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]?ARÁGRAFO QUARTO - Os preços eonstantes da proposta anexa a este contrato são de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
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P1ÍEFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO
CÁ'J: 13.673.314/0001-05
RUA MANOEL ARAÚJO, 01, CENTRO
DOM BASÍLIO - BA
ajegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA
A despesa com a execução dos serviços de que trata o objeto, eorrerá à conta do Fundo Municipal de
Saúde, para o exercício de 2021, sob a seguinte elassificação:
Órgão: 0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Atividade: 2545 - Gestões das ações da secretaria Municipal de Saúde
Elemento: 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Reeursos: 6102 - Saúde - 15%

Órgão: 0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Atividade: 2514 - Gestão das Ações da Média Complexidade em saúde
Elemento: 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 6102 - Saúde - 15%
m-\

Fqnte de Reeursos: 09140 - SUS
Órgão: 0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Atividade: 2513 - Gestão das Ações da Atenção Básiea de saúde
Elemento: 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Reeursos: 6102 - Saúde - 15%
Fonte de Reeursos: 09140 - SUS

CLÁUSULA QUARTA -DA VIGÊNCXA
O prazo de vigêneia deste Contrato é de 08/01/2021 a 31/03/2021, com eficácia após a publieação do
seu extrato no Diário Oficial do Município.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os prazos de início de etapas de entrega admitem proírogação,
mantidas as demais eláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômicofinanceiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
I - alteração do projeto ou especificações, pela Secretaria Municipa! de Saúde;
^7

I[ - superveniência de fato exeepeional ou iniprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fündamentalrnente as eondições de execução do Contrato;
III - impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo Município
em documento contemporâneo à sua ocorrência;
IV- intemipção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse
do Municipio;
V - aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos por lei;
VI - omissão ou atraso de providências a cargo do Municipio, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do Contrato, sem
prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
CLÁUSULA QUINTA - DA DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
A execução do presente contrato dar-se com a entrega do material previsto na cláusula segunda,
naquelas especifícações e quantidades.
CLÁUSULA SEXTA - DOS LOCAIS ONDE SERÃO ENTREGUES OS PRODUTOS
Rua Manoei Araújo; 01 - Centro - CEP: 46.1 65-000 - Dom Basílio - Bahia - Brasil
CNPJ Nq 13.673.314/0001-05
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Os materiais/equipamentos serão entregues no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da
assinatura do contrato, na sede da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA DOS PRODUTOS
P.4RÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de garantia dos bens objeto deste fomecimento é de, no
mínimo, 90 (noventa) dias, ou pelo prazo fomecido pelo fabricante, se superior, contado da data do
seu recebimento definitivo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia abrange a substituição dos produtos, sem qualquer ônus
adicional para a Secretaria Municipal de Saúde.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - A garantia Iegal ou eontratual do objeto tem prazo de vigência
prÓprio e desvinculado daquek fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de
penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de
expirada a vigência contratual.
CLÁUSULA OITAVA-DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Cabe à CONTRATADA, a perfeita execução do objeto contratado dentro das exigências da Lei n°
8 .666/93, da boa-fé exigida na nonna civil e ainda:
a) A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o
objeto eontratado;
b) No caso de fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, o Munieípio deverá ser
comunieado por escrito sobre estas mudanças, e só aceitará a nova empresa se destas
transformações não resultarem prejuízos à execução dos serviços, mantidas as condições de
habilitação e a manutenção das condições estabelecidas no Contrato original;
c) Cumprir quaisquer formalidades e pagar as multas porventura impostas pelas autoridades
competentes, decorrentes da execução do objeto ora contratado;
) Executar o objeto deste Contrato de acordo com as exigências do Tenno de Referência, agindo de
Áoa-fé confonne exigêneia do Código Civil;
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el Manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas e com todas as condições de
6abilitação e qualificação exigidas no Tenno de Referência;
'j Facilitar e pennitir ao CONTRATANTE a qualquer moniento, a realização de vistoria e
Rompanhamento do cumprimento do objeto do Contrato, sem que isso incorra em isenção de
rbsponsabilidade da CONTRATADA, assegurado, a qualquer tempo, o direito à plena fiscalização;
À) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução
deste Contrato;
Á) Manter durante toda a vigêneia do Contrato a garautia integralizada, reforçando-a ou
Ieeonstituindo-a quando se fizer necessário;
i) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer ammialidade no cumpriínento do Contrato e prestar os
qsdarecimentos julgados necessários;
1) Eximir-se de divulgar e fomecer dados ou informações obtidas em razão do Contrato, bem como
utilizar o nome do Município para fins comerciais ou em campanhas e materid de publieidade, sem
autorização prévia do Município;

k) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações
se obriga a atender prontamente;
Rua Manoel Araújo, 01 - Centro - CEP: 46.165-000 - Dom Basilio - Bahia- Brasil
CNPJ N° 13.673.314/0001-05
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CNPj: 13.673.314/0001-05
RUA MANOEL ARAÚJO, 01, CENTRO
DOM BASÍLIO - BA

l) Assumir os custos de substituição de materiais que sejani recusado(s) pelo CONTRATANTE, pelos
motivos constantes deste Contrato, correndo por sua ecnta as despesas decorrentes desta substituição;
m) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou eni parte, as
obrigações em que se verifiearem vícios, defeitos ou inconeções apontadas pelo CONTRATANTE no
prazo máximo de 03 (três) dias, eontados da ciência, ou no prazo para tanto estabeleeido pela
fiscalização;
n } Cumprir suas obrigações fomecendo produtos de qualidade, que atendam as norinas técnieas de
febricação, cabendo-lhe totaí e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda a
kgislação pertinente ao fomecimento e assíunindo a responsabilidade por todos os custos incluindo
p:eço de transporte, mão-de-obra para carga e descarga, tributos e demais custos adicionais;
q'· Ocorrendo mudança de locais durante a vigência do Contrato, ficará a CONTRATADA obrigada a
cumprir a obrigação contratual nos novos endereços, desde que estes se localizem dentro Municipio
de Dom Basílio/BA, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE e mediante simples comunieação
/—\

por escrito;
p) Autorizar e assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e recusar o fomecimento
do(s)'material(is) que não esteja(m) de acordo com as especificações constantes deste Contrato e da
p oposta da CONTRATADA, fieando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização do
ONTRATANTE eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades provenientes do Contrato;
q Assumir os eustos de substituição de materiais que sejam reeusado(s) pelo CONTRATANTE, pelos
níotivos constantes deste Contrato, eorrendo por sua conta as despesas deeorrentes desta substituição;
ri Responsabilizar-se pelos prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por atos de seus
e pregados ou prepostos, durante a eritrega dos materiais objeto deste Contrato.
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s) O CONTRATANTE poderá exigir:
s.1) que os bens sejani constituídos, no todo ou em parte, por materid reciclado, atóxico,
biodegradável, eonforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2;
s.2) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de cerüficação do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
s.3) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada,
com o níenor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção
durante o transporte e o amiazenamento;
s.4) que os bens não contenham substâncias perigosas ein concentração acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais çomo mercúrio (Hg), ehumbo (PB),
cromo hexavaknte (Cr(V1)), cádniio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados
(PBDEs).
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Cabe ao CONTRATANTE, além dos encargos previstos na Lei n° 8.666/93, as seguintes obrigações:
a) Exercer a fiscalização da execução do objeto deste Contrato por servidores especialmente
designados, na forma prevista na Lei n° 8.666/93;
b) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para çustear o Contrato;
c) Manifestar-se formalmente ein todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial,
aplicação de sanções, álterações e revisões do Contrato;
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d) Apliear à CONTRATADA as sanções regulamentares e'contratuais;
e) Permitir o acesso à CONTRATADA para o cumprimento de suas obrigações;
f) Comunicar oficialmente à CONTRATADA as falhas detectadas;
g) Aceitar ou rejeitar a execução, após a eondusão de cada etapa do objeto, fazendo, por escrito, as
Rejeitar qualquer
execução
eumprida
equivocadamente
ern desacordo
oh) servações
que julgar
neeessárias
à sua perfeita
conelusão eoudevida
aceitação;com as orientações do
Município;
i) Solicitar que seja reexecutada a obrigação rejeitada, adequando-a às especificações eonstantes do
Termo de Referência da Licitação e seus Anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização será exercida por uin representante do
CONTRATANTE, designado pela autoridade competente, ao qual eompetirá dirimir as dúvidas que
surgirem no eurso da execução do Contrato e de tudo dará ciência à CONTRATADA, conforme art.
67 da Lei n.° 8.666, de 1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A fisealização não exelui nan reduz a responsabilidade da
C.ONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregulatidade, ainda que resultante de
iínperfeições técnicas, vícios, ou emprego de niaterial inadequado ou de qualidade inferior e, na
oeorrêneia desta, não implica ern co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O gestor do Contrato pode sustar qualquer entrega que esteja em
desacordo com o especifieado, sempre que essa medida se tomar necessária.
PARÁGRAFO QUARTO - No que se refere ao disposto neste Contrato, aplicam-se tarnbém,
sybsidiarianlente, no que couberem, as disposições do Código de Defesa do Consumidor - Lei n°
?.078, de 11 de setembro de 1990.
Cláusula décima primeira - da liquidação e do pagamento
i pagamento será efetuado até o 10° (décimo) dia após o recebimento do material, por meio de ordem
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bancária
depósito em conta corrente da empresa CONTRATADA, após a apresentação dos
Iguintes para
documentos:
?) Nota FiscabFatura discriminativa, em 02 (duas) vias, !evidarnente atestada pelo setor competente
(gestor ou comissão de recebimento) de que os materiais oram definitivamente recebidos;
) Comprovante da regularidade fiscal e trabalhista, constatada por meio de consulta "on line" aos
ytios eletrônieos oficiais qu à documentação mencionada no art. 29 da Lei &666/93.
YARÁGRAFO PRIMEIRO - Verificada a existência de irregularidade fised ou trabalhista, sem
Yrejuízo do pagamento, a CONTRATANTE notificará, por escrito, a CONTRATADA da ocorrêneia,
?ara que, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento da notificação, proniova a regularização
|u apresente sua defesa, sob pena de reseisão do contrato.
ARÁGRAFO SEGUNDO - Não obsta a efetuação do pagamento a existência de registro de
jplicação de penalidade à empresa CONTRATADA, por órgão da Administração Pública.
YARÁGRAFO TERCEIRO - As notas fiseais/faturas serão obrigatoriamente atestadas por eomissão
gè recebimento ou por sen'idor da Prefeitura Municipal oficialmente designado para acompanhar e
fisealizar a entrega dos bens, desde que os,mesinos tenham sido aceitos e recebidos definitivamente,
sem o que não poderá ser feito o pagamento correspondente.
Rua Manoel Araújo, 01 - Centro - CEP: 46. 165-000 - Dom Basílio - Bahta - Brasi
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PARÁGRAFO QUARTO - Nenhum pagainento será efetuado à CONTRATADA na pendência de
qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito à alteração de preços ou
comµensação fmanceira:
a) ateste de conformidade de entrega do material;
b) apresentação da cornprovação da documentação discriminada no caput desta Cláusula.
PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar (js valores
coírespondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos tennos deste Contrato,
observando-se a ordem de preferência estabeleeida na Cláusula "Das Penalidades".*
PARÁGRAFO SEXTO - Ocowendo atraso no pagamento, haverá compensação íinanceira sobre o
valor devido, desde que para tanto a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma e que
por essa seja requerida, à base de 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação da fórmula
demonstrada a seguir, para o período compreendido entre a data prevista para o paganiento e a data
do efetivo pagamento:

