
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARí
PAIÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO

ASSESSORTA IURÍDICA

C0NTRATO Ne.65/2020

CoNTMTO QUE ENTRE Sr CELEBRAM O
MUNIcÍpro DE sANTA IZABEL oo pen [ _ pÃ
E A EMpRESA D. c. DA srlvA couÉRcro _ur.

o uulIcÍplo DE sarutn IzABEt Do PARí, pessoa jurídica e direito público, através de sua
Prefeitura Municipal com sede no palÁclo MUNICIPAL cAp. NoÉ DE CARVALHo, nesta cidade de
santa Izabel do Estado do Pará, na Av. Barão do Rio Branco, Na. 1060, cEp: 68790-000, com cNp|:
05'L7L'699/000r-26, representada pera SECRETARIA MUNICIPAI DE TRABAIHo E
PROMOÇÃO SOCIAI. SEMTEPS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL iNSCritA NO CNP}
sob nq 77 '644'975/0001-55, com sede na cidade de santa lzabel do pará, representada neste ato
por sua secretária, sra RbRm LÚCIA TAVARES'DA TRINDADE, brasileira, nomeada através de
Decreto Municipal 723/20L7, inscrita no GPF/MF sôb o núme ro 2s4.2z2.zrz-91 eportadora da
carteira de Identidade ns 1408860 PC/P§ residente e domiciliada na Tv. Irmãos santana, Bairro
Aratanha, ns 7247, santa Izabel do Pará, crp: ogzgo-000, aqui denominada de GoNTRATANTE,
e a empresa D'c' DA sltvA coMÉRCIo'ME, inscrita no cNpJ [MF) sob o ne 03.SS5.4s6/0007-06,
estabelecida na Travessa Benjamin constant, ne 1{, centro, castanhal-pA, cEp: 68.743-szo,
representada pelo sr, LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA IúNIOR, inscrito no cpF/MF
690'6L5'482-68 e portador da carteira de Identidatle ns392g654, residente e domiciliado na
Avenida Barâo de cametá, na 10, |ardim Imperador, castanhal-pA, cEp:68.745-000, doravante
denominada C0NTRATADA, tem entre si, justo e avençado o presente, observadas as disposições
da Lei ne 8'666/93 e Lei ns 73.979/2020 vinculado ao pRocEsso ADMINISTRATIVO Ns
955/2o20'PMsIP, DISPENSA DE LICITAÇÃo Ne009/2020-couD-19/pMslp, medianre as
cláusulas e condições seguintes:

crÁusulA PRTMETRA - DO OBIETO

1' - o presente instrumento tem por objeto a AQUISIÇÃo DE MATERIAIS DE EpI,s vIsANDo o
o ENFRENTAMENTo Do covlD- !9, para atender as demandas da secretaria Municipal de
Trabalho e Promoção social de santa Izabel do Pará, conforme condições, quantidacle e
especificações constantes no processo administrativo acima identificado e de acordo com as
especificações abaixo :

ALCOOL EM GEL,
coNCENTRAÇÃO 7Oo/o,

IBA§C0 coM s00ML

ITTM DE§CRIçÃO UI{IDADE, QU,AJ\ITIDÂI}E V,I}NITR$ VÀLOR
'lÍinF r r

1 FRASCO 90 R$ 10,98 R$ 9BB,2O

I
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)
ALCOOL LrQUrD0,
coNCENTRAçÃO 7Oo/o,

IBA§CO DE s00 ML
FRASCO 90 R$ g,gg R$ 899,10

3

AVENTAL DESCARTÁVEI"
MANGA LONGA, PUNHO
COM ELÁSTICO, COR
BMNCA, TAMANHO
úttIco,TNT Tooo/ozoG,
PACOTE COM 10
UNIDADES

PACOTE 10 R$ 180,00 R$ 1.800,00

4
DISPENSA PARAALCOOL
EM GEL/SABONETE
LIQUIDO

UNIDADE 15 R$ 39,95 R$ 599,25

5

LUVA DE PROCEDIMENTO,
TAMANHO P,

nnscaRrÁvEL, ATóxtcA,
FORMATO ANATOMICO,
CAIXA COM 1OO UNIDADES

CX 5 R$ 49,90 R$ 249,50

6

LUVA DE PROCEDIMENTO,
TAMANHO M,
oascanrÁvEl, ATóxtcA,
FORMATO ANATOMICO,
CAIXA COM 10O UNIDADES

CX 5 R$ 49,90 R$ 249,50

7

LUVA DE PROCEDIMENTO,
TAMANHO G,

onscaRtÁvrL, atóxtcÀ
FORMATO ANATOMICO,
CAIXA COM 1OO UNIDADES

CX ') R$ 49,90 R$ 99,80

B

MAScAM nescanTÁvnl
EM TNT, COM DUAS
CAMADAS, cola gLÁsflco,
CAIXA COM 50 UNIDADES

