PREFEITURA MUNICIPAL

. FORQUILHA
CONTRA TO N° 2020.01.03.03

O Municipio de Municipio de Forquilha,
denominado CONTRATANTE.

atraves da Secretaria

de Saude, neste ato

com sede na Rua Paulo Franklin Barbosa, s/n, Centro,

Forquilha, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.? 11.398.545/0001-14,

representado pelo(a)

Sr(a). Joelma Maria Santos de Lira Pessoa, portador do CPF n° 949.725.243-91,
denominado CONTRATANTE,

a firma

e do outro lado

inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 41.403.056/0001-74,
971,

Henrique

CONTRATADA,

Jorge,

estabelecida a Rua Aracaiu,

Fortaleza/CE,

doravante

neste ato representada

pelo Sr.(a)

portador do(a) 770.592.983-04,

denominada

MARIA SOCORRO L. E SILVA,
denominada
Wagner

CONTRATADA,

n°

simplesmente

de Almeida

Lima,

tern entre st justo e

avencado, e celebram o presente lnstrumento, do qual sao partes integrantes o Edital
do Pregao n° 2019.11.13.01,

a proposta apresentada pela CONTRATADA, e ainda a o

termo de referencia do processo, sujeitando-se
normas disciplinares da Lei n° 10.520/02

CONTRATANTE e CONTRATADA as

e da Lei n° 8.666/93,

mediante as clausulas

que se seguem:
CLAUSULA PRIMEIRA • DO OBJETO
1.1.

0 presente Contra to tern coma objeto CONTRA TAf;AO DA PREST Af;AO DOS

SERVl(;OS DE PUBLICA<;OES LEGAIS, DIVULGAf;AO E PUBLICIDADE
OFICIAIS

EM JORNAL DE GRANDE

CIRCULA<;AO

ESTADUAL,

DOS ATOS

DIARIO OFICIAL

DO ESTADO DO CEARA E DIARIO OFICIAL DA UNIAO JUNTO A SECRETARIA DE
SAUDE DO MUNICiPIO
ITE
M
1

2
3

DE FORQUILHA/CE.

ESPECIFICA~OES
Jornal de Circula~o

Estadual-

1° Caderno

ceara - DOE/CE
uruao (D O.U.)

Diano Of1c1al do Estado do
Diano Oficial da

--~-

UNIDAD
E

QUANT

VR. UNIT.
(R$)

VR. TOTAL
(R$)

CM/PC

30
60
60

30,00
130,00
92,91

900.00
7 800,00
5.574.60
14.274.60

CM
CM

Total

CLAUSULA SEGUNDA2.1.

DO VALOR DO CONTRATO

0 valor deste contrato

e de R$

14.274,60

(quatorze mil, duzentos e setenta e

quatro reais e sessenta centavos).
2.2.

Os quantitativos indicados na Planilha

de Formacao

de Precos constante da

proposta apresentada pela CONTRATADA no Preqao Presencial SRP 2019.11.13.01
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sac meramente estlmativos, nao acarretando

a

Adrninistracao do CONTRATANTE

qualquer obriqacao quanto a sua execucao ou pagamento.

CLAUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
3.1. A lavratura do presente Contrato decorre da reanzacao do Pregao Presencial SRP
n° 2019.11.13.01,

realizado com fundamento na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002,

na Lei n° 8.666/93 e nas demais normas vigentes.

CLAUSULA QUART A - DA EXECU~AO DO CONTRA TO
4.1. A execucao deste Contrato, bem como os casos nele omissos reqular-se-ao pelas
clausulas

contratuais

supletivamente,

e pelos

preceitos

de

direito

publico,

aplicando-se-lhes,

os princfpios da Teoria Geral dos Contratos e as otspostcoes

de

direito pnvado, na forma do artiqo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o incise XII
do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA EDA EFICACIA
5.1. 0 prazo de vigencia

deste Contrato tera inicio em 03 de janeiro de 2020,

extinguindo-se em 31 de dezembro de 2020, com validade e eficacia legal ap6s a
publicacao do seu extrato, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendose excluir o primeiro e mclulr o ultimo.

