Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rumac NOVO em o Pava—

CONTRATO Nº 20180636
Pelo presente instumento de Contrato, de um lado o Município de IAGUARETAMA, através do(a) FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ-MF= Nº 11.285246/0001-73, denominado daqui por diante de CONTRATANTE,
representado neste ato pelo(a) Sr.(a) FRANCISCA AIRLENE DANTAS E SILVA, Secretaria Municipal de Saúde,
residente na AV. MANOEL LEMOS,1095, portador do CPF nº 786.663503—00 e do muro lado PRONAI
COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME,
CNPJ 10.748.147/0001—18, com sede na AVENIDA PRESIDENTE
AFONSO PENA, 1011, BESSA, João Pessoa—PB, CEP 58035-030, de agora em diante denominadaCONTRATADA
JOSE REINALDO DE OLIVEIRA, residente na Rua Presidente
(0), neste ato representado pelo(a) Sr(a).
Venceslau Braz, n 273, Bessa, João Pessoa—PB, CEP 58035-200, portador do(a) CPF 819.078.429—34, têm justo e
contratado o seguinte:

”“

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL
um kit educativo ação em saúde, para atender
Saúde
da
Familia
Programa
1.1 - Aquisição de

ITEM

O'Jâõilê

DESCRIÇÃG/ESPECIFICAÇÓEZ

UNIDADE

KIT EDUCATIVU SAÚDE EH AÇÃO

KIT

14 FANTASIA

DA

HGSQUITG

coníeucionadc em pela

espuma,
medindo aproximadamente 2,4
MÓVEL

FANTASIA JOÃO
:.
cr-nteccionado em

sintética,

mts,

com

tamanho

GOTINHA

sintética,

pela

medindo
apxoxjmadamente 2,4 mts, com
-,

FANTMIA DE PALHAÇO

contencionada em malha,
:]. FANTASIA

adulto,

tamanha

DENGUE

a necessidades da Secretaria de Saúde , junto ao

QUANTIDADE

1,00

VALOR

UNITÁRIO

3.300,ã£-0

malha,

CABEÇA

adulto,

malha,

espuma,

CABEÇA MÓVEL.

adulto,

UNISSEX,
tamanho
com CHAPÉU e SAIA.

uonfecnúc-nadc—
tamanha
em pela
adulto,
malha, espuma, medindo
apzoximadamante 2,4
mts, com CABEÇA MÓVEL
5. FANTASIA DE CIGARRO tamanho
adulto, confecclpnada am pela sintética, malha, espuma,
medindo
aproximadamente 2,4 mts, com CABEÇA MÓVEL
6.
AVENTAL ABTG—EXAME D.“- HRMA contaccionado em espuma e
malha, medindo aproximadamente
DE REMÉDIO

sintética,

,!

53x42cm

AVENTAL
7.
AUTO—EXAME DA MAMA

confeccionado
medindo aproximadamente

!

:)

em

e::puma

&

malha,

53x42uu.

8. FANTOCHES DENTISTA
c«.-nfec:iunadu em tecido,

espuma,

medlndc- aproximadamente Bãcm x
44cm

5.

malha,

feltro, lã,

PANIC-CHE DENTE

saum confeccionada em tecido, espuma, malha, feltro,
medindo aproximadamente ar“-cm ):
dêm

lã,

ll], FANTGÉHE
CARIMBO conteccirrnado em tecida, espuma, malha,
1a, medindo aproximadamente Lªom x
44.11“
FANTCCI'IE
FAST), DE DENTE

ll.

íeltzo,
39cm

l')

:

feltro.

confeccionado em tecido, ejpuma, malha,

1a, medindo aproximadamente
Ham

-:onf5-:-;íonad0 em tecido, espuma,
medindo aproximadamente

FÃNTÚCHE ESCOVA DENTAL

malha.
zºom

“cm

:(

feltro. lã,

13. FANTGÉEE FIO DENTAL Confeccionado em tecido,
espuma, malha, feltro, lã, medindo aproximadamente- Baum

7.
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dêem

lã.

confeccionada em tecido,

FANTCCHE BÁETÉRIÃ

espuma, malha,

;:

feltro, la,

espuma, malha,

?:

“cm

15. F non-u:
confecoionad-a

medindo aproximadamente 35d»

em tecido,
confecEi-Zrnado
lã, medina-.= aproximadamente naum

4431115. FANTOCHE PENTE

feltro,

(FRENTE), TOALHA msmo)

SABONETE
em

tecida,

lã,

malha,

espuma,

feltro,

medindo apraxlmadamente Sªmu x 44.33:
17. F:.nTocHE
REFRI-sEPANTE
confezcionado em ? «lido, eepuma, malha,
fultrv, ln, medindo aproximadamente Bªum
;: Ham

l8.