c)( 200 R$ 95,00 R$ 19.000,00

I

SABONETE LIQtrrDo Pr{6 A
B PARA ASSEPSIA DAS
MÂoS, AGENTE
BACTERICIDA, cALÂo col,I
5 LITOS

GL 10 R$ 1L2,00 R$ 1.120,00

10

ToucA onsceÀTÁvpL,-
cou uÁsuco, TAMANHo
UNICO, PACOTE COM 1OO
UNIDADES

PACOTE 2 R$ 17,00 R$ 34,00

L7

VISEIRA FEITA EM
ACETATO CRISTAL DE
O,3MM E CINTO EM EVA DE
5MM DE ESPESSTIRA,
COMPRIMENTO 66OMIVI E
!!MM DE LARGURA

UNIDADE 50 R$ 35,00 R$ 1.750,00

VALOR TO'I'AI. R$ 26.789,35
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1'2' A contratação citada na subclausula 1.1 obedecerá ao estipulado neste contrâto, bem como asespecificações técnicas, formg de execução / entrega . ,r-ài"porições dos documentos adianteenumerados, e que, independentementede irans..ição, t^riÃparte integrante e complementardeste, no que não o contrariem. São eles:
1'2'1' Processo Administrativo na 955/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO Na 009/2020-covtD-19lPMSTP
1'3' A C0NTMTADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ousupressões que se fizerem, até zso/o do valor inicial atualizado do contrato.L'4' Nenhum acréscimo poderá exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo assupressões que poderão exceder os limites legais, quando r*.ara, entre as pr.i"r.'
CLAÚSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÂO, PRAZO E I,OCAL DE ENTREGA2'L''o fornecedor deverá entregar o obieto deste contrato, no prazo de 10 (dez) dias,contados da solicitação, c-onforme quantidâder, 

"spl.incaçoes 
estipuladas pela secretariaMunicipal de Trabarho e promoção social de santa Izabel do pará.

2'2' - o objeto da licitação deveiá ser entregue livre a. qrrirqrur despesas por parte destaSecretaria, como frete ou descarga e outros.
2.3. - O objeto desta licitação será[ão) recebido[s):
2'3'7' Provisoriamente, no ato da eàtr"gr, pr1, 

"iáto 
dq posterior verificação da conformidade doobjeto com as especificações constantei aà proporá ã;;õ;;r, especificações técnicas e termode referência,

2'3'2' -caberá ao servidor, designado para fiscalizar a entrega, acompanhamento e execução docontrato, rejeitar totalmente ou em parte, qualquer materiãl'quu náo esteja de acordo com asexigências do termo de referência e tontraiuais, bem .orno àu,..minar prázo de 60 fsessenta)dias para substituição do obieto da licitação eventualmente fora da especificação e exigências dotermo de referência.

CLÁUSUIA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO
3'1' As condições de recebimento dos objetos deste contrato são aquelas previstas no processo

CLAUSULA QUARTA - DA GAMNTIA
4'1' Todos os serviços deverão ser de acordo com o especificado no Termo de Referência.4.2. Agaranria deverá ser conforme ô CDC (LeiB.OTB/bór. 

---
4'3' o fornecedor deverá refazer qualoiier serviço'defâtuoso, sem ônus adicionais ao órgãoDemandante no prazo de 24hs, sob-pena de mültá,p* ú;;;d. atraso, no valor de 5% sobre opreço do serviço a ser refeito
4'4' caso seia efetuada a substituição de algum produtofserviço devido a falhas / problemas, oprazo de garantia passa a ser contado novamente a partir do momento do aceite definitivo donovo objeto

cLÁusuLA QUTNTA - DO VAIOR E DO pAcp"MENTO
5'1' o valor do presente instrumento é de R:§ zí.7}g:3s (vinte e seis mil, setecentos e oitentae nove reais e trinta.e cinco eentavos), compreenderrdo todas as despesas e custos diretos eindiretos necessários à perfeita execuçãddeste Contrato.
5'2' A C0NTRATADA e rr CONTRATANTE.se aterão ão'airporto no Termo de Referência, comobservância que o pagamento será realizado, no prazo a. 