CLAUSULA SEXTA- DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

v

6.1. Cabera ao CONTRATANTE:
6 1. 1 - permitir acesso dos empregados da CONTRA TADA as dependencias do
CONTRATANTE para a entrega dos produtos;
6.1.2 - impedir que terceiros Iornecarn os produtos objeto deste Contrato;
6.1.3

- prestar as informacoes e os esclarecimentos

que venham

a ser

solicitados pelos empregados da CONTRA TADA;
6.1.4 - devolver os produtos que nae apresentarem condicoes de serem
consumidos;
6.1.5

- solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comumcacao a ser

feita pelo Servico de Almoxarifado;
6.1.6 - solicitar, por mterrnedio de Autorizacao de Fornecimento expedida pelo
Service de Almoxarifado, o fornccimento dos produtos objeto deste Contrato;
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6.1. 7 - cornurucar

a

CONTRA TADA, qualquer irregularidade no fornecimento

dos produtos e interromper irnedratamente o fornecimento, se for o caso.
CLAUSULA SETIMA- DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
7.1. Cabera

a CONTRATADA:

7 .1.1 - Responder, em relacao aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes dos services. tais come·
a) salanos:
b) seguros de acrdentes:
c) taxas. impostos e contribulcoes:
d) indenizacoes:
e) vales-refeicao:
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
7 .1.2

- Manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares do

CONTRATANTE, porern sem qualquer vinculo empregaticio com o 6rgao;
7 1 3 - Manter, ainda, os seus empregados identificados por cracha, quando
em trabalho,
considerado

devendo substituir
inconveniente

a

imediatarnente
boa

ordem

e

qualquer
as

um deles

normas

que seja

disciplinares

do

CONTRAT ANTE;
7 1.4

- Respeitar as normas e procedimentos

de controle e acesso as

dependencras do CONTRATANTE;
7 1.5 - Responder pelos danos causados

diretamente

a

Admlnistracao do

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dole, durante o
fornecimento do produto, nae exclumdo ou reduzindo essa responsabilidade

a

flscalizacao ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
7 .1.6 - Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens
de propriedade do CONTRATANTE. quando esses tenham sido ocasionados por seus
empregados durante o fornecimento do produto;
7 1.7 - Efetuar a entrega do produto objeto da Autorizacao de Fomecimento, de
acordo com a necessidade e o mteresse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (tres) dias
uters ap6s o recebimento da Autorizacao de Fomecimento expedrda pelo do Servico
de Almoxanfado;
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7.1.8

- Efetuar a troca dos produtos considerados sem condicoes de consumo,

no prazo maxima de 24 (vinte e quatro)

horas,

contadas do recebimento

da

comunicacao expedida pelo Servlco de Almoxarifado;
7.1.9 - Comunicar ao Service de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito,
qualquer anormalldade de carater urgente e prestar os esclarecimentos

que julgar

necessario: e
7.1.10 - A obnqacao de manter-se, durante toda a execucao do contrato, em
compatibilidade com as obriqacces assumidas, todas as condicoes de habllitacao

e

qualificacao exigidas no Preqao Presencial SRP n° 2019.11.13.01

CLAUSULA OITAVA · DAS OBRIGA<;C>ESSOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
8.1.

A CONTRATADA
8.1.1

cabera, ainda:

- assumir a responsabilidade

por todos os encargos previdenciarios e

obriqacoes sociais previstos na leqislacao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a
salda-los na epoca pr6pria, vez que os seus empregados nao manterao nenhum
vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;
8.1.2

- assumir, tarnbern,

a responsabilidade por todas as providencias e

obriqacoes estabelecidas na legislac;ao especifica de acidentes de trabalho, quando,
em ocorrencia da especie, forem vitimas os seus empregados quando do fornecimento
do produto ou em conexao com ele,

ainda que acontecido

em dependencia

do

CONTRA TANTE;
8.1.3

- assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista,

penal, relacionadas

civil ou

ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada

par

prevencao. conexao ou continencia; e
8.1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da aojudicacao deste Contrato.
8.2. A inadirnplencia da CONTRA TADA, com referenda aos encargos estabelecidos
no item anterior, nao transfere a responsabilidade por seu pagamento

a Adrnlnistracao

do CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto deste Contrato, razao pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vlnculo de solidariedade,
passiva, para com o CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA • DAS OBRIGACC>ES GERAIS
9 1. Devera a CONTRATADA observar, tambarn, o scguinte:
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9.1.1

- Expressamente

proibida a contratacao de servidor pertencente ao

quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigencia deste Contrato;
9.1.2

- Expressamente prorbida, a veicutacao de publicidade acerca deste

Contrato, salvo se houver previa autorizacao da Adrrunistracao do CONTRATANTE;
9.1.3

- Vedada a subcontratacao de outra empresa para o fornecimento do

produto objeto deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZA9AO
10.1.

Este contrato sera acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse

fim, representando

o CONTRATANTE, permitida a contratacao de terceiros para

assis!1-lo e subsidia-lo de inforrnacoes pertinentes a essa atnbuicao.
10.2.