"7
EM =Ix N x VP onde:
)__._
EM = encargos moratórios;
N

= núrnero de dias entre a data prevista para o pagainento e a do efetivo pagamento;

\'P

= valor da parcela em atraso; e

TX = percentual da taxa de juros de mora anual;
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I

=índice de atualização financeira:

I

= (TX/100)

I = (6/100) I = 0,00016438

365
365
PARÁGRAFO SÉTIMO - O Município não estará sujeito ao pagamento da compensação financeira
a que se refere o parágrafo anterior, se o atraso decorrer do fomeeimento irregular dos niateriais ou
com ausêneia total ou pareial de documentação hábii, ou pendente de cumprimento pela
CONTRATADA de quaisquer das cláusulas do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
Este Contrato poderá ser alterado, nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei n° 8.666/1993, desde
que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, em decorrência de aurnento ou diminuição
quantitativa do objeto licitado, e obedeeendo-se as condições iniciahnente previstas no Contrato,
ficará obrigada a aeeitar os acréscimos ou supressôes que se fizerem necessários no quantitativo do
7iaterial até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.
YARÁGRAFO SEGUNDO - Fiea facultada, entretanto, a supressão além do limite acima
Ístabelecido, mediante consenso entre os contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, bem como no artigo 7° da Lei n°
10.520/02, a CONTRATADA, no curso da execução do Contrato, estará sujeita às seguintes
penalidades, garantidos o «mtraditÓrio e a prévia e ampla defèsa:
Rua Manoel Araújo, 0! - Centro - CEP: 46.165-000 - Dom Basílio - Bahia - Brasil
CNPJ N° 13.673.314/000!-05
Tei: (77) 3448-2114/2121 - E-mail: Set.[icitacao@dombasilio.b&gov.br
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a) advertência, com fündamento no art. 87, I, da Lei n° 8.666/1993;
b") multa, com fúndaniento no art. 7°, da Lei n° 10.520/2002 e art. 87, III, da Lei n° 8.666/1993;
c) impedimento de licitar e eontratar corn a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
com fündamento no art. 7°, da Lei n° 10.520/2002;
d) suspensão temporária de participação ein licitação e impedimento de contratar com o Município,
por prazo não superior a 2 (dois) anos, com íhndamento no art. 87, III, da Lei n° 8.666/1993;
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adniinistração Pública, eom íúndamento
no art. 87, IV, da Lei n° 8.666/1993.
I - Os valores da multa pela ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto, assim
considerado pelo CONTRATANTE, hipótese em que responderá pela inexecução parcial ou tota! do
Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades e das responsabilidades eivil e criminal,
são:

a") 0,16% (zero vírgula dezesseis por cento) ao dia sobre o valor total do contrato , limitada a incidência
-7

a 15 (quinze) dias;
b) 5% (cinco por eento) sobre o valor total do contrato, em caso de atraso por período superior ao
previsto na alínea anterior até 30 (trinta) dias, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução total da obrigação
assumida, podendo ainda ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nesta hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da .rescisão unilateral da avença.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" desta Cláusula
poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no
respeetivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da notificação, elevando-se
o prazo para 10 (dez) dias úteis, no easo da penalidade prevista na alínea "e",*
PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor da ínulta aplicada deverá ser recolhido na Seeretaria de
Finanças e Gestão Orçamentária do CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da
í\otificação, e caso não se verifique o pagamento do valor da multa pela CONTRATADA, deverá q
ÍONTRATANTE:
I| - quando o CONTRATADO autorizar>f
fornia expressa, realizar diretamente a retenção e
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cpmpensação
dos valores
das multas
nas oua uras em aberto, mediante desconto direto dos valores
ievidos nas faturas
ou créditos
existentes;
I - executar a garantia prestada; não havendo êxito nessa operação, por qualquer razão, ou se a multa
7r superior ao valor da garantia, deverá, obrigatoriamente, proceder ao desconto direto dos valores
devidos de qualquer fatura ou crédito existente em favor da CONTRATADA, ou, ainda, quando for o
cfso, promover a cobrança judicial desse montante,*
HARÁGRAFO TERCEXRO - As multas e outras penalidades soniente poderão ser relevadas nos
cásos para os quais a CONTRATADA não tenha, de qualquer forma, concorrido ou dado eausa,
Çevidamente comprovados por escrito e aceitos pelo CONTRATANTE.
IARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá eomunicar ao CONTRATANTE os casos de
qµe trata o item anterior, dentro do prazo de 02 (dois) dias eonsecutivos contados de sua verifícação
e| apresentar os doeumentos da respectiva comprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos a partir
yà data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados.
yARÁGRAFo QUINTO - O CONTRATANTE, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
c;oiisecutivos, contados do recebimento dos documentos de eomprovação mencionados no Parágrafo
yuarto, deverá aceitar ou recusar os motivos alegados, oferecendo por eserito as razões de sua
Íventual aceitação ou recusa.
Rua Manoel Araújo, 01 - Centro - CEP: 46.165-000 - Dom Basíiio - Bahia - Brasil
CNPJ N° 13.673.3i4/0001-05
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PARÁGRAFO SEXTO - Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o
contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais, em relação
às suas próprias contratações, infonnando as ocorrêneias ao órgão gerenciador.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Se a infração administrativa prevista nesta cláusula for tipificada pela Lei
n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, eomo ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira,
cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
remetidas ao Setor Jurídieo do Município, com despaeho fúndamentado, para ciência e decisão sobre
a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização
- PAR.
PARÁGRAFO OITAVO - A apuração e o julgamento das demais inhações adininistrativas não
tipificadas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei i1°
1 2.846, de !° de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

_\\
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PARÁGRAFO NONO - O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos
processos administrativos específicos para apuração da ocorrêneia de danos e prejuízos à
Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido pot pessoa jurídiea, eom ou sem
a participação de agente público.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
O material eontratado será entregue no prazo de até 05(cinco) dias úteis, a eontar da data da
assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, no horário das 08:00 às 13:00 horas, de
segunda a sexta-feira no endereço relacionado neste eontrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A entrega do(s) materiais (S) será acoinpanhada e fisealizada por
representante(s) da Administração do Órgão, ou Comissão de Recebimento, designado(s) para esse
T perinitida a assistêneia de terceiros. '
YARÁGRAFO SEGUNDO - Tratando-se de material facilmente idenúficável, que não necessite de
Íonferência minuciosa, seu recebimento provisório e definitivo, bem COIllO seu aeeite efetuar-se-ão

j
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yoneomitantemente, mediante recibo definitivo. Caso contrário será dado recibo provisório, no qual
onstará que seu aceite dependerá de conferêneia posteíior,
ARÁGRAFO TERCEJRO - Nos tennos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta
iicitação será recebido:
)) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificação da conforinidade do
material com as especificações do objeto licitado;
Á) definitivamente, em até 02 (dois) dias úteis, contados do reeebimento provisó'rio, após a verificação
da qualidade e quantidade do material e consequente aceite.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deve efetuar a troca, às suas expensas, do(s)
produto(s) que não atender(em) as espeeificações do objeto contratado no prazo de 03 (três) dias úteis,

