ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONTRATO N": 00147/2020--CPL
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTA RITA, ATRAVÉS
INDUSTRIAL

S.A.,

DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E MÜLTILASER

PARA

FORNECIMENTO

CONFORME

DISCRIMINADO

NESTE

INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo pcesente instrumento, de um lado a Prefeitura Municipal de Santa Rica, por intermédio do
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Situado a Av. Governador Flávio Ribeiro Coutinho, s/n, Centro, Santa
Rica - PB, inscrito

no Cadastro Geral do Contribuinte do Ministério da

Fazenda sob o n"

Oa.694.222/0001-63 representado pela Excelencissimo Secretário Municipal de Saúde, o Senhor
LUCXANO CORREIA CARNEIRO inscrito no CPF/MF sob O n.° 339.800.471-72, doravante

denominado

CONTRATANTE, e do OUCro lado MÜLTILASER INDUSTRIAL S.A, - R JOSEPHA GOMES DE SOUZA, 382 - DOS

PIRES - EXTREMA - MG, CNPJ n® 59.717.553/0006-17, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram
as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições
-\

seguintes:

CLÃOSOIA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da Dispensa de Licitação n® DPC0014/2D20, processada nos termos da Lei
Federal n® 6.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n' 123, de 14 de Dezembro de 2006; e

legislaçào pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPÍU4ENT0S DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
- EPI E INSUMOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas ne.ste

instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de Dispensa
de Licitação n® DPC0014/2020 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo
partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR B PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 8.500,00 <OITO MIL B QUINHENTOS
REAIS).

_

1 12

!

DISCRIMINAÇÃO

TE^ÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA, LCD,

CMXDAOe

UNO

QUAMimADE P.UNITÁRIO

50"

P. tOXAL

170,00' "8.500,00

PORTAtIL SEN CONTATO , COH MEDIDOR DE TEMPERATURA
I....

Total:

3.500,00

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJU8TAMENT0:

Os preços contratados sâo fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art.
65, S§ 5® e 6®, da Lei 8.666/93.

Ocorrendo o desequilibrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65. inciso II, alinea d, da Lei

8.666/93, mediante comprovaçáo documental e requerimento expresso do Contratado.
CLÁUSULA QDIKTA - OA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
UNIDADE ORÇAMENTARIA:02.100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO ATIVIDADE:10.305.i614.2245 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE PARA COBERTURA DE ACÔES E
ENFRENTAMENTO A COVID 19

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO
4490.52 - EQUIPAI-IENTO E MATERIAL PERMANENTE
FONTE DE RECURSO:214 - RECURSO FEDERAL

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemenco/f
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRA20 B DA VIGÊNCIA:
\ >

O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas ^g^iVões e
hipóteses previstas no Art. 57. § i», da Lei 8.666/93. está abaixo indicado e será càíè^Wrado

da emissão do Pedido de Compra:
a - Entrega: 5 <clnco) dias.

•.

\\T
lU

A vigência do presente contrato será deteminada: até 15/12/2020, considerada da data de sua
assinatura.

CLÁUSOLA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO COKTRAIAKTE:
a - Efetuar o
o rel.itivo õ' ror-etimento efetivaminte
respectivas olaus'.;; as dv pros"nte contrato;

realizado, de .icord:; c.tir, i-j

b - Proporcionar
Ccn; ratado todos os meios necessários para c fiel fornecimento coiitrãtiido;
c - Hotificar o Contratado sobro qualquer irregularidade encontrada quanto A qualidade do prodT.c
fornecido, c.xorcendc a m.iis arcipia o cc-tnpleca í iscai isaçAo, o que nAo exime o Contratado de nuas
responsabi lidados cdntt.ituais a legais;
o - Designar repro.-^ontantes com atribuições de Gestot e Fiscal deste conttatc,

norma vigente, evpociair.ento para acompanhar e fiscalizar a sua execucAo, rtus
cerniticia a cont tci t icàc do torcoirjs p.ira assistência o subsidio de informações
essas atribuições.

CLAOSOLA NOHA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a - Executar tií:vi;!.im'!r.ti> o fcrr-.-jciuircuo descrito na Cláu.-tula correspondente do presef
dentro dos me: hcr-?.'^ pa;.V-iCt: V'5 ri«r -luftlsdadc estab^iecidc.s para o ramo de at i v;dnd-'
ao objeto contrat.i.i 1, com QOci?rvã:u;ia aos prazos estipulado.s;
b - Respor.sabilizar-se por tc:i03 c.:i cnu.s e obciaacOes ccnccrnentt-s à legisiiicáo risr.i.,

tributária e tiacainista, bom como por toda.s as despesas e compromissos assumido:', .> qua.q-ivr
titulo, perante seus fornecedores íju terceiros em razào da execuçáo do objeto contratado;
c •• Manter prepcstr cap.icitad'.: e idCnec, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrutc,
quo c represe:.te inteçralmer.to em todos os seus .itcs;

d

-

Permitir

e

facilitar

<i

fiscalização

do

Contratante

devendo

prestar

o»

informes

e

esclarecimento.s sclicitados;
e - SerA rcsponsavo. peios dimos u.iusados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorcetitos
de sua culpa ou dolo na execiicAo do contrato, nào excluindc ou reduzindo essa roaponsabilidado

a fiscalizaçAo ou o acompar.b.mer.to polo órgão interessado;

f - NAo ceder, tc.iniiterir ou .■r.ibcnntrõt.nr, no todo ou em parto, o objeto deste instrumento, aem
o conhecimento e í ••Jovida auccrizcic.lc expresso do Contr.í!.Bn'je;

g - Manter, durant'-: a vigíncia rio contrato, em •-•ompãtibilitíade com as obrigações a.^ísumidas,
todas as condiçôe:: de regular i dado e qiia 1 i ficacAo ..•xigirias no ro.spectivo processo de contratacAo

direta, aprssentanT;

:cir.t r.itâr.í.f' cs documonto.s necs>ssArics, sempre que solicitado.

