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INSTRUMENTO CONTRATUAL N° 189/2020 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES  

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO/BA, através do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO/BA, pessoa jurídica de direito 
público, sita na Rua Eronides Souza Santos, s/n, Centro, Mulungu do Morro/BA, CNPJ 
sob o n°12.465.010/0001-81, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Fredson Cosme 
Andrade de Souza e pela Secretária de Saúde, Sra. Alda Mendes Santos, doravante 
denominados simplesmente de CONTRATANTE. 

CONTRATADA: MULTILASER INDUSTRIAL S.A., pessoa jurídica inscrita sob o 
CNPJ n° 59.717.553/0006-17, situada na Rua Josepha Gomes de Souza, 382, Bairro 
dos Pires, Extrema/BA, neste ato representado pelo Sr. Marcel Reno, portador da 
carteira de identidade n° 34.664.766-6, inscrito no CPF sob o n° 299.883.998-39, 
doravante denominada CONTRATADA. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justos e acertadas o presente, 
considerando as expressas disposições da Lei Federal n° 8.666/93 com suas 
alterações posteriores, atos conseqüentes, bem assim da Dispensa Emergencial n° 
001/2020, processo administrativo n2. 011805/2020, todos integrantes deste 
instrumento, como se transcritos estivesse, resolvem celebrar, como efetivamente o 
fazem, o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de FORNECIMENTO, que se 
regerá pelas cláusulas e condições adiante estipuladas e que reciprocamente outorgam 
e aceitam. 

`FUNDAMENTO DO CONTRATO — 
Este Contrato decorre da Dispensa Emergencial n2. 001/2020, fundamentada na Lei n.° 
8.666/93 e processo administrativo n°. 011805/2020. 

CLÁLIgtilit PRIMEIRA- DO OBJETO 
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para o fornecimento de 
materiais para auxiliar na prevenção e combate a disseminação do novo coronavírus 
(Covid-19) no Município de Mulungu do Morro/BA, nos termos da proposta de preços 
que é parte integrante do presente contrato. 

!CLÁUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUÇAO 
Os fornecimentos contratados serão executados sob o regime parcelado, atendidas as 
especificações fornecidas pelo Município, devendo a Contratada tomar todas as 
medidas para assegurar um controle de qualidade adequado. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E RECURSOS ORÇAIVI—ENTA—FTIOS- 
O preço correspondente a aquisição do objeto contratual são os constantes da 
Proposta de Preços da CONTRATADA, cujas planilhas constituem os anexos 
integrantes deste instrumento, ou seja, R$ 51.253,00 (cinquenta e um mil duzentos e 
cinquenta e três reais), referente aos itens: 04, 11, 16 e 18, que será pago pelas 
dotações orçamentárias: 02.11.02 - Fundo Municipal de Saúde; 2158— Enfrentamento 
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da Emergência Coronavírus (COVID-19); 3390.30.00 — Material de Consumo; 14 — 
Transferência do SUS. E, 02.11.02- Fundo Municipal de Saúde; 2121 — Manutenção 
das Ações Hospitalares e Ambulatoriais - SIA / AIH; 3390.30.00 — Material de 
Consumo; 2— Saúde 15%; 14— Transferência do SUS. 

§ 1° - O pagamento será efetuado de modo parcelado, de acordo com as ordens de 
fornecimentos expedidas no período, a partir da apresentação da documentação 
necessária a sua liquidação, qual seja: 

Carta de encaminhamento dos documentos; 
Respectivas ordens de fornecimento, faturas e notas fiscais; 
Comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária/Federal; 
Comprovante do recolhimento da contribuição do FGTS; 
Comprovante do recolhimento da contribuição do CNDT; 
Comprovante de inexistência de débito de contribuição Estadual e Municipal. 

§ 2P-- Será observado o prazo até o quinto dia útil do mês subseqüente ao fornecimento 
para o pagamento, contados a partir da data da emissão da nota fiscal ou fatura 
recebida pelo Município. 

CLÁUSULA QUAIWA-- DO PRAZO 
O prazo para execução do objeto deste CONTRATO é de até 60 (sessenta) dias, tendo 
início a partir da data de assinatura do contrato, com eficácia a contar da publicação 
resumida do instrumento de contrato, podendo ser prorrogado na forma da lei. 

Parágrafo único: O prazo de entrega do objeto contratado será de imediato, contados a 
partir da contratação. 

CLÁUSULA QUINTA — DA VINCULAÇAÕ AO EDITAL—  É PUBLICAÇAO DO 
EXTRATO DO CONTRATO 
Os termos desse contrato estão vinculados a Dispensa Emergencial n°. 001/2020, 
oriundo do processo administrativo n° 011805/2020. 

