
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro. 

Malhada — Bahia, CEP. 46.440-000 

CNPJ n°. 14.105.217/0001-70 

CONTRATO N.° 053/2020FM5 

Contrato de fornecimento, que entre si fazem o 

MUNICÍPIO DE MALHADA, BAHIA, e a Empresa, 

LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA, na forma abaixo: 

O MUNICIPIO DE MALHADA, BAHIA, entidade de Direito Público Interno, com sede à Praça Santa 

Cruz, S/n, Centro, Malhada, Estado da Bahia, CEP 46.440-000, inscrita no CNPJ sob n.° 

14.105.217/0001-70, neste ato representada por seu titular, VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO, 

Prefeito Municipal, com endereço residencial à Rua Daniel Farias, S/N, Centro, nesta cidade de 

Malhada, portador da cédula de identidade n.° 03909160, SSP-BA, CPF/MF N.° 269.951.665-15, 

através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA - BAHIA, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 

10.561.674/0001-19 neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr° WESLEY 

CARNEIRO SILVA, Decreto de Nomeação n° 017/2020, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas, de ora em diante denominadas simplesmente CONTRATANTE e do outro lado, a 

Empresa, LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com sede à Rua Martinho Nery, 

N° 113-A, Casa, Bairro Vila Leopoldo, Santa Maria da Vitória - Bahia, CEP. 47.640-000, inscrita no 

CNPJ/MF sob n° 28.194.914/0001-50, representada neste ato pelo Senhor, LUCAS DE SOUZA 

SILVA, sócio administrador, portador da cédula de identidade n° 1654782416 - SSP/BA, CPF. N° 

858.451.145-86, residente e domiciliada a Rua Martinho Nery, S/n, Casa, Bairro Vila Leopoldo, Santa 

Maria da Vitória - Bahia, CEP. 47.640-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 

perante as testemunhas abaixo firmadas, tendo em vista a homologação do PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 058/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 019/2020, resolvem celebrar o 
presente CONTRATO que será regido pelas disposições da Lei n° 8666/93 e alterações posteriores e 
pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1,1 - O presente contrato tem por objetivo a aquisição de dispositivo de teste rápido para o COVID-19 

IGG/IGM SARS, para auxilio no diagnóstico da doença, objetivando a detecção rápida é qualitativa 
dos anticorpos IGG/IGM SARS para atende necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
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deste município de Malhada - Bahia, com entrega imediata, e conforme especificações e quantitativos 

indicados na cláusula terceira deste instrumento, bem como na proposta de preços da contratada. 

1.2 - Este contrato reger-se-á pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, reeditada em 06.07.94, 

especialmente com fulcro em seu Art. 24, Inciso IV e considerando o disposto na Lei Federal 

13.979/2020 e alterações, Decreto Estadual n° 19.549, Lei Estadual n° 14.261/2020, Decreto 

Municipal n° 019/2020 e Decreto Legislativo Estadual N° 2365 de 16 de Abril de 2020 e demais 
legislação aplicável. 

1.3 - Integram este contrato, independentemente de transcrições, a proposta da CONTRATADA com 

os documentos que a compõem, e demais documentos apresentados no PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N°058/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N°019/2020. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA PERIODICIDADE, DO LOCAL DA ENTREGA, DO PRAZO DE 
ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. 

2.1 - O fornecimento será de forma integral, conforme solicitação oficial da Secretaria de Saúde. 

2.2 - O Item deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, situada à Rua Elze Dantas, s/n, 

centro, Malhada-BA, em até 10 (dez) dias contados a partir da solicitação oficial por parte da 
Secretaria. 

2.2.1 - Todas as despesas com a entrega do objeto correrão por conta da CONTRATADA. 

2.2.2 - A entrega devera obedecer rigorosamente o pedido quanto à especificação, o quantitativo, a 

embalagem, o prazo e local de entrega. 