As decisoes e providencias que ultrapassarem a cornpetencia do servidor

desrqnado

para esse fim deverao ser sohcitadas a Autoridade Competente do(a)

CONTRAT ANTE, em tempo habil para a adocao das medidas converuentes.
1 O 3. A CONTRA TADA devera

manter preposto,

CONTRA TANTE, durante o periodo de vigencia
adrninistratrvamente

aceito pela

Adrrurustracao

do

do Contra to, para representa-Ia

sempre que for necessano,

CLUASULA DECIMA PRIMEIRA - DA ATESTA9AO
11.1.

A atestacao das faturas correspondentes ao fornecimento do produto cabera ao

Chefe do Service de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado
para esse fim.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DESPESA
12 1. A despesa com o fornec,mento do produto de que trata o objeto, esta a cargo da
dotacao

orcarnentaria

06.04.10.302.1003.2

n°

06.04.10.122.0402.2.022,

06.04.10.301.1001.2.023,

024, elemento de despesa n° 3.3.90.39.00.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
13. 1 A CONTRA TADA devera apresentar nota fiscal para hquldacao e pagamento da
despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancaria creditada em conta corrente
ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentacao
dos documentos [unto a(o) CONTRATANTE.
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13.2.

Para efeito de cada

acompanhada
Seguridade

das guias

pagamento,

a nota fiscal

de comprovacao

ou

fatura

devera

da regularidade fiscal

Social (INSS), a Fazenda Federal,

estar

para com a

Estadual e Municipal do domicflio ou

sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotoc6pia autenticada.

0 CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da

13.3.

atestacao, os produtos fornecidos nao estiverem em perfeitas condlcoes de consumo
ou em desacordo com as
13.4.

0

especficacoes apresentadas e aceitas.

CONTRATANTE

podera

deduzir

do

montante

a pagar

os

valores

correspondentes a multas ou tnoeruzacoes devidas pela CONTRA TADA, nos termos
deste Contrato.
13. 5. · Nenhum pagamento sera efetuado

a

CONTRA TADA enquanto pendente de

liquidacao qualquer obrigac;:ao financeira, sem que isso gere direito

a

alteracao dos

precos, ou de compensacao financeira por atraso de pagamento.
13.6

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao

tenha concorrido de alguma forma para tanto. fica convencionado

que a taxa de

cornpensacao finance,ra devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:
EM= Ix N x VP

Onde:

EM = Encargos morat6rios,

N

= Nurnero de dias

entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensacao financeira = 0,0001644,

assim apurado:

I= (TX)
365
I= (6/100)
365
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I= 0,0001644

TX

= Percentual da taxa anual = 6%.
13.6.1

- A cornpensacao financeira prevista nesta condicao sera mcluida em

fatura a ser apresentada posteriormente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA • DA ALTERA<;AO DO CONTRATO
14 1. Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93,
desde que haja interesse da Adrninistracac do CONTRAT ANTE, com a apresentacao
das devidas justificativas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSAO
15.1.

No mteresse da Adrnrmstracao do CONTRATANTE,

o valor inicial atualizado

deste Contrato podera ser aumentado ou suprimido ate o limite de 25% (vinte e cinco
par cento), conforme disposto no artigo 65, paraqrafos 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93.
15.2. A CONTRAT ADA fica obrigada
acrescimos

ou supressoes

a aceitar nas mesmas condlcoes llcitadas os

que se fizerem necessarlos,

ate o limite ora previsto,

calculado sabre o valor a ser contratado.
15.3.

Nenhum acrescirno au supressao podera exceder o limite estabelecrdo nesta

clausula,

salvo

as supressoes

resultante

de acordo

celebrado

entre

as partes

contratantes.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
16.1.

Pela inexecucao total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento

dos

prazos e demais obriqacoes assumidas, a Adminlstracao do CONTRAT ANTE podera,
garantida a previa defesa, aplicar

a CONTRATADA

as seguintes sancoes:

16.1. 1 - advertencia:
16.1.2

- multa de 10% (dez par cento) sabre o valor total deste Contrato, no

caso de inexecucao

total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da

cornunicacao oficial:
16.1.3
ocorrencia,

- multa de 0,5%

(cinco decimos por cento)

par dia de atraso e por

ate o maxima de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato,
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quando

a CONTRATADA,

CONTRATANTE,

injustificadamente

ou

a

deixar de atender totalmente

par

motivo

solicitacao ou

nao

a

aceito

pelo

Autorlzacao de

Fornecimento previstas nos subitens 7.1.7 e 7.1.8 da Clausula Setima deste Contrato,
recolhida no prazo maxima de 15 (quinze) dias, contado da cornunicacao oficial;
16.1.4