O extrato do presente contrato será publicado na Imprensa Oficial, no prazo definido na 
Lei n. 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXxTA — DA RiSPONSABILIDADE POR PRESZOS DECORRENTES. 
DA PARALIZAÇÃO: 
Ocorrendo imotivada paralisação dos fornecimentos, ora contratados, sem que a 
CONTRATANTE, para tal tenha contribuído, e sem que tenham ocorrido Fatos 
Imprevistos ou Imprevisíveis, que amparem a situação da CONTRATADA, disso 
resultando prejuízo para a CONTRATANTE, responderá a CONTRATADA, 
integralmente, pelos citados prejuízos obrigando-se como se obriga, expressamente, a 
ressarci-los. 
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itt,AUSOCA"b"Ê 	 : 	O 	EgPÕNSA  DADE DAS 
iPKPWItS: 	_ 	 = 
Obriga-se a CONTRATADA a executar rigorosamente e cumprir tempestivamente os 
fornecimentos e as disposições do presente CONTRATO, além dos anexos do Edital 
da correspondente Licitação, obrigando-se especificamente a: 

Responder financeiramente, inclusive na via judicial, sem prejuízo de medidas 
outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos que possam causar à 
CONTRATANTE ou a terceiros, em função da execução do objeto deste Contrato. 

Executar as entregas de acordo com as Especificações técnicas e Proposta 
apresentada e demais elementos técnicos, obedecendo rigorosamente as Normas 
Técnicas, assim como as determinações da CONTRATANTE e a legislação pertinente; 

Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, obedecidos os 
limites legais. 

Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações cíveis, 
previdenciária, tributária e trabalhista. 

Manter permanentemente preposto indicado em sua proposta, ou outra 
equivalente, que, assuma perante a fiscalização da CONTRATANTE a 
responsabilidade legal dos produtos, até a entrega definitiva, inclusive com poderes 
para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária. 

Substituir, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE, os objetos que 
comprovadamente sejam julgados inadequados pela fiscalização, dentro do prazo 
máximo de 48 horas. 

g) 	Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação; 

Obriga-se a CONTRATANTE: 

Efetuar os pagamentos nos prazos e condições aqui previstos; 

Constituem direitos e prerrogativas do Município, além dos previstos em outras 
leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n° 8.666 de 21.06.93, que a 
CONTRATADA aceita e a eles se submete. 

§1° - À CONTRATADA poderão ser aplicadas as sanções e penalidades 
expressamente previstas na Lei n° 8.666 de 21.06.93, e as especificadas no Edital da 
Licitação que originou o presente Contrato. 

§2° - O Município poderá aplicar multa à CONTRATADA em caso de atraso 
injustificado na execução total ou parcial, nos termos dos artigos 86 e 87, inciso II da 
Lei n° 8.666/93, na seguinte gradação: 
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I - Em caso de inadimplemento ou inexecução total: 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei. 

II - Em caso de inexecução parcial da entrega: 2% (dois por cento) do valor da parte 
não executada do Contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das 
garantias contratuais. 

III - Em caso de mora ou atraso na execução: 2% (dois por cento) incidente sobre o 
valor da etapa ou fase em atraso. 

IV - Demais sanções administrativas estabelecidas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei n° 
8.666/93. • 	§32  - Em caso de atraso, na execução do objeto deste CONTRATO, as multas a serem 
cobradas serão, de logo, deduzidas das Faturas correspondentes à época e às etapas, 
em atraso. 

§ 49  - Reserva-se à CONTRATANTE o direito de cobrar, através de processo de 
execução, as importâncias devidas pela CONTRATADA, ressalvada a cobrança direta, 
através da garantia prestada. 

§ 52  - Esgotados todos os prazos, que lhe tiverem sido concedidos, para 
complementação do objeto contratual e sua entrega (se for o caso) a CONTRATADA 
ficará, automaticamente, impedida de participar de novas licitações, enquanto não 
cumprir, integralmente as obrigações aqui assumidas. 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZ-AÇA0 
- A CONTRATANTE exercerá a Fiscalização da execução do objeto do CONTRATO, 

mediante pessoal especializado, designado para tal fim pelo MUNICíPIO, sem que 
reduza, nem exclua, a responsabilidade da CONTRATADA. Esta Fiscalização será 
exercida, no exclusivo interesse da Administração, representada, na oportunidade, pela 
CONTRATANTE, sendo que na ocorrência de qualquer irregularidade, não deverá o 
fato importar co-responsabilidade do Poder Público Municipal, ou de seus Agentes de 
Prepostos, salvo a hipótese de ser caracterizada a omissão destes. 

§ 19  - As atribuições da Fiscalização, ressalvadas as disposições constantes no caput 
desta Cláusula e seu Parágrafo Primeiro, são: 

Relatar em tempo hábil, ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar 
dificuldade no desenvolvimento da aquisição. 

Esclarecer prontamente, as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela 
CONTRATADA, através de correspondência protocolada. 

Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à 
CONTRATADA, determinando as providências necessárias à correção das falhas 
observadas. 

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado ou não especificado e 
estipular prazo para sua retificação. 

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato. 
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f) 	Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os objetos contratados. 

