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ESTADO DA paraíba /w /OQ'^ ̂
ÍA MUNICIPAL DE SANTA RITA l® tT ✓ T.,(í. ••^-1PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO N": 0013e/2020-CPL
PROCESSO ADMIHIST COVID-19 001/2020

DISPENSA MOTIVOS COVID-19 - COOll/2020

líRMa tiE CONTRATO OUE ENTRE :il CEI.EIíRA;': A PRErí-nTCRA MUNiC: í'A: OE

SANTA RITA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL. DE SAÚDE E MUL.TI LA-SER
INDUETRIAI. S.A., PARA r Oa;:ECIKF.!;TO CCNTORME DtSCRIMlNADO NE.STE

INSTRUMENTO NA FORMA ASAIKO:

A Prefeircra MiinLcipAl No Santa Rita, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, •- "NV ' ri'
08.694.222/OOül-63, situado -i Av. Oovernadcr Flávio Rideiro Ccurmtio, s/r., Csni:- . • ! !• i • ^
PB, representado polo Excoleni 1 n.s itno Secretário Municipal de Saúde, o S.-iihc t LÜCIANO CORREIA
CARNEIRO in.';<?£Íto no CPF/MF srb o n. ® 339.800.-I"? 1-72, dofàv.ante donominacic CONTRATANTE. í d.',
outro .lado MÜLTIIASER INDUSTRIAL S.A. - R JOSF-PilA GOMES DE SOIIEA, 382 - DOS TIRES - EXTREMA -
MG, CNíM r° 'i9.7! 7.31; !/;)Cirit!-17, doravante .'liiripissmentQ CONTRATADO, docidirciri fit- i.jii-.-r
--•ontcatantes .i.v.sLnái o pi'-s'in!.e com.iato, o qual se regerá pelas cláusulõ.e e condicOe:! yfeviuirites:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:
E.ste contrato derorre da !>ifip'>n5,i de Lieii.acáo n' DFCOOn/2020, ptoces.-^ada n,o.'j termos da l.ei
Federal ii° B.fíf.G, de ?.] lie -Jiinlio de. 1993; Lei Compleme.itar n° 123, de .14 de Detcmbro do .lOOfi;
iegislaçao pertinonte, eon.-: i di-.-! .idas as alterações posteriores das referiilas rioiinas.

CLÁUSULA SECUNDA - DO OBJETO:
0 presente cor.-r-.to tem fv;: -. i jr-t.;: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS PFF2 (N95)
PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB.

D : jrr.ecimento .-icver i ;i('i c;'.ef-.;ta io r i aorosament-- de ar ;ídc cm as ccndicòes teípressa:-
1 FiSi. ru-tiiíi.i.c, proposta ap:'v'sent..Kia, or-peri ficaçôes tecriirns corre.spondenr.es, proces.i-, de D.sie.rta
de l.icir..-i!;áo [;'■ UpciiOl 1/'•('ije .. instruções do Contratante, documentos esses que lioam lai-er.d.'
paitos i:itegra:;te:i dc pieronte '-cntiato, indepe.ndnrite do tran.socicãc.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valer total r:..rt.o oor.ti i-c, i ím.-"- do preço orocosto, e .de R$ 15.120,00 (QUINZE MIL E CENTO E
VINTE REAIS) .

CÓDISO OISCRIHIMAÇÃO UNIDADE OVANTIDADE P.OHITÁBIO P. TOTAL
1  hAscara r.xf.píp7,toi'i;. títt com filtro 95S com c;< foü lí.di i' .!". . if

FLÂST!':::- IÍAL; tArSPAtC, toit HATKFIAL lOOt PROPILSCO.
uso noivíDiiAL r.

Total: 15.120,00

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
Os preço.s contratados sá<i fixos pelo período de um ano, e.xceto para os casos previntoj: ;ic Ait.
65. S§ 5" e 6". da Lei .
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-fInanceiro do contrato, poderá ser restabelecida a cel-iç-lo
que as parte.s pactuaram inic:<ilmurite, no.s termos do Art. 65, inciso II, alínea d, '!•. I,e:
3.666/93, mediante comtirov.içàQ documental e requerimento expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
.•\s dospoiuis ccrter."io poi coiiL.i da svnuinto dotação, constante cio orçamento •.•iqenti?:
Recursos Próptin;: do Hiinicipio cie S.ji:ta UiCa:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02. 100 - FUNDO MUNICIPAL DE .'JAÚDE
PROJETO ATIVIDADE: 10. 1 ?.t. 2609.204 I - MANUTEHCAO U0.9 SERVIÇOS DO FUNUO MIKJICIPAL IJE SAUi-F
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.,Vi - MATNHJAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSOS: .31! - RECUR.SOS ['RÒPRO.S

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O paqamenro rcM á tet uadc na Tesour-ii ia do Contratante, mediante proce.sso regular, da arraninie
nrinoim: Fara eccirci tio pr.iur; do t.i ínt.i dias, contados do período de adl.mplomento.

CLAUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:
C prazo máximo de entrega :io objete, ora contratado, que atlmite prorrogaçâtí^as conclicce.-»
hipóteses previstas no Art. 97, g 1". da Lei 8.666/93, est.á abaixo indicad^el íidr.. ccn.<ioorau.u
da emissAo do Pedido de Compra: /!
a - Entrega: 5 Icincol cii.is.
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ado;

oduto

A vigência do presente contrato será determinada: até 29/11/2020, considerada da data de sua
assinatura.

CLÁOSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: .
a  - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizaíçí' de acor<^\com as
respectivas cláusulas do presente contrato; *
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel -
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quant
fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não ex!
responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste da
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execuçuS^cutesJ^i^wamente.
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsidio de informações pertinentes a
essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes á legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem
o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação
direta, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:
Este contrato poderá ser alterado, unílateralmente pela Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1° da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas,
os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o
caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

12.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação
por representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato o [a) Sr(a)EMILIA
PORTO PEREIRA ALVES DE LIMA, portador{a) do CPF 032.271.194-04, com lotação fixada na Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Santa Rita - PB.
12.2 O fiscal do Contrato, o(a) Sría). DAYANNE CHRISTINE RIBEIRO FRANKLIN portador{a> do CPF
071.834.774-95, com lotação na Secretária Municipal de Saúde do Município de Santa Rita - PB,
formalmente designado, e comprovadamente habilitado para gerenciar o presente termo, será o
responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos
encargos complementares.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5"* (zero virguia cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execução do objeto ora
contratado; c - multa de 10? (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuçâo total ou
parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar cora a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar cora a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade; f - siraultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas
na Lei 8.666/93.
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CIAUSUIA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

r-«iri iiiimir luont.. it- contrati.', -ir, p.ji-i.es o Foi-.» ;t-"i ' f "-7 .!«

E, por escarem .l'7 plc-nü acordo, fc.i lavrado o prcsnntc- '■■■•w t-iKc rm Ülr Idaas! via:', o qíiai •."i.
SHstnado pelaa partRíi o por duas tí?:'t:.t>rnunhas.

V 1'!'. de Mai t -ir

TESTEMUNHAS

ALUC-Z^(/C0RRE Í2r^ARMEIRÒ
Sr^cHFTÁ!- M"'."'."l PAL Tf. .'.A-r:

'•"MTitíVr/six;

Mtn.TILASBR INDUSTRIAL S.A.

CtJT.' r;" ^ .
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ÇJpmprovante de Assinatura Eletrônica ^ contraictor

ir
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 23:01:19 (GMT -3:00)

Prefeitura Municipal de Santa Rita PB - CONTRATO 138 2020 MULTILASER (1)
â ÍD única do documento: #c6b343c3-aad2-4db5-a56d-93444e9f3499

Hash do documento originai (SHA256), 351Me32bc21f263c3tie064i632358112ccbe4a0ctf idbSôf2b7755Í332bd21d4

Este Log é exclusivo ao documento número #c6b342c3-3ad2-4<ft}5-a56d-33444e9f3499 e deve ser considerado parte do mesmo, com
os efeitos prescritos nos Tei inos de Uso.

Assinaturas (2)

v/ Mareei Reno (Contratada)
Assinou em 02/06/2020 às 15:08:57 [GMT -3:00)

v/ Thairine Costa Rocha (Testemunha 2)
Assinou em 01/06/2020 as 23:01:31 (GMT -3:00)

Histórico completo

'^ia e hora

01/06/2020 às 23 01:17

(GMT -3:00)

01/06/2020 33 23:01:31

(GMT-3:00)

02/06/2020 às 15:08:57

(GMT -3:00)

02/06/2020 às 15:08:57

(GMT-3:00)

Evento

Thairine Rocha solicitou as assinaturas.

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

thairine.rocha(Smultilaser.com.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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