2.3 - Será de total responsabilidade da CONTRATANTE, a conferência na entrega e recebimento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO 

3.1 - A execução dos serviços será pelo p (trinta) dias, contados a partir da data de 
assinatura do Contrato. 
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CLÁUSULA QUARTA — PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1 - Pelo fornecimento do (s) item (ns) abaixo especificado (s), a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA, os seguintes valores unitários: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD MARCA VALOR UNT 
R$ 

VALOR TOTAL 
RE 

01 DISPOSITIVO DE TESTE PARA 
DETERMINAÇÃO RÁPIDA E 
QUALITATIVA DE ANTICORPOS 
(IGG E IGM SARS ESPECÍFICOS, 
ANTICOVID19 EM AMOSTRA DE 
SANGUE TOTAL, SORO OU 
PLASMA. PELA TÉCNICA 
IMUNOCROMATOGRAFICA, COM 
EXCELENTE CORRELAÇÃO COM 
ELISA E PCR; COM RESULTADO 
EM ATÉ 20 MINUTOS. 
EMBALAGEM COM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, 
MARCA DO FABRICANTE, 
PRAZO DE VALIDADE E 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. 

UNO 400 OUTDO 
BIOTECH 

49,00 19.600,00 

4.2 - O valor global deste Contrato é de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais). 
4.3 - Não haverá reajuste. 

4.4 - Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura do 

contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, II, "d", da Lei n° 8.666/93 e 
alterações. 

4.5 - Nos preços ofertados na proposta da CONTRATADA já estão inclusos todos os custos e 

despesas de qualquer natureza, notadamente os relativos a transporte e outros quaisquer que, direta 

ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste Contrato. 
4.6 - O faturamento deverá ser apresentado pela C TADA através de Nota Fiscal, com os 
requisitos da Lei, no local de entrega do item prazos estabelecidos na Cláusula segunda deste 
contrato. 
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4.7 - O pagamento será efetuado até o 100  (décimo) dia do mês subsequente, após a efetiva entrega 

do produto, no valor correspondente aos quantitativos comprovadamente entregues de acordo com a 

Nota Fiscal atestada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

4.7.1 - Esse prazo ficará suspenso na hipótese de constatação de erros ou irregularidades nas 

faturas e somente voltará a fluir após a apresentação de novas faturas corretas. 

4.7.2 - A CONTRATADA apresentará nota fiscal referente ao fornecimento realizado ao 

CONTRATANTE, que encaminhará ao Setor de pagamento, toda a documentação necessária ao seu 

pagamento, bem como as certidões de regularidade fiscal e trabalhista. 

4.7.3 - Havendo erro na fatura ou recusa pelo CONTRATANTE na aceitação da prestação dos 

serviços no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a CONTRATADA tome 

as providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a 

data da reapresentação, devidamente regularizada. 

4.7.4 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem 

implicará em aprovação definitiva da prestação dos serviços total ou parcial. 

4.8 - As despesas decorrentes do presente contrato serão custeadas pela UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA: 207 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — PROJ./ATIVIDADE: 2.322 - 

ENFRENTAMENTO DAS AÇÕES AO COMBATE CORONAVÍRUS - (COVID — 19) PORTARIA 

1.666— ELEMENTO DESPESA: 33.90.30.00 — MATERIAL DE CONSUMO. 

4.9 - O pagamento estará condicionado ao cumprimento do estabelecido neste contrato, 

notadamente, o previsto na Cláusula Primeira. 

CLÁUSULA QUINTA — OBRIGAÇÕES 

51° DA CONTRATANTE: 

Disponibilizar informações e documentos necessários à execução dos serviços. 

Efetuar o pagamento conforme este instrumento. 

Fornecer atestado de capacidade técnic4#p4áie solicitação da CONTRATADA. 
Fiscalizar o fornecimento. 
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§2° DA CONTRATADA: 

1. Além das obrigações já enumeradas neste Contrato e na Dispensa de Licitação n° 019/2020, 
constituem também obrigações da CONTRATADA: 
II. executar o fornecimento, objeto do presente contrato, em regime de estreita colaboração com a 
CONTRATANTE. 

responder por todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias ligadas direta e 
indiretamente a execução deste contrato. 

fornecer a CONTRATANTE, tempestivamente os elementos que permitam a adoção de 
providências que deste dependam. 

realizar a entrega do(s) produto(s) diretamente na Secretarie sem quaisquer custos adicionais 
para a CONTRATANTE. 

