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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEABRA
Praça Benjamin Constant , 18 - CEP 46900-000 - Fone: (75) 3331-2211
C.N.P.J. 11.235.051/0001-19 www.seabra.ba.io.org.br

CONTRATO DE FORNECIMENTO N° FMS 066/ 2020
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL SRP - N° 008/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 17/2019

Termo de Contrato de prestação de serviços que entre si
fazem o MUNICÍPIO DE SEABRA e a Empresa LIMA &
TELES LIMITADA.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça
Benjamin Constant n.° 18, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 11.235.051/0001-19, neste ato represento
pela Gestor/Secretária Municipal de Saúde, a Sra. KÁTIA MILENE LOPES ARAÚJO, brasileira,
inscrita no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 942.466.455-91 e portadora do RG. n°
581666887/SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Jacob Guanaes N° 131, Centro, Seabra-BA,
doravante designado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado, a empresa LIMA & TELES
LIMITADA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Ana Nery, Centro, Seabra - BA.,
CEP 46.900-000, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 06.964.085/0001-04, a seguir denominada
CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar o presente, devidamente autorizado mediante
Pregão Presencial Edital n° 008/2019 e Ata de Registro de Preço N 014/2019, que se regerá pelas
suas normas, pela Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e 10.520/02, e pelas demais disposições
pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de suprimentos e consumíveis para
impressoras, conforme especificado(s) na(s) planilhas em anexo do edital de Pregão n° 008/2019,
que é parte integrante deste contrato, nos termos da Ata de Registro de Preço N° 017/2019, para
futura e eventual aquisição a, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 90 (noventa) dias, com inicio em
31/03/2020, expirando-se em 31/06/2020, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o
limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e
observados os seguintes requisitos:
2.1.1. Os serviços ou fornecimento tenham sido prestados regularmente;
de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados
os seguintes requisitos:
2.1.2. .Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os
serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na
realização do serviço;
2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administração;
2.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; e
2.1.6. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação;
2.1.8. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
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3 . 1 - 0 valor do presente Termo de Contrato é de R$ 3.206,30 (três mil, duzentos e seis reais e
trinta centavos);

3.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação;

3.3- Os preços são fixos e irreajustáveis, por ter o contrato prazo inferior da 12 (doze) meses. Em
caso de prorrogação contratual, os preços contratados poderão ser objeto de revisão após 12
(doze) meses e de acordo com o disposto na alínea “d”, do inciso II, do artigo 65 da Lei Federal
n° 8.666/93, mediante solicitação da empresa vencedora, desde que acompanhada da
documentação que comprove a efetiva procedência do pedido;

3.4 - O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias da apresentação Fatura / Nota Fiscal, em 02
(duas) vias que deverá ser apresentada ao titular da Secretaria de Finanças para a devida aprovação,
de acordo com o art. 5o, § 3°, da lei 8.666/93.

3.5 - A Fatura / Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do Fundo Municipal de Saúde de Seabra,
inscrita no CNPJ/MF n° 11.235.051/0001-19, sediada na Rua Horácio de Matos, 99, centro, neste
Município.

3.6 - Não será efetuado qualquer pagamento a titulo de antecipação do valor contratado mesmo que a
requerimento do interessado.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - As Dotações orçamentárias que correrão as despesas são:

Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Seabra-R$ 3.206,30
Unidade: 06.00 Secretaria Municipal de Saúde
Atividade: 2033 Manutenção dos Serv. Técnicos do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.00.00.00.00.6.1.02.015.02.00.00 - Material de Consumo

CLÁUSULA QUINTA- DAS ALTERAÇÕES

5.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993;

5.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato;

5.3 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA SEXTA- FISCALIZAÇÃO

6.1 - A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado
pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES

7.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
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a) efetuar o pagamento pela prestação de serviço do objeto do presente Contrato de acordo com o
estipulado na Cláusula Terceira deste Instrumento.
b) na hipótese de atraso de pagamento dos créditos resultantes do presente Contrato, será acrescida
ao valor dos mesmos a taxa de 0,01% ao dia, a titulo de compensação financeira, aplicada desde o
dia imediatamente subsequente do vencimento até o do seu efetivo pagamento.

7.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) prestar os serviços com estrita obediência à descrição constante no orçamento e na planilha
discriminativa;
b) manter-se durante toda a vigência contratual em compatibilidade com as obrigações assumidas e
bem assim com as condições de habilitação fiscal e trabalhista.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do CONTRATO, o Município poderá aplicar a
CONTRATADA multa de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das demais
penalidades previstas na Lei 8.666/93, inclusive responsabilização civil e penal na forma da
Legislação específica;

8.2 - Além da multa prevista ficam estabelecidas as penas de advertência, rescisão de contrato,
declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO, conforme
Lei 8.666/93, que serão aplicadas em função da natureza e gravidade da falta cometida, garantida a
ampla defesa.
8.3 - O MUNICÍPIO reterá dos créditos decorrentes deste Contrato valores suficientes ao pagamento
das multas aplicadas.