"tÉàõ 
oirs após o fornecimento do bemou serviço, por meio de ordem bancária em conta corrente da contratada, mantidas as mesmascondições iniciais de habilitação e caso não haja fato impediiiuo p"ra o qual não tenha concorrido.

ffi
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crÁusulA sExrA - DA DorAÇÂo oRçAMENT,ÁRrA
6'1' A despesa com a execução do objetodeste contrato correrá à conta da Dotação orçamentáriaconsignada:

GAB/SEC: segue dotação orçamentária:
Unidade orçamentária: UNIDADE oRÇAMENTÁnn - FUNDg MUNICIpAL DE 

'AúDE
PT: 0B 122 0002 2 736 - Enfrentamentã da Emergência ae sariae pública arr.po.mnci,Internacional Decorrente do Coronavírus _COVID i9
Natureza da Despesa: 339030

ctÁusutA sÉTrMA - DA FrscALtzAçÃoDo coNTMTo
7 '7' A secretaria demandante irá designar, mediante portaria específica ou outro atoadministrativo congênere, um servidor priuti.o desta t tunicipalidade para fiscalizar o fielcumprimento do pactuado neste contrato.

CLÁUsUIA oITAvA -DA§ oBRIGAçÕTs nn ôoNTRATADA E Do coNTRATANTE
8.1, Caberá a CONTRATANTE:

{t9m !1 obrigações resultantes da:obseryânciada Lei ne 8.666/93, a GoNTMTANTE deverá:B'1'7' Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto contratual, desdeque cumpridastodas as formalidades e exigência, ào pr.r.nte contrato.
9.1,i. L...!er o(s) objeto(s) deste Conirato nas condições avençadas;
B'Í'3' Fiscalizar o cumprimento das obrigações e respónsabilidade da Contratada;
8.1.4. Dar a contratada as condiçõus n..ãriárias parà regular e*ecrçao do contrato;B'í'5' Permitir acesso,aos empregados, devidamente iae"ntincados, da empresa CoÍrnare»a a,dependências da coNTMTAN'rÉ para fornecimento do objeto contratual, referentes ao objeto,quando necessário;
B'Í'6' Prestar as informações e os esclarecjmentos que venham a ser solicitadospelos empregadosda CONTMTADA;
B'7'7'Emitir, por intermédio do servidor designado, relatório sobre os atos relativos à execuçãodo contrato que vier a ser firmado, ern 

"speãial 
quanto ao acompanhamento e fiscalização daCONTRATADA.

8'L'8' As decisões e providências que ultrapassam a competência do servidor designado parafiscalizar o presente contrato, deveião ru. ràri.itrár; ;é;;;te da CoNTMTANTE, em tempohábil, para a adição das medidas convenientes;

8.2. Caberá a CONTRATADA:
Caberá à CONTRATtPtléf do cumprirriento às disposições da Lei 8.666/gg,do contratoassinado com a CONTRATANTE, e das disposições rêgulàm"ntr.", pertinentes ao fornecimentodo objeto contratual:
8'2'L' 

^Fornecer 
o objeto contratuàl de conformidade com as exigências contidas no termo dereferência e ata aderida.

B'2'2' Executar diretamente o contrato, sem a transferência de responsabilidades ousubcontratações;
B'2'3'Manter no curso do contrato, as condições de habilitação e qualificação,que ensejaram suacontratação, nos termos do artigo SS, VIII, da Lei ne.8.666/93;
B'2'4' Responder, em relação ãos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dofornecimento do objeto do contrato;
B.'2'5' Responder pelos danos causados diretamente a GONTRATANTE ou a terceiros, decorrentesde sua culpa ou dolo, quando do fornecimerito do objeto contratual, não excluindo ou reduzindoessa responsabilidade à fiscalizaçâo ou ao acompanhamento pela pMSIp;