)

a contar do recebimento da solicitação, sendo que o ato de recebimento não importará aceitação.
PARÁGRAFO QUINTO - Independentemente de aceite, a CONTRATADA garantirá a qualidade
de cada unidade pelo prazo estipulado neste Termo de Referência, ou prazo estabelecido pelo produtor
ou fabricante, o que for maior, obrigando-se a repor aquele produto (S) que apresentar(em) defeito(s)
em 03 (três) dias úteis contados da solicitação, desde que não sanado o vício no prazo legal.
PARÁGRAFO SEXTO - O ateste de cortformidade da entrega do(s) produto(s) caberá a servidor(es)
designado(s) pelo Órgão para esse fim.

Rua Manoei Araújo, 01 - Cerjtro - CEP: 46.165-000 - Dom Basílio - Bahia - 'Brasil
CNPJ N° 13.673.314/0001-05
'
Tel: (77) 3448-2114/2121 - E-mail: Set.licilacao@dombasilio.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO
CNPj: 13.673.314/0001-05
RUA MANOEL ARAÚJO, 01, CENTRO
DOM BASÍLIO - BA
PARÁGRAFO SÉTIMO - O(S) servidor(es) designado(s) pelo Órgão elaborará(ão) relatório para
fins de liberação do pagamento das Notas Fiscais/Faturas e contagem do início do prazo de garantia.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77
e 80 da Lei n° 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão c|este Contrato pode ser:
a) detenninada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos ineisos I
a XII e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/1993, notifieando-se a CONTRATADA ;
b) aniigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja
conveniêneia para o CONTRATANTE; ou
e) judicial, nos tennos da legislação vigente sobre a matéria.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão administrativa ou ainigável deve ser precedida de
"""\

autorização escrita e fúndamentada da autoridade eompetente.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os easos de rescisão contratual devem ser formalmente rnotivados
nos autos do proeesso, assegurado o contraditório e a anipla defesa.
PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão deverá ser acompanhada do balanço dos eventos contratuais
já cumpridos ou parcialmente cumpridos, da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos e
das indenizações e multas.
PARÁGRAFO QUINTO - Em caso de rescisão contratual ou de proximidade do tenno final do
eontrato, o CONTRATANTE poderá efetuar eautelannente a retenção de faturas ou créditos
decotrentes do eontrato até o limite do valor das multas aplicadas ou em curso de aplicação,
concomitantemente à execução da garantia ofertada, para posterior desconto desses valores, caso o
CONTRATANTE não obtenha êxito na excussão da garantia ou na negociação com a
CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEXTO - Havendo prejuízos, mesmo que aija não quantincado q valor, os
pagamentos pendentes deverão ser retidos cautelarmente, a fim de assegurar a reparação dos danos.

^7

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO
TERMO DE REFERÊNCIA E À PROPOSTA
I - O presente Contrato fundamenta-se:
a) na Lei n° 8.666/93;
b) na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, no que eouber.
II - O presente Contrato vincula-se aos termos:
e) do Termo de Referência;
d) da proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -DA PUBLICAÇÃO
A publicação do presente Contrato deverá ser providenciada, em extrato, no Diário Oficial do
Munieípio até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo máximo
de até 20 (vinte) dias, na fonna prevista no parágrafo único do artigo 61 da Lei n° 8.666/93.

Rua Manoel Araújo, 01 - Centro - CEP: 46. 165-000 - Dom Basílio - Báhia - Brasil

cnpj n° l3.673.314/0001-05

Tel: (77) 3448-21 14/2121,- E-mail: Set.licitacao@dombasilio.ba.gov.br
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P FEITURA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO
C Pj: 13.673.314/0001-05
R A MANOEL ARAÚJO, 01, CENTRO
DOM BASÍLIO - BA
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
Fiea eleito o foro da Comarea de Livrainento de Nossa Senhora-Ba, para dirimir quaisquer questões
oriundas do presente instrumento contratual, renuneimdo as partes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado 0 presente
Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor 'e forma, cujo extrato fica registrado no Livro Especial
do CONTRATANTE, de aeordo com o artigo 60 da Lei n° 8.666/93, o qual, depois de íido, é
assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas, abaixo nomeadas.

Dom Basílio, Bahia, 08 de janeiro de 2021.