8.4 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem a quitação das multas aplicadas em
definitivo.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9 .1 - 0 presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções
aplicáveis.

9.2 - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do
contrato;

9.3 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa;

9.4 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA- DOS CASOS OMISSOS

11.0 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na
Lei n° 8.666, de 1993, e demais normas federais de licitações e contratos admipistrativafe î?
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segundo as disposições contidas na Lei 8.078, de 1990 - Código de Defesa dosubsidiariamente,
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

í

\ CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DA PUBLICAÇÃO

11.1 Incumbirá á CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa
Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte)
dias daquela data.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-DO FORO

i
i

í

j
í

l

12.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Seabra/BA como único e competente para dirimir quaisquer
demandas do presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.

i
i
i

:

12.2 - E por estarem justos e contratados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma
para que produzam os efeitos legais.

f
r

i
I

Seabra - BA, 31 de Março de 2020.

FUNDO MUNlèlPAL DE SAÚDE
CNPJ 11.235.051/0001-19

Gestor:KÁTIA MILENE LOPES ARAÚJO
Contratante
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IAM
& TELESiáMITADA

CNPJ: 06.964,085/0001-04
Rep.: VALTERJAIRO SANTOS LiMA

RG: 09627529-40 SSP/BA
CPF: 969.272.245-72

CONTRATADA
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CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 066/ 2020
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL SRP - N° 008/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 17/2019

PLANILHA

DESCRIÇÃO R$ TotalR$ UNITQTDITEM
24,50 367,5015Chip7
20,00 1.180,0059Cilindro8
17,9028 501,20Rolo magnético9

Refil de tinta 70ml, utilizado em equipamentos Epson
linha Ecotank (original)
Pó para impressora Brother embalagem com 1kg
(original)

64,9014 908,6010

124,502 249,0021

3.206,30TOTAL

Seabra - BA, 31 de Março de 2020.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 11.235.051/0001-19

Gestor: KÁTIA MILENE LOPES ARAÚJO
Contratante

LIMÀ>& TELES
CNPJ: 06.964.085/0001-04

Rep.: VALTERJAIRO SANTOS LIMA
RG: 09627529-40 SSP/BA

CPF: 969.272.245-72
CONTRATADA

ITADA
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Autenticação de CND10/02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
SEABRA - BAHIA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
Certidão N°: 00000008

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
LIMA E TELES LIMITADA - MEContribuinte:
RUA ANA NERY, 35 CENTROEndereço:

LV JET CARTUCHOSComplemento:

SEABRA - BACidade/UF:
06964085000104CPF/CNPJ:
64503492MEInscrição Estadual/RG:
8304477000108Inscrição Municipal:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e
inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda
Municipal.

GERADA EM: 10/02/2020 11:33:28 horário de Brasília

EMITIDA EM: 10/02/2020 11:33:28 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ:10/05/2020
CHAVE DE VALIDAÇÃO: pysqsQH2

Verifique a autenticidade dessa certidão acossando o portal: httD://www.keeDinformatica.com.br/portal/web/seabra.auteritica-c'rrd

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIMA & TELES LIMITADA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 06.964.085/0001-04

Certidão n°: 188483577/2019
Expedição: 06/11/2019, às 15:21:22
Validade: 03/05/2020
de sua expedição.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

L I M I T A D AC e r t i f i c a - s e T E L E SL I M A &q u e
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

06.964.085/0001-04, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

12.440, de 7 de julho de 2011, e
1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, acrescentado pela Lei n°
na Resolução Administrativa n°
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa èm rélaçãó
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificâçaò de 'Suã
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabãlhô na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas- naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto âs obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciãrios, a honorários, a Custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

* u-



Emissão de 2B via de Certidãò11/03/2020

Legislação CanaisServiçosParticipeAcesso à informaçãoBRASIL

Receita Federal
CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: LIMA & TELES LIMITADA
CNPJ: 06.964.085/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, ó certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a '6' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internei, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:22:56 do dia 05/11/2019 <hora e data de Brasilia».
Válida até 03/05/2020.
Código de controle da certidão: 49AB.D421.FE4E.782C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Pféparaf página
para Impressão



Consulta Regularidade do Empregador11/03/2020

CAUZA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 06.964.085/0001-04
Razão Social:LIMA E TELES UMITADA
Endereço: RUA ANA NERY 69 TERREO / CENTRO / SEABRA / BA / 469oo-õ0ó

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 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 perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança dè
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/03/2020 a 01/04/2020

Certificação Número: 2020030302340197478236

Informação obtida em 11/03/2020 11:52:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei eâta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20200963796

RAZÃO SOCIAL

LIMA & TELES LIMITADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

06.964.085/0001-04064.503.492

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade-da pesèoâ física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente,

Emitida em 31/03/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, coíltadoô â pârfit’ da dãta -de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DEStE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPÊTtifelAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www^efaz.balgov.Ur

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou rio CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.