CLÃDSOLA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:
Este contrate pede ri ser

aiieradc,

unilateralmer.te pela Contratante ou por acordo entre as

partes, nos ca.so.s previutcs nu Ar: . tf> e aer/j rescindido, do pleno direito, conforme
::os Artigos Ti,

O

"ontriitado

disposto

e Tj da l.oi

fiui

obtigadc

j

ò.;oitar,

nas

.mexm.is

condições

contratuais,

cs

acresrimcs

.-u

supressões que se lizerem nar. compras, até o respectivo limite fixado no Art. 6b, S 1" da .-01

e.tC€.'93. '-.'enhum uciéaciiw ou suptessAo poderá exceder o limite estabeiecldo, saivo as siipress-ies
res'jitantes de a.--.: io

'."b! .ido .^rstre cs ccntiatátites.

CLÁUSDLA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:
Executac.o o pr'.;rer.r conriat..
01;; • rvad is as condições de adi:r.plenentO das ciirigaçúes p.ictuadaa,
cs prccedimontc.s
prazos p,,: -.! .• .•.•ebcr o seu objeto peio Contratante obedecerAo, conforme o
wa::o, às disçri';; .'s cz:* r.r's.

.* .1

v,

da Lei 9.fjv6/93.

CLÁDSOLA DÉCIMA SEGtTNDA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta or dei.xár
curprir .13 obr.gaçõea «.ssumidas e preceitos leçai:í, sujeitara c
Contratado, gaianr:r!a a prévia tíc:«sú, às seguintes penalidades previstas nos Arts. SC e 67 da

le: Ç.66Ê/33: <i - -líivcrtvr.ci-j; b - multa de mora de 0,5 fzero virgula cinco por centc'- aplicada
sobre o valor do contr.jto por dia lic atraso n-a entrega, no inicio ou na execução do objet; ;.ra
contratado; c - nulta ile lü ;dez por canto) sobro o valor contratado pela lnex"cuçâo tocai ou
parcial do contrato; d - :;u;:pen:'âo ceraporAría do participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, po; prato de até J."

par.i

licitar

ou

contratar

aoLeinuii.iiit.í.-i ci,-> p.ir.icA" -^u

com

a

Admini.straçAo

(dois)

anos; e - declaraçAo do ir. 1-foneidade

rüblica

enquanto

perdurarem

os

.motivos

que sej.i prcmovid.i .-.ua lesbi l i t açòm perante a própria autoridade

quo aplicou .1 pena. i d.i.l.'; t - s ima i tane.imetire, quaicue: óâs penaíidades cabíveis fundametr-ada»
no

Lei

».néfr/93.

CLÁDSOLA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO B GESTÃO DO CONTRATO

11.1 A uxocici,-, .io contrato ser.i cíj;-'-t

1> :

:.rrpr<-*sr-:i.

j •,

de •icomuaníiemvnto, cor.tnole, fiscaüzf.çAo e avallaçáo

r.it.mtc, iie.i igi.a:!

p.irõ .3r=;<-r.i do presente contrato

.SrnlEMÍLIA

PORTO FERREIRA ALVES DE LIMA, porr.nciora cio CPF. 032.271.194 -04, com lotaçàü f Ixartf. n.i o.uiaM ,i r i .1
do

13.4

i • ManirLn;-: :!■• íJanta Rita - Lí .

C fi:<cal a.; '.airitr ito, ,1

;;r I 1)KAMILLA LEITE DE AMORIM. portador df) CPF. 057.268.124 -09,

com lotação fixada r.a DooreturLa í-Iuniclpal ri o i-íaúde do Munici.plç de Santa Rita - PB., formaImetite

de.iignado, e comprovaoamur.-.v i.-ibii: tado par.i -t-jr-i-n • iar - r :':--.'nte ronr.c. ser.i ... rc:ipon::ávo 1 polo
fiei cumprimento das cláiisuia.s contravuçíis, ir..' ) 11.;iv-. .i,. p->:"ir.f.ntes acs or.cargos
complenentarea.

CUVUSUIA OECZMA QUARTA - DO FORO;

Pàr<i tiirimif <is quR;i' i(;s cieci~'':''tites de.-ii.c* contrato, as partas eleguin o Foro da CoitiaiCri de Santa
Kita.

E, per estaren de pleno acorao, £ci lavrado

presente contrato en; 02lduasl vias, i qual vai

assinado pelas pactos e por duas testemunhas.
Santa-^t/ta - ?3. !5 dé Junho de 202ü.
7ESTEHUNHA.S

FELO CjÍHTB/tTA.ST=

LUCIANO COI

CARNEIRO

SECRETÁRIO
CPF 339.800.471-72
IKLC

Asiinèdodcfomiadtgililpor

MAnCtL

UARCEl R£NOJ9MS?»ai9

RENO:29988399839

muXtilaser"industriai. s.a.

~

