
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO M®s 00132/2020-CPL

TERMO !JK CurrniATO c;iE ENTRE ::l CELKBR/J-l A rRErElTi;í<A Mui;ic; EAI. nf.

SANTA niTA. ATBAVÉÍi DO rUtil.T, MUNICIPAL DF SAÚrF F MtILTILASEK
INDUSTRIAL S.A., PAR/» FORNECIMEMTÜ CONFORME DIIICRIHINADO NESTE

INSTRUMENTO MA FOP.tV. AHAIXO:

A ProEelcura Municipal de Sanc.i Rica, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DB SAÚDE, situado -i
Av. Governador Flávlo Ribeiro Coiitinho, s/n. Centro. Sautc - IP, rvcresentado peia
Excelentíssimo Secretário Municipal de Saúde, o Sonlior UíCIAHO CORREIA CARNEIRO iiiacjitc no
CPF/MF sob o n." 33S.P00.411-'í2, doravante der.oninado CONTRATANTE, •• cii.rc i.níc MULTILASEB
INDUSTRIAL S.A. - R JOSKPHA GfJHFIS DE SOUZA, 382 - DOS FIRES - EXTREMA - MG, aiPJ n"
' 9. TIV. 553/0006-1", doravante siinpleamfnce CONTRATADO, decidiram a;; par*.-;;: oontral.antos .issinar
o presente contrato, o qual se regerá pola.-s cláusulas e ccndi çò'fs seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS 00 CONTRATO:
Esto contrato decorre da Dispensa de LiciCaçáo n" OPC0008/2020, processada nor* termos da LéL
Federal n" 8.66S, dc 23 de Junho de 1993; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezombro de 2006; e
iegislacrio perllnent!:, consldirr.-id.is .is a i i.e rncdes posterir.ices das lefcri-i.is ncrmas.

CLÁUSULA SECUNDA - DO OBJETO 00 CONTRATO:
O presente contrato lem por objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS l^E 1'HCTEçAO INDlVIDUAi.
- EPl E ÁLCOOL TO- PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA.

O íornecimento deverá obedecer rigorosamente ás condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada, Dispens<3 n" ürCh0ti9/2020 « instruções do Contratante, documentos essus que ficam
fazendo partes integrantes dc presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor toL,il deste contrato, a b.ise do preço proposto, é de RS 209.200,00 {DUZENTOS E NOVE MIL
E ruZENTOS REAIS).

COOIGO discrimihacAo
1  XÂ.SCARA RESPIRATÓRIA PFFi: (t!?5;
-I ALCCXiL EM GSI. TO- - ^(Jlitroa
t  HhC?.CÃO IMPEHHÊAvÊi, IV.R,-. oiuhiotêrapía

VOI.IPROPII.EIJO

ONIOAOe QUANTIDADE P.UNITÁRIO P. TOTAL

CAII-Ui

GALAç

lOOt CAIXA

41)00

300

lOOá

)■■"*, 90

lál.Oy
'•9,00

7?.6O0,Ctd
30.603,00

90.000,00

Tocai: 209.C00.03

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
Os preçüs contratados sáo fixo.-? pule puriodo de um ano, exceto para os caso:: previstos no Art.
65, S5 5° e 6°, dfi 9.66f/93.
O-orrendo o desequilíbrio econõmico-fin.mceiro do contrato, poderá ser restabelecida a relavâ"-:
quu .i.-r {.artes pactuaram ir.icidlirente, nos termos dc Ari. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei
9.666/93, mediante comprovação documental o requerimento expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As dQ.ipesas correrão por conta da seguinte dotação, conati:r:t'? do orçamento vigencc:
Recursos Proprios do Município de Santa Rii.a:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 iOD - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE: 10.305. 1614. Z22B - REALlZAÇAO DAS ATIVIDADFIS PARA COBERTURA DE AÇÍtei! E
ENFBENTAHENTO A COVID 19
ELEMENTO DE DESPESA 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO
33^03.1 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUÇAü GRATUITA
FONTE DE RECURSO: RECUIHSO FEDERAI.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O p.iq.unonto aetá ..Tfer.uado na Toaournri.a dc Conlraiante, mediante procossc- regular, du seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados da perioiio do ddiiiijjleinento.

