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condigdes de habilitagdo e qualificagSo exigidasnarealizagSo deste Contrato.
3.6. Providenciar a imediata correg6o das defici€ncias e

ou irregularidades apontadas pela Contratante;

Aceitar nas mesmas condigdes contratuais os acr6scimos e supress6es at6 o limite fixado no $ 1o, do art.
Lei no 8.666193 e suas alterag6es posteriores.
3 .7

.

65

, da

CLAUSULA QUARTA. DAS RBSPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
a proporcionar d Contratada todas as condig6es necess6rias ao pleno cumprimento das
Termo
Contratual, consoante estabelece a Lei no 8.666193 e suas alteragdes posteriores;
do
obrigag6es decorrentes

4.1.

A Contratante se obriga

^4.2. Fiscalizar

e acompanhar a execugSo do objeto contratual;

e qualquer

ocorr€ncia relacionada com a execugdo do objeto contratual,

Comunicar ir Contratada toda
-4.3.
diligenciando nos casos que exigem provid€ncias corretivas;

4.4. Providenciar os pagamentos d Contratada ir vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor
Competente.

CLAUST]LA QUINTA - DA VIGBNCIA
5.1 - A vig€ncia deste instrumento contratualintciarh em 18 de Maio de2020 extinguindo-se em 31 de Dezembro de
2020, podendo ser promogado de acordo com a lei.

CLAUSULA SBXTA. DA RESCISAO
6.1 - Constituem motivo para a rescisSo contratual os constantes dos artigos 77 ,78 e 79 da Lei no 8.666/93, e poder6
ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com anteced6ncia minima de 05 (cinco) dias riteis, mediante
ftomunicagio por escrito.

U

CLI,USI]LA SETIMA - DAS PENALIDADES
7

.1. Em caso de inexecugSo total ou parcial do contrato, bem como de ocorr€ncia de atraso injustificado na execug1o

do objeto deste contrato, submeter-se-6 a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes
penalidades:

-

Advert6ncia;

Multa;

Suspensdo tempor5ria de participag6es em licitagdes promovidas com o CONTRATANTE, impedimento
de contratar com o mesmo, por prazo n6o superior a 02 (dois) anos;
DeclaragSo de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministragSo Priblica, enquanto perdurarem
os motivos da punigdo, ou at6 que seja promovida a reabilitagSo, perante a pr6pria

-
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7.2, A multa prevista acima ser6 a seguinte:

- At6 l0o/o (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua n6o realizagdo e/ou descumprimento de
alguma das cl6usulas contratuais;
7.3. As sang6es previstas nos itens acima poderdo ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prdvia do
interessado no prazo de 05 (cinco) dias irteis;
7.4. O valor da multa aplicada dever6 ser recolhida como renda para o Municipio, no prazo de 05 (cinco) dias riteis a
contar da data da notificagio, podendo o CONTRATANTE, pffi& isso, descont5la das faturas por ocasiSo do
pagamento, se julgar conveniente;

7.5. O pagamento da multa

^

nio eximir6 a CONTRATADA de corrigir as inegularidades que

deram causa d

oenalidade:

O CONTRATANTE dever5 notificar a CONTRATADA,
-7.6.
durante a prestagdo dos servigos, para adogdo das provid€ncias

por escrito, de qualquer anormalidade constatada

cabfveis;

7.7. As penalidades somente ser6o relevadas em razio de circunstdncias excepcionais, e as justificadas s6 serdo
aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprov6veis, a critfrio da autoridade competente do
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo miurimo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLAUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE
8'1 - O valor total da presente avenga 6 de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), a ser pago no prazo de at6 trinta dias,
contado partir da data hnal do periodo de adimplemento da obrigagSo, na proporgio dos bens efetivamente fornecidos
no periodo respectivo, segundo as autorizag6es expedidas pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas
fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condig6es da proposta
adjudicada e da 6rdem de servigo emitida.
Pardgrafo Unico - Havendo atraso no pagamento, desde que n6o decorre de ato ou fato atribuivel d Contratada,
laplicar-se-6 o indice do IPCA, a titulo de compensag6o financeira, que ser6 o produto resultante da multiplicag6o
Udesse indice do dia anterior ao pagamento pelo nrimero de dias em atraso,
repetindo-se a operagSo a cada m€s de atraso.

^

cLAusuLA NoNA - DA DorACAo oRCAMENTARTA

- As despesas contratuais correrSo por conta da verba do orgamento do(a) CONTRATANTE, na dotag6o
orgament6ria Exercicio 2020 Atividade 0502.103010100.2.221 Funcionamento do Fundo de Saride Classificag6o
,
econ6mica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de R$ 17.000,00,
9.1

ficando

o

saldo pertinente aos demais exercfcios

a ser empenhado

oportunamente,

orgamentos, caso seja necessSrio.
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10'1 - O presente contrato poder6 ser alterado, nos casos previstos no
artigo 65 da Lei n.' g.666/g3. desde que haja
interesse da AdministragSo do CONTRATANTE, com a apresentagao
das dividas justificativas.

CLAUSULA DfCIMA PRIMEIRA. DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES
I l'1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislag6o especifica,
consubstanc iadanalei no g.666 de 2l de junho
de 1993 e suas posteriores alterag6es, e, em casos omissos, a^os preceitos
de direito priblico, teoria geral de contratos e
disposigdes de direito privado.

ll'2 'Fica eleito o Foro da cidade de MATA ROMA, como
Contrato, caso n6o sejam dirimidas amigavelmente.

o

rtntco capaz de

dirimir as dirvidas oriundas

deste

'3 - Para frttneza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, 6 lavrado o presente
termo, em
02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado
e urrirruao pelas partes contratantes e pelas
1

I

testemunhas abaixo.

"onfo.-",

MATAROMA-MA, l8 de Maio d,e2020

990.341/900r-7

CNPJ 34.7 35.564/000
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO No........... : 2020007 2

ORIGEM..
-.C
IJ

: DISPENSA DE LICITAQAO N" DISP. OIOI2O2O

ONTRATANTE........ : FIINDO MTINICIPAL DE SAUDE

- coNTRATADA(o).....:

FENrX coNSTRUeOBs E EDrFrcAeOBs

rrna

OBJETO...
: Contratagdo de Empresa Especializadano Fornecimento de Cabine de SanitizagSo para Ser
Utilizada no Combate a Pandemia do Covid-L9 para Atender as Necessidades da Rede Municipal de Sairde do
Municipio de Mata Roma/lvlA.
VALOR TOTAL................: R$ 17.000,00

(dezessete mil reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercicio 2020 Atividade 0502.103010100.2.221 Funcionamento do Fundo
de Saride , Classificagio econ6mica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99, no
valor de R$ 17.000,00

VIGTNCIA

:

18 de Maio de 2020 a31 de Dezembro de2020

DATA DA ASSINATLRA.........: 18 de Maio de 2020

RUA DEPUTADO RAIMUNDO BACELAR N" 1402
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