CLAUSULA SEXTA — DAS MULTAS E SANÇÕES 

6.1 - Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta Licitação, sem prejuízo 

das responsabilidades civil e criminal, ressalvado os casos devidamente justificados e comprovados, 

a critério da Administração, e ainda garantida à prévia e ampla defesa, serão aplicadas às seguintes 

cominações, cumulativamente ou não: 

a) advertência: 

h) multa nos seguintes termos: 

Pelo atraso no fornecimento, 5% (cinco por cento) do(s) valor(es) do serviços; 

Pela falta de realização do objeto, caracterizada no décimo dia após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor do(s) serviço(s); 

Suspensão temporária de participar em licitação e de contratar com o Município de Malhada, pelo 
prazo de até 02 (dois) anos; 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovia a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade que será concedida sempre que a Contratada ressarcir 

o Contratante, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
item anterior. 

6.2 - Além das penalidades citadas, a Contr da ficará sujeita, ainda no que couber, às demais 
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penalidades referidas nos Capítulos IV da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações 
6.3 - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total 

limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 
6.4 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pela Prefeitura Municipal de Malhada. 
6.5 - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias 

alusivas às multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por 
qualquer outra forma prevista em lei. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 

7.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, observadas, para tanto, as 

disposições da Seção V, Capitulo III, da Lei n° 8666/93. 

7.2 - Declarada a rescisão deste Contrato, com fundamento nos indsos I a XII do art. 78, da Lei n° 
8666/93, a CONTRATADA que laborar em culpa, perderá, em favor da CONTRATANTE, a garantia 
de execução prestada e seus reforços, podendo, ainda a CONTRATANTE promover o ressarcimento 
de perdas e danos por via administrativa ou judicial, através de processo de execução e neste ultimo 

caso o presente Contrato servirá de título executivo extra judicial. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

8.1 - A fiscalização do objeto deste contrato será efetuada pela Servidora, Sra. Annanda Apple 
Fernandes Costa, Portaria N° 042/2017, denominado doravante GESTORA do contrato, o qual em 

conjunto ou individualmente, deverá adotar todas as medidas necessárias à supervisão e execução 
do Contrato. 

§ 10. Caberá ao gestor de contrato o acompanhamento do cumprimento das obrigações por parte da 
CONTRATADA. 

§ 20. No desempenho de suas atividades é assegura -ao órgão fiscalizador o direito de verificar a 
perfeita execução do presente ajuste em todo ermos e condições. 
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10.1.7 - Após o trigésimo dia de paralisação do fornecimento, o CONTRATANTE poderá optar por 
urna das seguintes alternativas: 

10.1.7.1 - promover a rescisão contratual, com as conseqüências previstas no art. 80, da lei n° 

8666/93, respondendo o Contratado com as perdas e danos decorrentes da rescisão. 

10.1.7.2 - exigir a execução do Contrato, sem prejuízo da cobrança de multa correspondente ao 

período total do atraso respeitado o disposto na legislação em vigor. 

10.1.8 - A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida deste Contrato e seus aditamentos, 

no Diário Oficial do Município, no prazo de lei. 

10.1.9 - A CONTRATADA declara que garante a quantidade do(s) produto(s) a ser(em) entregue(s) 

para o cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assume, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da 

execução dos serviços contratados e mão-de-obra necessária à boa e perfeita execução dos 

mesmos. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus, prepostos ou 

subordinados, substituindo de imediato aqueles que forem julgados inconvenientes. 

51° A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus ou obrigações vinculadas à legislação 

tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, decorrentes da execução do presente Contrato, 

cujo cumprimento e responsabilidades caberão exclusivamente a CONTRATADA; 

§2° A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculadas à execução do presente CONTRATO, bem 

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Carinhanha, Estado da Bahia, que será o competente para dirimir 

questões decorrentes do cumprimento des trato, renunciando as partes a qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 
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E por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes CONTRATANTES, diante das 
testemunhas abaixo, o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor. 

Malhada, Sabia, 16 de Setembro de 2020 

VALDEMAR LACE 6A SILVA FILHO 

P/PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA 

CONTRATANTE 

VVESLEY RNEIRO SIL 
P/FUNDO MUNICIPAL DE ÚDE DE MALHADA 
CONTRATANTE 

LUCAS DE SOUZA SILVA 

RG N.° 1654782416- SSP/BA, CPF. N°858.451145-as 

P/ LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

CNPJ/MF sob N.° 28.194.914/0001-50 

CONTRATADA 

Testemunhas: 
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