CLÁUSULA NONA — SANÇÕES CONTRATUAIS 
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, e neste Edital, a 
CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela 
Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes 
penalidades: 

• 
I — advertência; 
II — multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, recolhida no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da comunicação oficial; 

III — suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de 
contratar com órgãos da Administração Pública pelo prazo de até 2 (dois) anos 
consecutivos; 

IV — declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que seja 
concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração do Município pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
subitem anterior; 

§1° - As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente coma de 
advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração do 
Contratante e impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, descontando-a do pagamento a ser efetuado. 

§22  - No caso de fraude na execução do contrato, cabe a declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

§32  — Nos casos de inadimplemento ou de inexecução total do contrato, por culpa 
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária 
do direito de contratar com a Administração, além de multa de 5% (cinco por cento) do 
valor global do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções 
previstas na Lei. 

§42  — Nos casos de inexecução parcial dos fornecimentos, será cobrada multa de 2% 
(dois por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais, quando existentes. 

§52  — Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa de 2% (dois por 
cento) incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso. 

'CLAUSULA D-É-OIMÃ - DA -RESCISÃO — _ 	_ 
A inexecução total ou parcial, ou imperfeita execução do objeto contratual 
proporcionam a RESCISÃO do pactuado, garantido o contraditório e obedecendo-se ao 

1t6Ele1789e-174a-47aa-h589-63dbf158a651 



MUNICIPIO 
Fredson Cosme 

P feito 

MORRO 
rade de Souza 

ESTADO DA BAHIA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO ..... 
End.: Rua Eronides Souza Santos, s/n —Tel.: 74 3643 1076 	 MULUNGU 

DO MORRO 
CNRI n° 12.465.010/0001-81 — CEP n° 44.885-000 
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disposto na Lei Federal n° 8.666/93, com as conseqüências nela previstas, 
independentemente de interpelação judicial. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
Fica eleito o foro do Município de Morro do Chapéu/BA, em detrimento de qualquer 
outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao 
presente Contrato. 

Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de 
Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na 
presença de duas testemunhas. 

Mulungu do Mo, r • :-. í 7 de Maio de 2020. 40. 

FUNDO MUNICIP s  L D 	UDE DE MULUNGU DO MORRO/BA 
Alda Mendes Santos 
Secretária de Saúde 

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 
Rep. Sr. Marcel Reno 

Contratada 

TESTEMUNHAS: 

1 	 1/41‘ 
CPF: %'H-. ra.go.odS4'0N 

2-  tv& ±,21) EJciveLjoitieit-
C P F  O o (2 • '3 as 
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PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALORES 

Item 
----- - 

Descrição 
_ 

Und. Qtde. 
_. 
Valor 

Unitário 
Valor1 
Total 

4 

Avental de proteção descartável mangas longas, 
com elástico no punho. 	Hipoalergênico. Atóxico. 
Comprimento mínimo de 100cm. Confeccionado em 
tecido, 	100% 	polipropileno. 	Gramatura 	mínima 
30g/m2. 

Und. 600 14,90 8.940,00 

11 

MASCARA, cirurgica, semi-facial, descartável, com 
tres camadas de proteção, sendo a interna em 
material hipoalergico, com clip nasal embutido que 
permita ajuste adequado ao contorno do 	rosto, 
produzido 	em 	aluminio 	suave 	e 	flexivel, 	não 
traumatizante, inodora, tiras costuradas com solda 
eletronica, bordas bem acabadas, isentas de cola e 
que apresentem eficiencia de filtração bacteriana 
(E.F.B.), para partículas de 1.0 micron, acima de 95 
°/0. Confeccionada 	em 	não 	tecido, 	100% 
polipropileno. Gramatura mínima 30 g/m2. 

Und. 10.000 3,60 36.000,00 

16 

Termômetro infravermelho: Visor LCD. Capacidade 
para 	medir 	temperaturas 	de 	32,0°C 	a 	43,0°C 
(90,0°F a 109,4°F) do corpo humano. Precisão +/-
0,2°C. 

Und. 10 457,00 4.570,00 

18 
Viseira 	de 	segurança 	(face- 	shield): 	Display 
transparente. Material policarbonato. Und. 100 17,43 1.743,00 

V. 
T 	. Total: . 51.253,00 

Mulungu do Morro 
	

Maio de 2020. 

MUNICIPIO DE MULUN DO MORRO 
Fredson Cosme Á àrade de Souza 

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 
Rep. Sr. Marcel Reno 

Contratada 
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• 
Assinaturas (2) 

Thairine Costa Rocha (Participante) 
Assinou em 03/06/2020 às 15:00:43 (GMT -3:00) 

Marcel Reno (Participante) 
Assinou em 03/06/2020 às 15:45:46 (GMT -3:00) 

Histórico completo 

'ta e hora 	 Evento 

Marcel Reno solicitou as assinaturas. 

Thairine Costa Rocha E-mail thairine.rocha@multilaser.com,br, IP: 

179.111,59.158 assinou. 

03/06/2020 às 15:45:46 
	

Marcel Reno E-mail marcel.reno@multilaser.com.br, IP: 201.42.218.137 
(GMT -3:00) 	 assinou. 

U3/06/2020 às 15:00:00 

(GMT -3:00) 

03/06/2020 às 15:00:43 

(GMT -3:00) 
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