.^
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B'2'6' Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticadaporseus técnicos durante do fornecimentó ao obieto 
'contrâtuãI, 

ainda que' no' recinto daCONTRATANTE;
B'2'7'Responder pelo cumprimento dos portuludo, legais vigentes de âmbito federal, estadual oumunicipal, bem ainda, assegurar os direitos e cumprimentoãe todas as obrigações estabelecidaspelo contrato, inclusive quanto aos preços praticados;

8.2-.8-. zelar pela perfeita execução no fornecimento do obieto contratuar;
8'2'9' Prestar o fornecimento do objeto contratual dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas,em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, ná.o,r, e regislação;
B'2'1-0'Atender prontamente quaisquer exigências ao .up.ur"nlante da coNTRATANTE, inerenteao objeto da licitação;
B'2'11' comunicar a C0NTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente eprestar os esclarecimentos julgados necessários;
8'2'12' Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociaisprevistos na legislação social trabalhista em vigor, obrigãndà-se a saldá-las na época própria, vezque os seus empregados não manterâo nenhum vínculo empregatício com a COlVfR1farutf;
B'2'13' Assumir, também, a responsabilidade por toclas rs p.ouiãências e obrigaçõ., ãrtrtutu.ia6
na legislação específica de acidentes do trabaiho, quando, ãm ocorrência da eJpécie, forem vítimas
os seus empregados na entrega do objeto contratual ou em conexão.or.tr.rina, iuu r.ont..iao
nas dependências da CONTMTANTE;
B'2'14' Assumir todos os encargos de possível demanda tiabalhista, cível oupenal relacionados aofornecimento do objeto contratual.
B'2.15. Assumir ainda a responsabilidade pelos encargod Íiscais e comerciais;
B'2'16' Executar fielmente o objeto conti'atado, de ácorclo com as normas legais, verificandosempre o seu bom desempenho, realizando o fornecimento em conformidadelom a proposta
apresentada e as orientações da CONTRATANfE.

PARÁGRAFo PRIMEIRO- - A inadimplência da contratada, com referência aos encargosestabelecidos nas condições anteribres não transfére a respánsabilidade do seu prgr,,.nto,C0NTRATANTE, nem poderá onerar o objeto contratual, razao peta qual a 6SNTRATADArenuncia expressamente a qualquer vínculc de soliilariedade, ativa ou passiva, para com aCONTRATANTE;

PARÁGMFo SEGUND0 - A CONTMTADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos pessoais oumateriais causados por seus profissionai. àu prepostos, inclusive por omissão destes, aCoNTRATANTE ou a terceiros, isentando a PMSIÉ ae quaisquer responsabilidades solidária ousubsidiária.

PARÁGMFO TERCEIRO - A CONTRATADf^sg_suieita às disposições do código de proteção eDefesa do consumidor, instituído pela Lei na 8.078 , d" ttae sJtemnro de 1990.

CLÁUSULA NONA . DAS RESPONSABILTDADES
9'1 - A contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boae perfeita execução das obrigações contratadas, na forma do processo liiitatório. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e' pelo comportamento de seus empregados, prepostos ousubordinados, e, ainda, por quaisqüer prejuízàs que sejam causados a Càntr-atante áu a terceiros.

PARÁGMF0 PRIMEIRO - Eventuais danos serão ressarcidos a contratante no prazo máximo de48 {quarenta e oito) horas, contadas de notrficação a,Jministrativa à Contratada, sob pena demulta de 0,2o/o (dois décimos por cento) sobre o válor do Contrato, por dia de atraso.
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PARÁGMFo SEGUND0 ' A contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ouobrigações vinculadas à legislação tributária, traLalhista, previdencúria ou securitária, edecorrente da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão,exclusivamente, à Contratada.

PAMGRAF0 TERCEIRO ' A contratante não responderá por quaisquer compromissosassumidos pela contratacla com terceiros, ainela que vinculados à execução do presente contrato,bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seusempregados, propostos ou subordinados.

ctÁusulA DÉcrMA - DAs sANçôEsADMrNrsrRATrvAs
À contratada, total ou parcialménte inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nosartigos. 86 e 87 da Lei federal n .8.666/93, a saber:
10'1' Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuÍzo paraa
entrega,
10.2. Multa, que não excederá, em seu total, Z}to/o fvinte por cento) do valor do contrato, nashipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo pr., ànt.ugã.
10'3' Suspensão tempolár1a {e partiãipáção em licitação ã impeaimento para contratar com aAdministração do Es.tado do Pai-í por- pirro nao supãrio. , õs [cinco) anos, nas hipóteses deexecução irregular, atrasos ou inexecução de que ,.rultu prejuízo para a entrega,
10'4' Declaração de inidoneidade para licitár e contratar com a Administração pública, enquantoperdurarem os seus motivos determinanlu.. 