'

)Jalí
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VALMOR SANTOS FELIX
Seeretário Municipal de saúde
CONTRATANTE

4,~u>^AcL jlg,yb ,L- sX'9+
LOURIVALDO ALVES DA SILVA -ME
CONTRATADO

.{
TESTEMUNHAS:
"

NOME^ÍrA GÁÁÀm Q) =

"°""'

"" 6'8 µtSLCA':s

Rua Manoel Araújo, 0Z - Centro - CEP: 46.165-000 - Dom Basílio - Bahia -- Brasii
CNPJ N' 13.673.3 14/0001-05
Tel: (77) 3448-2114/2121'- E-mail: Set.licitacao@dombasilioba.gov.br

PÇEFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO
CNPj: 13.673.314/0001-05
RUA MANOEL ARAÚJO, 01, CENTRO
DOM BASÍLIO - BA
EXTRATO DE CONTRATO N" 013/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021
VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 004/2021

C ONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM BASÍLIO, coin sede na Rua Manoel Araújo,
01 - Centro, Dom Basílio, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o n° 97.551.413/0001-04, neste ato representada
peio Secretário Municipai de Saúde, o Sr. Valmor Santos Felix.
CONTRATADA: MBRCADINHO AVENIDA, inscrito no CNPj: 11.851.606/0001-57, situado na Avenida Sete
de Abril, 475, no centro, CEP: 46.165-000, Dom Basílio-BA.
OBjETO: Aquisição de Material de Iimpeza destinado a atender a demanda da Secretaria de saúde como medida
de enfrentanento da pandemia Covid-19.
VALOR: O presente contrato tem o valor total de R$ 16.671,56 (dezesseis mii seiscentos e setenta e um reais e
>

cinquenta e seis centavos).
DOTAçÃO ORçAMENTÁRTA:
Órgão: 0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Atividade: 2545 - Gestões das ações da secretaria Municipal de Saúde
Elemento: 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 6102 - Saüde - 15%
Órgão: 0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Atividade: 2514 - Gestão das Ações da Média Complexidade em saúde
Elemento: 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 6102 - Saúde - 1 5%
Fonte de Recursos: 09140 - SUS

"_\,

Órgão: 0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Atividade: 2513 - Gestão das Ações da Atenção Básica de saúde
Elemento: 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 6102 - Saúde - 15%
Fonte de Recursos: 09140 - SUS
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei n°8.666/93, e Lei n° 14.065, de 30 de setembro de 2020,
v inculado ao Processo Administrativo n°004/2021, dispensa n°005/2021.
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura e vigerá pelo até 3!/03/2021, podendo
ser prorrogado pela anuência das partes.

Dom Basííio-Ba, 08 de janeiro de 2021.

Rua Manoel Araújo, 01 - Centro - CEP: 46.165-000 - Dom Basílio - Bahia - Brasil
CNPJ N° 13.673.314/000L-05
Tel: (77) 3448-2114/2121 - E-mail: Set.liciíacao@dombasiiio.ba.gov.br
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Dom Basilio
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W6FQJKEGOFXHBTXBMRXHNG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PÁEFEITURA MUNICIPAL DE DOM 2ASÍLIO
CÍlPj: 13.673.314/0001-05
RUA MANOEL ARAÚJO, 01, CENTRO
DOM BASÍLIO - BA
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D retora de Média e Alta Cotnplexidade
Adiisori Moreira Borifim

O setor de licitações e contratos, em resposta encam inhada a esta secretaria refereote a solicitação de contratação
na Aquisição de Material de limpeza destinado a atender a demanda da Secretaria de saíide como medida de
enfPentamento
da
orientou que a licitação deverá ocorrer na forma de DKSPENSA.

'>

pandemia

Covid-l9,

O Processo Administrativo e a execução do contrato serão acompanhados e fiscalizadcs pela Sr. Adilson
Moreira Bomfim, ocupante do cargo de Diretor de Média c Alí:a Complexidade, responsávd pelas soíicitações da
secretaria Municipal de Saúde, como representante desta Administração, c qual deverá anotar em registro próprio todas
as ocorrências relacionadas ao contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
o servados. As decisões e providências que Ultl'apassem a competêneia do representante deverào ser solicitadas a seus
s periores em tempo hábil para a adoção das ínedidas convenientes.
Dom Basflio - BA, ll de janeiro de 202!.

VALMOR SANTOS FELAX
Secretário Municipal de Saúde

">

Declaro que fui comunicado sobre a minha indicação para acompanbameuto, fiscalização e execução do contrato que
for relacionado ao Processo Administrativo n° 004/202 1.

