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CONTRATO EMERGENCIAL NO 024/2021

Termo de Contrato que, entre si celebram, o

MUNICiPIO DE MIRASSOL e a empresa L. N. C.
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA na

forma abaixo estabelecida.

Peso presente instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE MIRASSOL pessoa juridic#

de direito p6blico interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo paco municipal encontra-se situado na Praia Dq.

Anisio Jose Moreira, no 22-90, Centro, em Mirassol, SP, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal,

Sr. EDSON ANTONIO ERMENEGILDO, brasileiro, casado, servidor p6blico estadual, cargo delegado de

policia, RG. 7.987.158 ssP/SP, CPF. 803.939.778-20, residente e domiciliado na Rua Laurindo Veratti, nl)

2089, bairro Renascenga. em Mirassol, SP, CEP: 15.130-684, doravante denominado CONTRATANTE, e de

outro lado a empresa L. N. C. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ na
04.121.895/0001-73, Inscrigao Estadual Ro 707.061.260.116, com sede na Rua Dom Pedro 11, Ro 152,

Bairro Centro, em Urup6s SP, CEP 15.850-000, representada por seu socio/administrador, Sr. THADEU

ANDRADE DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador(a) da c6dula de identidade RG no 40.120.754-qr

SSP/SP, inscrito(a) no CPF/MF no 318.312.168-92, residente e domiciliado na Rua Jose Milit3o Filho, no

1007, bairro Parque Residencial Buena Vita, S3o Jose do Rio Preto/SP, CEP 15.077-443, doravante

denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato, conforme as disposig6es abaixo:

DO OBJ ETO

CLAUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA se compromete a fornecer e entregar para

a Vigilancia Epidemio16gica do Departamento Municipal de SaOde, 20.000 (vinte mil) luvas para

procedimentos de latex descartiveis, tamanho P, cadastro na ANVISA; 20.000 (vinte mil)
luvas para procedimentos de latex descartiveis, tamanho M, cadastro na ANVISA; 5.000 (cinco

mil) luvas para procedimentos de latex descartiveis, tamanho G, cadastro na ANVISA; 3.000

(tr6s mil) aventais descartiveis, de gramatura 40, laminados, que dever3o ser usados pdas

Unidades B6sicas de SaOde do nosso Municfpio para preveng3o dos pacientes e servidores contra a

transmiss3o do COVID-19, considerando o aumento significativo do nOmero de pacientes infectados peso

referido agravo.

CLAUSULA SEGUNDA - Os autos do PJ. n ' 2021/03/004109, integram o presen

contrato, independentemente de transcrigao. HDO PRAZO
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CLAUSULA TERCEIRA - O puzo de vig6ncia do presente contrato seri de 15

(quinze) dias a partir de sua assinatura.
PARAGRAFO UNICO - Excepcionalmente. admitir-se-ia prorrogagao do puzo de

Vig6ncia do Contrato, desde que, ocorra algum dos motivos enumerados nos incisos I a VI, do $ 1o, do

Jrtigo 57, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante justificagao, por escrito e pr6via autorizagao

ba autoridade superior. nos termos do $ 2o, do mencionado dispositivo legal.

Estado de S5o Paulo

DA EXECUgAO DO CONTRATO

CLAUSULA QUARTA - A CONTRATADA se obriga a fornecer e entregar os produtos,

be forma Onica, ao Departamento Municipal de SaOde. na cede do Almoxarifado da SaOde.

CLAUSULA QUINTA -- A entrega dever6 acontecer no Almoxarifado da Sa6de, situado

ho enderego: Rua S3o Pedro, Ro 1684, Centro, das 08h00 is 12h00 e das 14h00 is 16h00.

CLAUSULA SEXTA - O Almoxarifado da SaOde se reserva no direito de inspecionar o

objeto, podendo recuse-1o ou solicitar substituigao.
PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto dente

jcontrato, rigorosamente de acordo com as discriminag6es constantes neste Contrato, garantindo a

substituigao em 24 (vinte e quatro) horas, contadas da data da Notificagao escrita do Departamento de

Servigos Municipais, sem qualquer anus para a CONTRATANTE, caso esteja em desacordo com o solicitado.

CLAUSULA SETIMA - A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as condig6es

estabelecidas na proposta apresentada pda CONTRATADA e neste Contrato.

DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

CLAUSUIA OITAVA - O valor total do contrato corresponde a importancia de R$

59.010,00 (cinquenta e nove mil e dez reals)-
PARAGRAFO PRIMEIRO - Est3o inclusos no valor estabelecido no "caput" delta

Clausula, aqueles referentes a impostor e outros custom diversos, inclusive, frete

PARAGRAFO SEGUNDO - N3o servo consideradas despesas adicionais.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os pregos atribufdos aos produtos na proposta

apresentada pda CONTRATADA permanecerao inalterados, salvo, em casos excepcionais, em que restar,

devidamente comprovado e justificado, o desequilibrio econ6mico-financeiro do contrato, nos termos

estabelecidos no artigo 65, da Lei na 8.666. de 21 de junho de 1993, cano em que, o CONTRATANTE

poder6 reajust6-1os.

\
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CLAUSULA NONA - O pagamento ocorrer6 em at6 20 (vinte) dias da data do

recebimento do objeto dente contrato, mediante a apresentagao da Nota Fiscal/Fatura correspondente, cord

aceite e visada pelo respons6vel pele 6rgao requisitante.

PARAGRAFO UNICO -- A Nota Fiscal/Fatura dever6 ser detalhada com as seguintes

discriminag6es: quantidade, descrigao, a marca, prego unitirio e prego total.

Estado de Sgo Paulo

CLAUSULA DECIMA - Caso o Municrpio CONTRATANTE ultrapasse o puzo estipulado

para pagamento e. desde que tenha dado causa ao atraso, sobre o valor do d6bito ou da parcela incidir3ol

para fins de atualizagao monet5rla. remuneragio do capital e compensag3o da mora. os indices oficiais de

remuneragao b6sica e juros aplicados a caderneta de poupanga, uma 6nica vez, at6 o efetivo pagamento.

DA DOTAgA0 0RgAMENTARIA

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - As despesas decorrentes dente contrato servo

cobertas pdas seguintes dotag6es orgament6rias:

. 021000103010031.2162 - 33903099 - F:1970 - REC. COVID - C.A. 312.0000

DA RESCISA0 E PENALIDADES

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Constituem motivos para a rescis3o do Contratol

aqueles estabelecidos nos incisos I a XVlll, do artigo 78, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Ocorrendo inadimplemento total ou parcial da

avenga por parte da CONTRATADA. ficar6 etta sujeita is sang6es previstas nos artigos 86 e 87. da Lei n7

8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - A CONTRATADA estar6 sujeita, ainda a:

INCISO I -- Multa de 20% (vince por cento) sobre o valor total do contrato quando

ocorrer inexecugao total ou parcial da avenga, bem como, a sua rescis3o unilateral, por sua exclusiva culpa,

sem prejuizo de outras sang6es previstas em Lei e,

INCISO ll - Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso na entrega do objetol

sobre o valor total do contrato, at6 o limite de 20% (vinte por cento).

DOS ENCARGOS

CLAUSULA DECIMA QuiNTA - Os encargos trabalhistas

decorrentes deste contrato servo de responsabilidade da CONTRATADA, bem como

todos os tributos devidos por lei, dentro dos prazos estabelecidos.

previdei B

o recolh
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DAS 0iSPOSlg6ES GERAIS

Estado de S5o Paulo

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Este contrato emergencial reger-se-6 pelo disposto no

brtigo 24, inciso lv, da Lei Federal no 8.666. de 21 de junho de 1993.

DO FORO

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Para dirimir quaisquer dOvidas ou litlgios decorrentes

da interpretagao e aplicag3o do presente Contrato, elegem as panes, o Foro da Comarca de Mirassol, SP,

bom ren6ncia expressa a qualquer outro, por mats privilegiado que seja.

E, por estarem assim. justos e contratados, assinam o presente instrumento de

kontrato, digitado em 06 (sein) viag. de igual teor e forma, com 02 (dual) testemunhas instrument6rias.

Mirassol/SP, 16 de margo de 2021

CONTRA'M.Ph
L.N.C. Distrithidora de Produtos M6dicos Ltda
Thadeu Andrade de Olivieira

CONTRATANTE
Municfpio de Mirassol
Edson Antonio Ermenegildo
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