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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISGO DO GONDE

CoNTRATO N.o 065/2020

Modalidade de Licitação
DISPENSA DE LlClrAçÃO

Número
No 006/2020-2

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI

CELEBRAM O MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO

GONDE E A EMPRESA MD MATERIAL HOSPITALAR
EIREL! NA FORMA E CONDIÇÔES ABAIXO.

CTSCO DO CONDE, pessoa jurídica de direito público,

830.823/0001-96, com sede administrativa na Praça da

E

Í\;1^+.

O MUN
inscrito no
lndependência, s/no,_ Gentro, São Francisco do Conde - BA, através SECRETARIA
MUúlClpAL DE SAúDE, através da secretária Sra. Eleuzina Falcão Da Silva Santos,

brasileira, bacharel em Enfermagem e Obstetrícia, inscrita no CPF sob o n."349'000'475-
20, portadora do RG n.o01488768-11 expedido pela SSP/BA, residente e domiciliada na

CD.'Estrela do Cabula, n.'100, bloco B, Ap.02, Saboeiro, Salvador- BA, CEP: 41.180-

210, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa MD MATERIAL

HOSPITALAR EIREL!, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o n.o

07.294.636/0001-32, com sede na Avenida Santiago de Compostela, s/n, Parque Bela

Vista, Salvador - Bahia, CEP: 40.279-150, representada neste ato pelo Sr. Marlon

Marcos Arruda Araújo, brasileiro, sócio administrador, inscrito no CPF

n'044.648.675-29, portador do RG no. 11336683-30, expedr{q pela SSP/BA, com

endereço profissional acima citado, doravante denominada CONTRATADA, conforme o

constante no Processo Administrativo no 2336t2020, doravante denominado "processo",

celebram o presente contrato, que se regerá pelo Decreto Municipal no. 255512020, Lei

Federal n'. i3 g7gt2121, Lei Federal no 8.666/1993 e posteriores alterações, bem como

pelas cláusulas e condições a seguir ajustadas:

GLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a contratação de empresa para aquisição de

teste rápido para detecção qualitativa de anticorpos IGG e IGM ANTICOVID í9,
baseado na emergência ãe saúde pública, em nível nacional, conforme poÉaria do
MS N.o 18812020.

CLÁUSULA SEGUNDA . DA UGÊNCIA

A vigência do contrato, a contar da data de sua assinatura, será de 90 (noventa) dias,

podàndo ser prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de

enfrentamento dos 
-efeitos da situação de emergência de saÚde pública. Conforme

previsão no art.4'- H da Lei Federal n" 13.97912020.

cLÁusuLA TERCEIRA - DO PREçO E FORMA DE PAGAMENTO

O valor global estimado do presente instrumento é R$7í9.í00,00 (Setecentos e
dezenovehile cem reais) que a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA.

§ 1o - Nos preços previstos neste contrato estão incluÍdos todos os custos com material de

õonsuro, âatarios, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da

CONTRATADA, como tainOém transporte de qualquer natureza, materiais empregados,

inclusive fenamentas, utensílios e equipamentos utilizados, administração, impostos,

taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem

com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.
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§2o - O CONTRATANTE descontará da fatura, o valor correspondente às faltas ou atrasos

na prestação dos serviços ocorrido no evento, com base no valor do preço vigente.

GLÁUSULA QUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTARIA

As despesas deste Contrato ocorrerão de forma a seguir:

cLÁusuLA QUINTA - DAS OBRIGAçÕES DO CONTRATADO

A CONTRATADA, além das determinações contidas no Processo Administrativo No

233612020 e daquelas decorrentes da Lei, obriga-se a:

a) Obriga-se o CONTRATADO a prestar os serviços / fornecer os produtos de acordo
estritamente com as especificações descritas na proposta, que integra o presente

contrato como se nele estivesse transcrito;

b) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e

qualificação exigidas para a contratação;

c) Apresentar, durante a execução do Contrato, se solicitado, os documentos que

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações

assumidas na contratação, êh especial os encargos sociais, trabalhistas,
previdenciárias, tributárias, fiscais e comerciais;

d) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas dos seus

empregados e outros que venha a contratar para o cumprimento de suas

atribuições contratuais ;

e) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução

do contrato;

0 Permitir ao servidor credenciado pela CONTRATANTE Íiscalizar, acompanhar,

controlar, avaliar os seruiços contratados;

g) Prestar, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços necessários à

correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto deste

contrato;

h) O CONTRATADO ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais,

acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 50% (cinquenta por

cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma prevista no Art. 40 - l, da Lei

Federal n'. 1337912020;

i) As supressões poderão ser superiores a 25o/o desde que haja resultado de acordo

entre as partes envolvidas neste instrumento contratual.

GLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAçÔES DA CONTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal,

obriga-se a:

a) Fornecer a CONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimento do

contrato;
b) Realizar o pagamento pela execução do contrato.
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CLÁUSULA SÉTIMA. DO REAJUSTAMENTO

Os preços serão fixos e não haverá reajustamentos no prazo de um ano, a contar da

apresentação da proposta. Caso haja interesse na prorrogação do presen_te contrato, os

pieços poáerão ser reajustados com base no índice IGP-M, apurado pela FGV.

CLÁUSULA OITAVA. DAS PENALIDADES

Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei no. 8.666/93'

com as iominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na

execução do côntrato, sujeitará a contratada à multa de mora, que será graduada de

acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

| - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento

total da obrigação, ou ainda na hipótese de negar-se a CONTRATADA a efetuar o reforço

da caução sá houver, dentro de 10 (dez) dias contados da data da sua convocação;

ll - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor

da parte do fornecimento;

lll - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não

realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo'

s1o A multa a que se refere este item não impede que a administração rescinda

únilateralmente o contrato e aplique aS demais sanções previstas na lei;

s2o A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da

larantia do contrato faltoso, sendo certo que, se o gelLJalor exceder ao da garantia

[restada - quando exigida, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua

diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela

adminiétração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Caso não tenha sido exigida

garantia, á administração se reserva o direito de descontar diretamente o pagamento

ãevido à CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta;

s 3o As multas previstas neste item não tem caráter compensatório e o seu pagamento

ãão eximirá a COrufnafADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das

infraçÕes cometidas.

CLAUSULA NONA. DA FISCALIZAçÃO E RECEBIMENTO DO CONTRATO

Competirá a GONTRATANTE, através da Secretaria da pasta proceder ao

acompanhamento da execução do contrato, ficando esclarecido A9e 91pqo_ou omissão,

iotal du parcial, da fiscalizaçáo da CONTRATANTE, não eximirá à CONTRATADA de total

responsabilidade na execução do contrato.

CLAUSULA DÉCIMA. DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências

contratuaii e as previstas na Lei Federal no. 8666/93 e posteriores alterações' A rescisão

poderá ser determinada por ato unilateral e escrita da GONTRATANTE além dos casos

enumerados na Lei Fedeial n".8666/93 atualizada, previsíveis nos artigos 77,78,79,80 e

seguintes.

cLÁusuLA DÉclMA PRIMEIRA - vlNcuLAçÃo À PRoPosrA

lntegra o presente contrato, como Se nele estiveSsem transcritas, os atos praticados no

proà"sso de contratação direta, em especial, a Proposta do contratado.

DIsPENSA DE LlcnAçÃo N'06'2020'2

PÍaça da lndependência, §/n.o, Cenfo - Sáo Francisco do Conde/BÀ Cep: tl:l'900'000

DepaÉamonto de Contratos e Convênios
Teleíone: (7í) 365í{017/ 8053
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CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DO FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de São Francisco do Conde - Estado da Bahia, que

prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer

dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 05 (cinco)vias
de igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e
achado conforme.

Sáo Francisco do Conde, 03 de junho de 2020'

SECRETARIA N DE DE
ELEUZINA F DA SILVA SANTOS

CONTRATANTE

t\^,o-tg^ lüâ.{r\ An ,^ À Â--,
MD MATERIAL HOSPITALAR EIREL!

MARLON MARCOS ARRUDA ARAÚJO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1

JoJ .
ggJ , BS?-)a )CPF N.O 38,. 63
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