9" até que seja promovida a reabilitação perante aautoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em quá, 
"*".rção 

irregular, os atrasos ou ainexecução associem-se à prática de ilícitopànal.

PAR{GRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida no item 10.2. desta cláusula,poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais.-

PAR'/íGRAFo SEGUN-Do -, o cu3Rr1.:l!9 da obrigação prestado fora do prazo,sujeitará acontratada ao pagamento da multa d,e 0',2o/n (dois dé"cimos por cento), sobre o valor global doContrato a contar do vencimento daqüele.

PARÁGRAF0 TERCEIRO- As multas prêvistas nesta cláusula não têm natureza compensatória eo seu pagamento não elide a responsabilidade da contratada por danos causados a càntratante.

PAR(GRAFO QUARTO- A Contratada estará sujeita às penalidades tratadas na cláusula eparágrafos acima, principalmente, pelos rnotivos qú. r. r"gu"r,
a) Pela recusa injustificada em asiinar o Contrato.
b) Pela não entrega do objeto da contrataçã'o de acordo com as especificações técnicas do atoconvocatório e com as peftinentes norinas técnicas.
c) Pelo atraso no início e conclusão da entrega.
d) Pelo descumprimento de qualquer das co-ndiçoes dispostas no presentelnstrumento,

ctÁUsUtA DÉCIMA PRIMEIRA.. DA REscIsÂo
11,1. Poderá ser rescindido o presente instrumento:
7t'7'L' Por ato unilateral e escrito da Administ ração,nos casos enumerados na Lei g.6661g3.
L7'L'2'Amigavelmente, por acordo qntre as partes, reduzido a termo no respectivo proceclimentoadministrativo, desde que haja conüeniêhciá pr., Administraçâá, o,
11,1.3. fudicialmente, nos termos da lei.
PARÁGMFO PRIMEIR0 - No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o contrâtocomunicará sua intençào à outra, por escrito.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese do constante no L7.1.7.não haverá indenização alguma aser pago à Contratada,

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VIGÊNCIA
12'1' o prazo de vigência deste contrato será de 04 (quatro) meses, a contar da assinatura, ou sejade 03'07'2020 a 03.11.2020, podendo ,e. p.or.ogiao ,e a Lei 8.666/93 e Lei no L3.929 /2020assim o permitir, observado a obtenção de preço e úndições mais vantajosos à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIM . DA TERCEIRIZAÇÂ0
13'1' A CONTRATANTI não se responsabilizarápor iontratos que a C0NTMTADA venha celebrarcom terceiros, cujas obrigações serão de sua exclusiva responiabilidade.

CLÁUSUIA DÉCIMA QUARTA - DA PUBI,ICAÇÂo
L4'7 - o presente contrato será publicado no Diário oficial correspondente na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO FORO

ls't - a9 partes elegem o Foro da cidade de santa Izabel do pará, Estado do pará para solução dasdemandas decorrente-s deste Contrato. E, por assim estarem de acordo com todas as cláusulas, aspartes resolvem celebrar o presente contrato, o qual, depois de lido ; ,;h;ã;;Ãforme, vaiassinado pelos representantes das partes, em 03 [tr-ês) vias de idêntico teor.

Santa Izabel do Pará/pA, 03 de julho de 2020.

ADRIA LUCIA TAVARES I nsrnaao de forma dtsttatpor

DA j.qA^DR|A.|U!|ATAVARES DA

TRTNDADE:2542rrzrz,h'*HíiliitrTiÉ',!i.il,,,_o,,oo,

ADRIA LÚCIA Tívenns DA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DETMBALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI.AL

D. C. DA SILVA , Assinado de forma digital por D. C.

CoM E RClo:03 s ss4s60o0 I 3â,i'u'Jâo,orrrro56oo0 r 0606 D;";,rd.ó;rr'ii"rrirrro
D.C. DA SILVA COMÉRCIO-ME

CNPf : 03.555.456/0001-06
CONTRATADA
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