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ESTAcO DO TOCANTINS
CARRASCO BONITOITO
CNPJ.11.740.122/0001-30 Avenida Tocantins n° 185. -Centro CEP 77 985-000 Carrasco Bonito -TO Fone: 63 3344-1463 -E-MAIL.carrascobonito@saude.to.gov.br
Acesse: ww\^r.carrascobonito.saude.to@gmail.com

CONTRATO N° 56/2020
ORIUNDO DISPENSA DE LICITA Ao No ao/2o2o, pRoc. No 47;2o2o

Que entre sj fazem de urn lado como CONTRATANTE 0 FUNDO
MUNICIPAL DE SAl]DE DE CARRASC0 BONITO-TO, e de outro
lado como CONTRATADA a Empresa ANTONIO PEREIRA JUNIOR

-ME, mediante os termos e condie6es seguintes:

C

PREAMBULO
0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BONITOITO, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
11.740.122/0001-30, pessoa juridica de direito pdblico, atraves de seu Gestor lNACIO ALVES DA
CONCEICAO, portador do RG 630.617 2a SSPITO e do CPF N° 972.442.871-00, 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 ANTONIO PEREIRA JUNIOR -ME, inscrita no
CNPJ n° 07.624.599/0001-83, sediada na rua 04, QD 4, LT 14, Bairro VIla Vit6ria, lmperatriz -MA,

doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. Antonio Pereira Junior,
inscrito no RG n° 2499494 SSP/PA, e CPF n° 430.670.502-15, formalizam entre si o presente ajuste,
conforme clausula primeira deste termo, e na conformidade das dausulas e condig6es seguintes,
independentemente de transcrigao e se regefa pela Lei Federal n° 8.666/93 e alterag6es, 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 Mareo de 2020, na Lei Federal n° 13.979, de 06 de Fevereiro de
2020, alterada pela MPV n° 926, de 20 de Marap de 2020 e pelas clausulas e condic6es abaixo:
convencionam entre si, pelo presente Contrato, a cumprir expressamen(e as Clausulas seguintes:
CLAUSULA PRllvIEIRA - DO OBJETO

1.1 Contratacao de empresa para a prestagao de servicos de confeapao de materials gfaficos de
campanha, para subsjdiar as ac6es e medidas de controle, divulgacao para preveneao e
enfrentamento do novo coronavirus (COVID-19).
CLAUSULA SEGUNDA -DO PFtAZO DE ENTREGA E DA VIGENCIA

2.1. 0 prazo de vigencta do presente contrato e ate 31/12/2020.

1.2.
A empresa devefa entregar os materials em ate 05 (cinco) dias ap6s assinatiira deste teimo
contratual, na sede da Secretaria Municipal de Satide, 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$ 9.530,00 (Nove nil quinhentos e trinta 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.
3.3. Os produtosfoens contratados serao fomecidos na quantidade e preeo§ unitarios abaixo:

ITEM
01

02
03

DISCRIMINACAO
FAIXA COVID-19
ADESIVO COVID-19
PANFLETOS COVID-19

QUANT.
09
04
5000

P. UNIT.

P. TOTAL

R$ 130,00

R$ 1.170,00

R$ 90,00

R$ 360,00

R$ 1,00

R$ 5.000,00
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FOLDERS COVID-19

R$ 1,50

R$ 3.000,00

CLAUSULA QUARTA -DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1. Os pagamentos serao efetuados em parcelas, ate 30 (trinta) dia§ ap6s o fomecimento, mediante
apresentacao de Nota Fiscal com liberacao pela Prefeitura Municipal, devidamente atestada pela
unidade da requisitante, declarando a recebimento do (s) produto (s) em plena consonancia com a
ordem de fomecimento, emitida pelo setor de Compras.
4.2. Pare a exeoucao do pagamento de que trata o item anterior a licitante vencedora devefa fazer
constar na Nota Fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra legivel em none do Fundo
Municjpal de Satlde de Carrasco BonitoITO, CNPJ n° 11.740.122/0001-30, o ntlmero do processo
licjtat6rio, ndmero do convenio de cada veiculo, ndmero de sua conta bancaria, o none do Banco e
a respectiva agencia em que devefa ser creditado o valor devido pela remunera?ao apurada;

•

CLAUSULA QUINTA -DO REAJUSTE DE PRECO
5.10s precos contratados sao fixos e irreajustaveis.
CLAUSULA SEXTA -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
6.1 Pelo descumprimento total ou parcial das condicoes contratuajs, a CONTRATANTE podefa
aplicar a CONTRATADA as seguintes penalidades, alem da responsabilizacao civil e penal cabiveis,