FANTocHE

feltro,
151.

mms confeccionado em tecido, espuma, malha,
Lã, medindo aproxrmadamente Zºom “& Ulm

Famosas
malha,
x

PIRULITQ Confeccionado

reltm, lã,

tecido,

em

medindo

aproximadamente

espuma,
Jenn

ánlcm

20. FAETI'GCHE MILHO Confecciªjnadu em tecidº,
espuma, malha, feltro, la, medina-; aproximadamente
?,

um

21. FANTOCHE CENOURA ton
espuma, malha, feltro, lá,

x
44cm

ae:-.um

onado em tecido,
indo aproximadamente 35cm

me

23. FLNTGCHE FEIJÃO c:.vnfecciunad-zr em tecldu,
espuma, malha, feltro, lã, medindo aproximadamente

39:11:

confeccionado em tecido,
Ieltro, lã, medindo aproximadamente

Kªzan

):

“um

13. FANTOÇHE
espuma, malha,
Mum
247 FRNTGCHE

MAÇÃ

y,

tendo,

Saem x

REDES

um
25. FANTOCHE

AGENTE

em

tecido,

medln &
aproximadamente dâcm );
25.
run-ocm:
AGENTE DE SAÚDE

ESpuma, malha,
ast-m

):

37. FHWOCHE AGENTE DE
em tecido, espuma,
medindo
aproylmadamente 4.331. x
TEATRO

SAÚDE

DE

em

medindo apn-ximadamente

espuma,

“ZECA"

malha,

feltro,

Sªem

"turco"

feltro,

aproximadamente “em

"3

feltro,

espuma, malha,

contª clonado

conteccinnado

AEGYF'TI

confeccionado
medindo

SAÚDE

DE

"TDTA"

malha,

em

tecido,

confecciºnado

teltro,

jean

WUCHES medindo 1.7Úmt xâºcm, com suporte horizontal
móvel de ferro e madeira com
EMEAIE—GEN

/

RESISTENTE PAF];

cºnfeccionada

TRANSPORTE
SACOLA
25.
CÚNFECCICNADA EM TNT
IOOXIÚO-zm

lona.

em

cou 5 ;AS

E FECHO EM

ZÍPER medindo

VALER GLDBAL R$

!

3. 960, GB

('

““ CLÁUSULA SEGUNDA - DA FIINDANIENTAÇÃOLEGAL

!
r

';

11 - Este contrato fundamenta-se no art. 24, inciso [[ da Lei n“ 8666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores
alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA
CONTRATADA

-

DOS ENCARGOS,

OBRIGACOES

E

RESPONSABILIDADE DA

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidasneste termo contratual;
3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a
terceiros, quando no desempenho de suas atiw'dades profissionais, objeto deste contrato;
Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE as notas de empenhos e
RUA TRISI'ÃO GONÇALVES Nºlxs, CENTRO JAGUARETADIA—CE
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mmao novo cou (; eaw

respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;
3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente
com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem
como o custo de tranSporte, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por
conta> risco e responsabilidade da CONTRATADA;
3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na realização deste Contrato.

36. Providenciara imediata correção das deliciências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;
3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite lixado no
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

9"

lº, do art. 65, da

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
4.1. A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das
obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n“ 8.666/93 e suas alterações posteriores;
4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
4.3, Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual,
diligenciando nos casos que exigem prowidências corretivas;
4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à xista das Notas Fiscais/Palmas devidamente atestadas pelo Setor
Competente.
__

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÉNCIA
5.1 - A vigência deste instrumento contratualiniciará em 04 de Abril de 2018 extinguindo-se em 31 de Maio de 2018:
podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá
ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedênciamínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante
comunicação por escrito.

6.1 - Constituem motivo

CLÁUSULASÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrênciade atraso injustificadona execução
do objeto deste contrato, submeter-se—á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes
penalidades:
-

Advertência;
Multa;
RUA TRISTÃO GONÇALVES N'ISS, CENTRO JAGUARETALiA—CE
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- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento
de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraçãoPública, enquanto perdurarem
os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;
7.2. A multa prevista acima será a seguinte:
- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de
alguma das cláusulas contratuais;
7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, desconta—la das faturas por ocasião do
pagamento, se julgar conveniente;
7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à
penalidade;
7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada
durante a prestação dos serviços, para adoção das proridêneias cabíveis;
7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas Só serão
aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente eomprováveis, a critério da autoridade competente do
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

,“
;
—'

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 3.900,00 (três mil, novecentos reais), a ser pago no prazo de até trinta
dias, contado partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos bens efetivamente
fornecidos no periodo respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade
com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da
proposta adjudicada e da ordem de seniço emitida

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à Contratada,
aplicar-se-á o indice do IPCA, a titulo de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação
desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso,
repetindo-sea operação a cada mês de atraso.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação
2018
Exercicio
0606.103011002.2.026 Manutenção da Atenção Básica , Classificação
Atitidade
orçamentária
econômica 33.90.3000 Material de consumo, Subelemento 3390.30.99, no valor de R$ 3.900,00, com recursos do
SBS, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos
9.1 - As despesas contratuais correrão
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aviacao Nºvº como mm

orçamentos, caso seja necessário.

CLÁUSULADÉCIMA - DAS ALTERAÇÓES CONTRATUAIS
10,1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULADÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES
Este ConlIato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciadana Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e
disposições de direito privado.
11.1

—

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de JAGUARETAMA, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste
Contrato, caso não sejam din'midas amigavelmente.
11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é Iai-arado o presente termo, em
02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas
testemunhas abaixo.

,, ONTRATADO(A)

%%ngm'sim em Ãº Sººuâmqê

“818146323“?

kW,
,

2.

7

744.161593—“41
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