CLAUSUIA SÉTIMA - DOS PRAZOS!
O prazo máximo para o execução do objeto ora contratado, conforme suas cara
admito prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93. está abaixo indicado
<1 partir da omi:isáo do Podido de Compra: '

Entrega: 5 (cinco) dias
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o prazo de vigência cio prosor.te conirato será decormiiiado: ai^ 1,"/] l/20ZfJ, coniúdeiado da d.u.i
de sua assinatura.

C1Ã08ÜIA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE t
ô  - ?;£f!tuar o pagamento relativo ao fnrnecJmenio efetivamente tealizac!
respectivas cláusulas cio presente contraio;
i'. - .''roporcio.nar ao Coniratado rodos os meios necessário» para o fiel for
c - Notificar o Contratado .sobre qualquer Irrequiaridade encontrada qijjr
produto.-i, exercendo a nwis «mplj e comjileta f iscai izaçáo, o que n.lo eximÍQ
tespon.sabllidadea contratuais e legais. \,tO
d - Designar represe.ncante.s com ai ribiiicôe.s de Gestor e Fiscal deste corVí^r ,
notrra vigente, especialmente para acompanhar e t lscallzat a .sua e.xec».;
peimitida a cont jatat-áo de terceiro;! pur.i assistência e .subsidio da inf c-s a
essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES QO CONTRATADO:
^ " Executar devidamenie o fornecimento descrito na Cláusula cotre.spondence dc pr'.-.'!erite contrato,
dentro dos melhore.s parámottos de qualidade estabelecido.^ para o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com observilncia aos pra::os e.stipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concornenies a legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhs.sta, bom como por todas as cespesas e comprotni.ssos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da oxecuçáo do objeto contratado;
c - Manter proposto capacitado c idôneo, aceito pelij Contratante, quando da execução do cor.tratr,
que o ccprcisenr.e integralmente em todos o:' seus atos;
d  - fermitir e íacilicar a fiscalização do Contratante devendo prestar os Informes e
esslarecimentos solicitados;
e - Será responsável pulos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de .sua culpa ou dolo na execuçío do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento pele ôrgáo interessado;
f - NAo ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parto, o objeto deste instrumento,
sem o conhecimento e a devida autorizaç.lo expressa do Contratante;
g - Manter, durante vigénui,-. do contrato, em co.mpat ibi 1 id.icio com a.*» obriojcôes assumida."",
todas as condições do habilitação e quulificaçáo exigiuas no respectivo processo licitaiório,
flprosont.indo ao Cont.rat.int»! cs dorumentos nticessá: i.-is, stempie que jiolicitado;

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
Este contrato poderá ser alterado, uns lateralmente poia Contr.jtunte ou por acordo entre aa
partes, nos casos previstos no Aitigo óô e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
non Artigos 77, 78 e 75 da I.ei 8.6f.C/53.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
suprouriôcs que se fizerem necesi-á r ios, até llt;- (vinte e cinco per cento) do valor inicia!
atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta cm deixar d» ciimpilr as obriqaçôe.» assumidas e picceítos legais, nuj'-if.ará
Contratado, garantida a prévia deíc.-ia, ás seguintes penalidades previstas nos Ana. 06 e 3'' d.»
Lei 0.666/53: a - advertência; b - multa de mora de 6,5! (zero vírgula cinco por cento) aplicada
aobre o valor do contrato por dia de atras© na enccoga, no inicio ou na oxecuoâo do oi>jeLc otã
contratado; c - multa ee IC^ (de: por cento) .sobre o valor ■.-ciitrat-ido pela incixecuçáo i.ctal eu
parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento ü.>
contrâtar com a Administração, por prazo de até 02 (doi.s) anos; e - declaração de inidor.eldad";
paro licitar ou contratar com .> Ad.mitii.itraçáo Pública enquanto perdurar'^" os motive-:
determinantos da punicág ou até qu.. .seja promovida sua ruabi 1 ilacáo pecarite a própria outoridado
qun aplicou a penalidade; i - r ir-.; 1; an-uiroente, qualquer das penalidades cubivols fundamentadas
na :..?i 8.666/53.