sem prejuizo as demais sang6es previstas os
Ahigos 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93.
6.1.1 Multa de mora de 0,3% (tres decimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega do
objeto deste contrato, ate o 300 (trigesimo) dia de atoso sobre o valor do objeto nao executado;
6.1.2 Multa de 20% (vinte por canto) sobre o valor do objeto nao executado quando o a(raso for
superior a 30 (thnta) dias. com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento
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, con(ados da data da aplicagao da multa,
sem prejuizo de outras sanc6es contratuais;
6.1.4 Suspensao do direito de participar de licitae6es de qualquer 6rgao pdblico, pelo prazo de ate 02
(dois) anos quando, por oulpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensao, e se for o caso,
deseredenciamento do Cadastro de Fomecedores do Municipio de CARRASCO BONITO-TO pelo
prazo de 05 (cinco) anos, enquanto pendurarem os motivos deteminantes da punicao ou, ainda, ate
que seja promovida a reabilitagao perante a autoridade que aplicou a penalidade;
6.1.5 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com 6rgaos da administragao Pdblica
enquanto pendurarem os motivos deteminantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao

perante a pn6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contrato
ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sancao aplicada
com base no subitem anterior;
6.1.6 Nenhuma sancao sera aplicada sem o devido processo administrativo, que prete defesa pfevia
do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhes franqueada vista ao processo.

CLAuSuLA SETIMA - DAS 0BRIGACOES
7.1 DA CONTRATANTE:

7.1.1 Apresentar esclarecimentos necessarios para a execucao 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.

L9.
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7.1.3

Notificar,

por

escrito,

a

CONTRATADA,

fixando-lhe

prazos

para

corrigir eventuais

irregularidades encontradas rna execucao do contrato, bern como, quando da aplicagao de multas,
Tetenc8o por danos causados e quaisquer debitos da CONTRATADA.
7.1.4 Emitir a devida Ordem de Fomecimento (OF) ou Ordem de SerriSo (OS) para a contratacao
pretendida.
7.2 DA CONTRATADA:

®

72.1 Manter durante toda a execueao do presente contrato. em compatibilidade com as obrigac6es
ppor ele assumidas, todas as condig6es de habilitagao e qualificaeao exigjdas ro Processo Licitat6rio.
7.2.2 Alender a todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de contrataeao,
necessarios a execueao de contrato, inclusive os encargos de natureza trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, de acidentes de trabalho e outros semelhantes, relativos a execugao de oQjeto deste contrato,
sesemqualquervinculocomoCONTRATANTE.
72.3 0ferecer, como uma organizaQao completa, independente e sem vinculo com o
CCONTRATANTE, produtos de comprovada qualidade, sem chus adictonal ao preqo registrado.
ESTADO seja
DO TOCANTINS
72.4 Nao subempreitar o contrato a terceiros,
parcial ou na sue totalidade.
7.2.5 Assumir de inteira responsabilidade par qualquer dano pessoal ou material que seus
empregados venham a causar ao Patrim6nto da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da execueao
do objeto deste contrato.
7.2.6 Alender a requisic6es do CONTRATANTE sempre que for solicitado teste de qualidade dos

prdutosoferecidos.
CLAusuLA OITAVA -DOS RECURSOS OR¢AMENTARIOS

8.1 As despesas decorrentes da presente contratacao, opjeto deste contrato, comefao por conta das
sseguintesdotae6esongamenfarias:

®

CLAuSULANONA-DARESCISAO
9.1 Este contrato podera ser rescindido por mtltuo consentimento entre as partes, ou unilateralmente
pela CONTRATANTE par medida de interesse pdblico, mediante nodicagao a CONTRATADA, ou na
ocorrencia de qualquer das hip6teses, previstas mos incisos I a Xll e Xvll do artigo 78 da Lei Federal
8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislacao pertinente.
CLAUSuLA DEC[MA -DA VINCULACAO

10.10 presente contrato e parte integrante do Processo de Dispensa d® Licitacao n° 19/2020.
10.2 Constituem partes integrantes deste Contrato respectivos anexos vinculados ao pl.ocesso
especificado no subitem anten'or, coma se deste contrato estivessem transcritos.
CLAUSuLA DECIMA PRIMEIRA - DA SUJEICAO E DOS CASOS OMISSOS

11.1 As partes submetem-se as nomas das Leis 8.666re3 e lo.520ro2, cujos dispositivos
fundamentarao a solucao dos casos omissos, do Processo Licitat6rio competente.
CLAuSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO
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12.1 Fica eleito o Foro de Comarca de Augustin6polis -TO -Vara Distrital de Carrasoo Bonito -TO,
com exclusao de qualquer outro, para nele dinrnirem eventuais ddvidas ou controv6rsfas decorrentes
do presente Contrato.
E por estarem justos e contratados, firmam o preseme contrato em 03 (rfes) vias de isual teor e forma,
para que se produzam os legais efeitos esperados, juntamente assinados com as testemunhas,
ahaixo nomeadas e identificadas.

Camasco BonitoITO, 29 de Maio de 2020.

lNACIOALV&DACONCEICAO
Secretario de Sadde
GESTOR cO FUNDO MUN. DE SAUDE
CONTRATANTE

ap_?pe

ANTONIO PEREIFIA JUNIOR
Proprietario
ANTONIO PEREIRA JUNloR -ME

CrvpJ sob no o7.624. 599/0001 "
CONTRATADA
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