- multa de 0,3% (tres decimos par cento) par dia de atraso e por

ocorrencia, ate o maxima de 10% (dez por cento) sabre o valor total deste Contrato,
quando a CONTRA TADA,
CONTRA TANTE,

atender

injustificadamente
parcialmente

a

ou

par

solicitacao

motivo
ou

nao aceito

a

Autorizacao

pelo
de

Fornecimento previstas nos subitens 7 .1. 7 e 7 .1.8 da Clausula Seti ma deste Contra to,
recolhida no prazo maxima de 15 (quinze) dias, contado da comuntcacao oficial;
16.1.5

- suspensao ternporaria de participar em ucitacao e impedimenta de

contratar com a Adrninistracao do do(a) municlpio de Forquilha-CE par ate 2 (dais)
a nos.
16.2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Admlnlstracao Publlca, pelo prazo
de ate 5 (cinco) anos, garantido o direito previo da cltacao e da ampla defesa,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida
a reabintacao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA
que:
16.2 .1 - ensejar o retardamento da execucao do objeto deste Contrato;
16.2.2

- nao rnantiver a proposta, injustificadamente;

16.2.3 - comportar-se de modo inid6neo;
16.2.4 - fizer declaracao falsa;
16.2.5 - cometer fraude fiscal;
16.2.6 - falhar ou fraudar na execucao do Contrato;
16.2. 7 - nao celebrar o contrato;
16.2.8 - deixar de entregar docurnentacao exigida no certame;
16.2.9 - apresentar docurnentacao falsa.
16.3.

Alem das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita,

ainda, ao

cancelamento de sua inscricao no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e,
no que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n.? 8.666/93.
16.4. Comprovado rrnpedirnento ou reconhecida forca maior, devidamente justificado e
aceito pela Acrrurnstracao

do CONTRATANTE,

em relacao

a um dos eventos

arrolados no item 16.2 desta Clausula, a CONTRAT ADA ficara isenta das penalidades
mencionadas.
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16.5.

As sancoes

Adrninlstracao

de advertencia e de impedimenta de licitar e contratar com a

do

CONTRATANTE,

poderao

ser

aplicadas

a

CONTRATADA

juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO
17.1.

A inexecucao

total ou parcial

do Contrato enseja a sua rescisao, conforme

disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.
17.2. A rescisao do Contrato pooera ser:
17.2.1

- Determinada

por ato unilateral

e escrito

da Admlmstracao

do

CONTRA TANTE, nos cases enumerados nos incises I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
mencionada, notificando-se

a CONTRATADA

com a antecedencia

minima

de 30

(trinta) dias;
17.2.2

-Armqavel, por acordo entre as partes. reduzida a termo no processo da

ncitacao. desde que haja conveniencia para a Administracao do CONTRATANTE;
17.2.3
17.3.

- Judicial,

nos termos da leqlslacao vigente sobre a rnatena.

A rescrsao administrativa

ou arniqavel

devera ser precedrda de autorizacao

escrita e fundamentada da autoridade competente.
17 .3.1

- Os casos de rescisao contratual serao formalmente

motivados nos

autos do processo, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA VINCULA«;Ao AO EDITAL EA PROPOSTA DA
CONTRA TADA
18. 1.

Este

2019.11.13.01,

Contrato

fica vinculado

aos termos

do Preqao

Presencial

SRP n°

cuja reallzacao decorre da autorizacao do Sr(a). Joelma Maria Santos

de Lira Pessoa, e da proposta da CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO
19.1.

As questoes decorrentes da execucao deste lnstrumento, que nae possam ser

dnirnidas administrativamente,

serao processadas e julgadas no Faro do Municipio de

Forquilha-CE. com exclusao de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3
(tres) vias de igual teer e forma, para que surtam um so efeito, as quais, depois de
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lidas,

sao

assinadas

pelas

representantes

das

parte,

CONTRATANTE

e

CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Forquilha - CE. 03 de janeiro de 2020.

Joelma ~
Santos de Lira Pessoa
Ordenador(a) d~spesas d Secretaria de Saude
CONTRAT
TE

)

Wagner de Alme,
ima
MARIA SOCORRO L. E SILVA
CONTRATADA

u

TESTEMUNHAS:

01'h:1AnY~VO
02

\'.)1

G..t,\

~·

\J,_~\ll"~

2.o.oOCb..<t'~':2:Q_< s -~~

CPF:

02fl 2.1~ 233- 04

CPF:

o,a, t

3 Go. 9=l2>. ~
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