15 (quinze) dias,  contados da
data da aplicaeao da multa, sem prejuizo de outras sane6es contratuais;
6.1.4 Suspensao do direito de participar de licitag6es de qualquer 6rgao ptiblico,  pelo prazo de
ate 02 (dois) anos quando, par culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensao, e se for o caso,
descredenciamento  do  Cadastro de Fomecedores  do  Municipjo de  CARRASCO  BONITO-TO
pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto pendiirarem os motivos determinantes da punigao ou,
ainda, ate que seja promovida a reabilitaeao perante a autoridade que aplicou a penalidade;
6.1.5 Declaraeao de inidoneidade para licitar ou contratar com 6rgaos da administraeao Ptlblica
enquanto  pendurarem  os  motivos  determinantes  da  puni§ao  ou  ate  que  seja  promovida  a
reabilitagao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que o contrato ressarcir a Administra§ao pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da
sanqao aplicada com base no subitem anterior;
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6.1.6 Nenhuma saneao sera aplicada sem a devido processo administrativo, que preve defesa
pfevia do interessado e recurso nee  prazos definidos em  Lei,  sendo-lhes franqueada vista ao
processo.

CL^uSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES

7.1  DA CONTRATANTE:
7.1.1 Apresentar esclarecimentos necessarios para a execugao do contrato.
7.1.2 Efetuar o pagamento de forma convencionada na Clausula Terceira deste contrato, dentro
do prazo previsto, desde que atendida as formalidades previstas.
7.1.3   Notificar,   por   escrito,   a   CONTRATADA,   fixando-lhe   prazos   para   corrigir   eventuais
jrregularidades  encontradas  na  execueao  do  contrato,  bern  como,  quando  da  aplicaeao  de
multas, retengao por danos causados e quaisquer debitos da CONTRATADA.
7.1.4 Emitir a devida Ordem de Fomecimento (OF) ou Ordem de Serviap (OS) para a contratagao
pretendida.

7.2 DA CONTRATADA:
7.2.1   Manter  durante  toda  a  execugao  do  presente  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigag6es  por ele  assumidas,  todas  as condie6es  de  habilitacao  e  qualificacao  exigidas  no
P rocesso Licitat6rio.
7.2.2 Atender a todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de contrataeao,
necessarios   a   execugao   do   contrato,   inclusive   os   encargos   de   natureza   trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, de acidentes de trabalho e outros semelhantes, relativos a execueao do
objeto deste contrato, sem qualquer vinculo com o CONTRATANTE.
7.2.3   0ferecer,   como   uma   organizaeao   completa,   independente   e   sem   vinculo   com   o
CONTRATANTE, produtos de comprovada qualidade, sem Onus adicional ao pre9o registrado.
7.2.4 Nao subempreitar o contrato a terceiros, seja parcjal ou na sua totalidade.
7.2.5  Assumir  de  inteira  responsabilidade  por  qualquer  dano  pessoal  ou  material  que  seus
empregados venham  a causar ao  Patrim6nio  da  CONTRATANTE  ou  a terceiros,  quando  da
execueao do objeto deste contrato.
7.2.6 Atender a requisie6es do CONTRATANTE sempre que for solicitado teste de qualidade dos
prod utos oferecidos.

CLAUSULA OITAVA -DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

8.1 As despesas decorrentes da presente contrataeao, objeto deste contrato, correfao por conta
das seguintes dotag6es orcamentarias:

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO

9.1   Este   contrato   podefa   ser   rescindido   por   mtltuo   consentimento   entre   as   partes,   ou
unilateralmente  pela  CONTRATANTE  por medida de interesse  pt}blico,  mediante notificacao a
CONTRATADA, ou na ocorrencia de qualquer das hip6teses, previstas nos incisos I a Xll e XVIl
do  artigo  78   da  Lei   Federal   8.666/93,   ou   ainda,  judicialmente,   nos  termos  da   legislaeao
pertinente.



-TJ-.J-i---

®

®

-=-. ^--. < .-.,--

E5-E+-fi
ESTADO DO TOCANTINS
CARRASC0 BONITOITO

CNPJ:  11.740.122/0001-30 Avenida Tocantins n° 185. -Centro CEP. 77.985rooo Carrasco Bonito -TO -
Fone: 63 3344-1463 -E-MAIL:carrascobonito@saude.to.gov.br

Acesse:  www.carrascobonito.saude.to mail.com
CL^uSuLA DECIMA - DA VINCULACAO

10.10 presente contrato 6 parte integrante do Processo de Dispensa de Licitacao n° 56/2020.
10.2   Constituem   partes   integrantes  deste   Contrato  os   respectivos  anexos  vinculados  ao
processo especificado na clausula anterior, como se deste contrato estivessem transcritos.

CL^USULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUJEIC^O E DOS CASOS OMISSOS

11.1  As  partes  submetem-se  as  normas  das  Leis  8.666/93  e  10.520/02,  cujos  dispositivos
fundamentafao a solucao dos cases omissos, do Processo Licitat6rio competente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DO FORO

12.1  Fica eleito o Foro da Comarca de Augustin6polis -TO -Vara Distrital de Carrasco Bonito -
TO,  com  exclusao de qualquer outro,  para nele dirimirem  eventuais ddvidas ou  controversias
decorrentes do presente Contrato.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (tres) vias de igual teor e
forma,  para  que  se  produzam  os  legais  efeitos  esperados,  juntamente  assinados  com  as
testemunhas, abaixo nomeadas e identificadas.

Carrasco BonitoITO, 09 de Setembro de 2020.

lNACIO ALVEdsAcoNCEicAo
Secrefario de Satlde

GESTOR DO FUNDO MUN. DE SAUDE
CONTRATANTE

TESTEM
NOME
RGNO

u#H?f'''trfu
o: 6le c/O  nj,Ac;rf uul.

CPFNo     ¢7c?  3PC)41/-Tq
Ass,NATURA:...ap....-„

GABRIEL VIEIRA PORTUGAL (GW
REPRESENTAeoEs E cOMERcio)

CNPJ/MF n° 35.958.708/0001-89
CONTRATADA

TESTEMUNHA 02:
NOME  fytwrfu  Sq~ci a. ~ff£9
RGNo   jJwt  t/oj2.     S5//ro

&55iN°ATURA...st¥