Ciente em:
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Adilson Moreira Bonfím

Rua Manoel Araújo, Ct ·- Ccnlro - CEP: 46. 165-000 - Dom Basiko ·- Bahia -- Brasil
CNi'j N" 13.673.314/(.)00i -05
Tel: (77) 3448-2 i 14/2 i21 - E-mail: S¢tjici|acao(ãldoLnbasitioj)a.gov.hr

!2/01/2021

REPÚBL1CA FEDERATNA DO BRAS1L
" , i'

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDECA

NÚMERQ DE INSCFUÇÃO
'11.851 .Eí06/0COi-57
MATR!Z

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE S1TUAÇÃO "^'ADEAEERTURA
05/04/2010
CADASTRAL
J

NOME EMPRESARIAL

LOURISVALDO ALVES DA SILVA
"rf ruto uoTs"tabelec|mento (nome de fantasia)
MERCA1J¶NHO AVENIDA

porte
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃC DA ATNIDADE ECONÕMICA PRINC1PAL

47.12-i -Gü - Comércio varejista de mercadorias em geraí, com predominância de produtos alimentícios - minimercados,
meTçEarias e aímazéns
Y

1

CÔDIGO E D2SCRIÇÃC' DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.4944N - Comércio atacadista de produtos de higÊene, (impeza e conservação domicikiar
, 47.89-G'·@$ - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
,d CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUMMCA

' 213-5 - Empresário (Indivídual)
LOGRA3(jURÔ

AV SETE DE ABRKL

y:!y±r3y

" _J

BAIRRO/D1STRWO
CENTRO

ENDÊÃÈEõe:=õN|cQ
.

NÚMERO

COMPLEMENTO

475

COMQDO

MUNêCÍPíC

UF

DQM BAS1L¶O

BA

TELEFONE

(77)3448-2021

irineu contãbÍlidade@hotma§Lcom
ENTE F EDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

'JKÓÂstral

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

05/04/2Gí9

i MOTIV·3 DíZ SITIjAçAO CADASTRAL

L____
MTUAGÃO ESPECIAL

DATA BA SITUAÇÃO ESPECIAL

K*
.

Aprovado peia lnstrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Página: 1/1

Emitidc no dia 12/01/2021 àS 14:42:51 (data e hora de Brasilia).
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MINISTÉRiO DA FAZENDA
Seaetaria dà Reçeita Fedeml do BrasiI
procuradoria'-Geraj da Fazenda Naaonal

'

CERTIDÃO NEGATWA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
"

"

ATIVA DA UNIÃO

Nome: LOUR1SVALDO ALVES DA SLVA
CNPj: 11.851.606/0001·57
Ressalvado o direito dÉ a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identjncado que vlerem a set apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas & créditos tributários admlnistmdós pda Secretaria
da Receita ,Federa1 da Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa.da Unlão (DAU) junto à
procuradoha-Geral da Fazenda' Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida' para o estabdecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente fêderativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a de vinculados: Refere"se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julhó de 1991.

"7

A aceit%ão desta certidão está condicionada à vérificação de sua autenticidade na Internet, rtos
endereços'"http://rfb.gov.br> ou. "http://www.pgM.gov.br>.

i

!

Certi®o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitidà às 14:43:53 do dia 17/11/2020 "hora e data de Bmsflia>.
Válida até 16/05/2021.
Código de controle da certidão: B199.7FBE.55éi5.3690
Quafquer rasum ou emenda invalidará este documento.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 17/11/2020 14:44

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitfda para qs efèít« dos aíts. 113 e 114 da Lel 3.956 de 11 de dozembío de 1981 ·Códlgo
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20203395487
RAZAO SOCNL

LOURISVALDO ALVES DA SILVA
1NSCR1çÃO ESTACIUAL

O

CNPJ

1L$51.60@0001-57

087.0!0.400

Flca certificado que não cxmstam, até a presente data, pendências de responsabllidade da pessoa ffsica qu jurídlca acima
identificada, relativas'aos tributos adm|nj$trado$ por esíta Socretada.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexktência 'de débitos, indusive os inscrltos na Divida .
Ativa, de oompetênda da Procuradoria Gerd do Estado, ressalvado o direlto da Fazenda Públlca do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débites que vierem a ser apurados postedormente.

Emihda em 17/11/2020, conforme Portaria n' 918/99, sendo válída por.60 dias, contados a partir da data de sua
Dmls$ão.

"'7
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A AUTENTKADADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPRÓVADA NAS IN$PETORIA$
'
fazendárias ou vla internet, no endereço nlpi/iwmdaz.bà.gov:br
"'

'

Íl!~~
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Válida com a apesentação ccmjunfa do cartão original do fr)$cnçãQ no cpf ou no cnpj da
Secrotaria da Reeita Federal do Ministého 'a T""
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PCÒER JUDICIÁRIO
jUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÂO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: LOURISVALDO ALVES DA SILVA (MATRI% E FILIAIS)
CNPj: 11.851.606/0001-57
Certidão n°: 30"599180/2020
Expedição: 17/11'/2020, às 14:45:25
validade: 15/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que LOURISVALDO ALVES DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.851.606/0001-57, NÃO CONSTA do Banco
""""\

Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão ernitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julh'o de 2011,' e
na Resolução Adrninistrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

.