Cl^SULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
iz.l A oxocuçâo do cor.tratc sora oc;)t:to de acfmpani.ameiito, controle, fiscalização e avaUacá"-
por representante da Cc:ir.r t.uite, rjesiynaiw;;" p.ir.i Gostei do pioaoiito contrato d ;5r(a) BHZLZA
PORTO FERREIRA ALVES DE LIMA, portadora do CPF. 032.271.194-04, com loi açáo fixada bá Secretaria
Munic;p-,1 df .Taúde cio MvnicSplr: cjo .^.jnta Rir.i - r:i.

12.2 O ri.sr;a! do Contrato, a .Iria) DAYANNE CHRISTINE RIBEIRO FRANKLIH, |)Ottad"C Io CPF
071.834.774-95, com iot.açáo fix.id.i n.i (T.-crut.iri.i Munínip,)! ,i.. iraúde do Município de S.a:i'..-i Siti

!'D., :orrr-.ilTiente designado, e co.mprovatlamenf; habiiiiaúo para gerenciar o pce.sente tecmo, será
o rosponsáv;) pelo fiel cumprimento da;; .■:iáusul..s t:ontratu..it;, iijçlu.xivo'as peci inente.:! aos
uncargoa complementars.s.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRO - DO FORO:Para dirimir as questões decorrentes de.ste contrato, a» parte» elegem o/foro da Comarca de Santa
H1 u â •
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E, por eacarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em OZlduas) vIas, o qual vaí
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

TE-ITEMUNHAS

Kitfii- FB, 12 de Maio de 2íU-f'.

FKLO

LOCIA^Or^RRElA CARNEIRO
Secret.irio

339.000.

PELO CONTlVvTAt;:.

HULTILASER INDUSTRIAL S.A.

MC üe
i »

rs
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Comprovante de Assinatura Eletrônica contraktor

Jir
Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Certificado de assinatura gerado em 01/06/2020 às 23:04:32 (GMT-3:00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA - 132/2020

A ID única do documento: «Id51f966-714b-4dba-92bd-5bf4bcb75e5c

Hash do documonto original (SHA256): 3aba7;bi:l,afSS33533Odft37bbS8d9(>33c09cB9242a02'le2S2b0í:699def02ba

Este Log é exclusivo ao documento nümcjo «:cl51f966-7 l.íb-4dba-92bd-Sl3f4bcb75ç5c e dsve ser considerado barte do mesmo, com
os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (2)

v/ Thairine Costa Rocha (Testemunha 2)
Assinou em 01/06/2020 às 23:04:38 (GMT -3:00)

s/ Mareei Reno (Contratada)
Assinou em 03/06/2020 às 12:31:46 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

01/06/2020 às 23:04.30

{GMT -3:00)

01/06/2020 às 23:04:38

(GMT -3:00)

03/06/2020 às 12:31:46

(GMT-3:00)

03/06/2020 às 12:31:47

(GMT-3:00)

Evento

Thairine Rocha solicitou as assinaturas.

Thairine Costa Rocha (CRF 337.141.108-79; E-mail

thairine.rocha@muitilaser.corn,br; iP 179.111.59.158), assinou.

Mareei Reno (CPF 299.883.998-39; E-mail

marcel.reno@multilaser.com.br; IP 201.42.218.137), assinou.

Documento assinado por todos os participantes.
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