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
013 dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualjzados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.'..
No caso'de pessoa jurídica, a Certidão at.esta a empresa.em relação
a todos qs seus estabelecimentos, agências ou' filíais'.
A aceitação desta certidão condiciona-se à ve,rificação de sua
autenticidade no portaí do Tríbunal "Supéiiior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

"7

INFORMAÇÃD IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necjessários à identificação ãas pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a justiça cío Trabálh'o'quá'nto'às obrigaçCjéS
estabelecidas em sentença condenatória tranÜ"tada em'julgado 'òu'em

'

.
',

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a n'o"nõráriok,,"a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados'eâ L'ei; iu decorrentes
de execução de acordos firmados perant'e ò Ministério púbiíío do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

.
Ç"

P?

ljj
Dúvidas e su,estões: cndt@tst.ju·.br
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04/01/2021

Consulta Regularidaàe cio Empreçador

Voitar

ÊJ'-

:.
tmpíinr'

CAR=A
CAIXA ECONC>M fCA P'EE>E RAL

Certifíeado de Regularidade do
FGTS - CRF

""7

Inscrição:
1í.851,606/000í-57
Razão Sociaf: lourisvaldo alves da silva
Endereço:
av sete de abril 475 comodo / centro / dom basilio / ba / 46165000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere q Art. '7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular peraríte o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS,
Vaíidade:22/12/2020 a 20/01/2021
Certifàcação Número: 2020122203310142181098

"7

Informação obtida em. 04/01/2021 13:52:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
wwvv.caixa.gov.br

*-

¥

https://c3nsu|ta-cn.elxa.gov.br/wnsultam/pagegjmpressao.jsf
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PODERjUDICIÁRlO
}

16/12/2020

004636622

TRIBUNAL DE jUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

,,

CERTIDÃO ESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAçÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1° GRAJ

CERTIDÃO N°: 004636622

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão, poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça
(http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConierencia.do).
CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cIveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 16/12/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

"7

LOURISVALDO ALVES DA SILVA, portador do CNPj: 11.851.606/0001-57, estabelecida na AV SETE DE
ABRIL 475, COMODO, CENTRO, CEP: 46165-000, Dom Basiiio - BA. ********"**'"***"****"'******"*******"*
Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
jnteressado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo perfodo de 20
(vinte) anos.
Certihco Nnalmente que esta certidão é sem custas.
Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidãa

Salvador, quarta-feira, 16 de dezembro de 2020.
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PÇEFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASÍL1O
CNPj: 13.673.314/0001-05
RUA MANOEL ARAÚJO, 01, CENTRO
DOM BASÍLIO - BA

PORTARKA N' 004/2021, de u de jaueiro de 2021

Nomear servidw muni'c'ipal como jíscal de
contrato.

V.4LMOR SANTOS FÉLIX, Secretário Municipal de saúde do muríieípio de Dom Basilio, Estado da Bahia, no uso
das atribuições legais, e considerando que o fiscai de contrato deve:
Verificar a conformidade do fomecimento dos produtos e prestação dos serviços ç da alocação dos recursos
tlécessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato;

."'"\
'

Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumldâs no forneçimento e prestação dos servtços
prestados à administração, bem como a qualidade do3 produtos fomecidos;
Informar a área responsável pelo controle de corttratos o eveutual descumprin]entc dos compromissos pactuados,
que poderá ensejar a aplicação de penalidade;
Atestar as notas fiscais.
Resolve:

Art. 1° Nomear Adilson Moreira Bonfim, ocupante do cargo de Dirétor de Níédia e Alta Cornplexidade, Lotado na
Secretaria Municipal de Saúde, como físcal para acompanhamento, íiscaiização e execução do contrato que for
relacionado ao Processo Administrativo n° 004/202 1, o qual tem poí' objeto Aquisição de Material de limpeza
destinado a atender a demanda da Secretaria de saúde como medida de enfrentamento da pandemia Covid-19.

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Ficam revogadas as disposições em contrário.
Dom Basílio - BA, 11 de jaoeiro de 2021

VALMOR SANTOS FEUX
Secretário Municipal de Saúde

Rua Manoel Araújo, 01 - Centro -- CEP: 46. !65-000 -- Dom Basílio - Bahia ·- Brasil
CNPB "N" 13.673.3 i4/000i-05
'l'el: (77) 3448-2114/212 i - E-·mai1: Sòt. ticitacao(à'd{)mbasilio.ba.gov.[)r

Sexta-feira
5 de Fevereiro de 2021
12 - Ano - N° 1581
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