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1/ Fundo Municipal de Saude de Seabra
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Contrato n* 0329-2021
DISPENSA/INEXIGIBIFDADE 0228-2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO

0Município de Seab'j Estado da BaNa pessoa juridca de dredo pubfco com sede a Praça Benjamn Constant. 18. nscrio no
CNPJ sob o o’1123£ 051/0001-19 neste ato representado peto(a) seufua) Secretana de Saude. o(a) Sr (a) MAJARA MIRANDA
0UVEIRA bras)eiro(a) Casada mscritoia) no CPF sob o n* 035 607.025-50 e cédula de «fenbdade n* 11914394-10 , doravante
denominado CONTRATANTE e a empresa VILMA OLIVEIRA RIOS SENA mscntota) no CNPJ sob n* 05 925855/0001-47 .
residente e domialiada naio| Av Pnmeiro de Janeiro, n* 763-e. CENTRO, lrecé-8A, representado(a) peto(a) Sr (a ) VILMA
OLIVEIRA RIOS SENA CPF: 4612952950 RG 301929270. aqui denominado CONTRATADO, com base nas disposições da Lei
Federal 8 666 de 21 de (unno de 1993 e allerada pela Lei 8 883/94 resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de
Serviços mediante cláusulas e condições segumles

Fundamentação Legal:

Oispensa de Licitação, para prestação de serviço, destinado ao atendimento das finalidades precípuas da admmstraçáo, nos
termos do inoso II do art 24 da Lei 8 6G6/93

I-CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
O presente contrato tem por otpkvo aqumçâo de c*ndros de ar comprimido para atender as necessidades da Undade de Pronto
Atendenento-UPA de interesse da Secretana Mundpal de Saude desse município.

II- CLÁUSULA SEGUNDA -DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES.
2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8 666/93. são obrigações da CONTRATADA:

IEntregar o produto oferlado;
IIComumcar mediatameme e por escnio a Administração Mundpal. através da Fiscalização, qualquer anormalidade venfcada.

inclusive de ordem funoonal para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias:
Hl Atender com prontidão as redamações por parte do recebedor dos produtos,oteto do presente contraio:
IV Manter todas as conações de habfttação exigtoas na presente Mação
22 * Alem das obrigações resultantes da observância da Lei 8 666193. sâo obrigações da CONTRATANTE:
ICumpru lodos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA:
II Notificar, formai e lempestivamenle. a CONTRATADA sobre as rregularidades observadas no cumprimento deste Contrato;
III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades e qua squer débitos de sua

responsabilidade,
IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertnemes. em caso de inadmptemento

H-CLÁUSULA TERCEIRA -FORMA DE FORNECIMENTO DE OBJETO.
3.1 Os produtos objeto desta Mação, deverão ser entregues mediante apresentação da requisição de compra, emitida pela Setor
de Compras, ou por um dos representantes/gestores dos Fundos Municpau veiculados à Prefeitura, conforme o caso.

IV -CLÁUSULA QUARTA -DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

4 1.0 valor global do torneamento, ora contratado é de 4 800.00 (Quatro mle oitocentos reais), fcto e irreaiustável. relativo
aos itens constante do anexo deste instrumento

42 No vator pactuado estão ndusos todos os IrlxAos e ou encargos s©ó*s. resJtantes da operação adjudcatbna conduida.
inclusive despesas com fretes e outros

4 3 - 0 pagamento será e'etuado em até 30 (tnnta) das, a contar da efetiva entrega dos matena* deste contrato, mediante
apresentação da respoct-va Nota Fiscal, a ser aeditado 4 800,00. creditando-se na _

4 4 - A Nota Fiscal Fatura, deverá ser emil da pel3 licitante vencedora/conlratada. obrigatoriamente com o mesmo número de
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mscnçáo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota d« Empenho
4 5 •Em caso de devduçáo da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir apôs a sua '

reapresentaçâo.
4.7.0pagamento só será efetuado após a comprovação pelo contrato de que se encontra em dia com suas obngaçôes para

com o sistema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito Federal e com o FGTS.

V -CLÁUSULA QUINTA -DO PREÇO E DO REAJUSTE.
51 - Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com a proposta do contratado, fixo e irreajustável.
5.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio

000050

VI - CLÁUSULA SEXTA -RECURSO ORÇAMENTÁRIO.
As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a cargo das seguntes dotações orçamentárias:

Unidade orçamentaria 1:
Projeto atividade 1:
Classificação económica 1:
Fonte de Recurso 1:

06.06 •FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2035 - GESTÃO DO BLOCO DE ATENÇÁO ESPECIALIZADA À SAÚDE
4490 52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
2 - Saúde 15%

VII-CLÁUSULA SÉTIMA -DAS PENALIDADES.
7.1 - Nos termos do art. 86 da Lei n 8.666/93. fica estipulado o percentual de 0,5% (melo por cento) sobre o valor

inadimplido. a titulo de multa de mora. por dia de atraso Injustificado no fornecimento do objeto deste contrate, até o limite de 10%
(dez por cento) do vaJor empenhado

7.2. Em caso de mexecução tctal ou parcial do pactuado, em razão do descumpnmento de qualquer das condições avençadas,
a contratada feará sujeita ás seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8 666/93:

I- advertência;
II - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
III - suspensão temporária de parjcipar de l?citaçáo e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior

a 2 (dois) anos e,
IV - declaração de «nidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica.

7.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ersc ar o retardamento da execuçàc de seu objeto não mantiver a proposta, talhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo imdôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar
com a União. Estados. Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) aros, sem prejuízo das multas previstas em
edital e rvo contrato e das demais cominações legais

7 4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Pmcipio da
Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desce que formuladas por escrito e
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da
pena.

7.5 - As muitas de que trata este capitulo, deverão ser recolhidas pelas adjixJicatànas em conta corrente em agência bancária
devidamente credenciada pelo mumeipio no prazo máximo de 05 (cinco) a contar ca data da notificação, ou quando for o caso,
cobrada judicialmente

7.6 •As multas de que trata este capituto, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pela Administração ou na
impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatãha em conta corrente em agência bancária devidamente
credenciada peto murrcipio no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado
judicialmente.

VIII - CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL.

8.1 - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
indsos I. XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 9.666/93;

IX -CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO.
91. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE provklenaará a publicação de resumo deste Contrato

na imprensa oficial do município

X - CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA.

O presente Contrato vigorará do dia 07/10/2021 até 30/12/2021.
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XI- CLÀUSUIA DéCIMA PRIMORA - FORO

As par»* e*egem o Foro H oí»óe de SeabQ BA. cue prtvaece-a sctre ajakjjer cetro, por r** prrtt^xs se>a pvi

arm* cv*wjef (*.%*£* onncas do pmentt ConYaío
E por tstarerassr- justos e contratados tr̂ â o presente contras e»n 03 (*ésj was <?»çj* tecr e for-* r* jrweo^. a*

Mscreremdepos CeMoeacnado ccrtor-e

Seabra-BA. 7 de Ojtj&ro Ce 2021

OUVERAMAIARA
Contratante

PUBUCAÇAO
PARECER JURÍDICO

Nos termos do arl. 26 e parácrafo único
uri 61 da Lei Federal n* 8.666 93 a
[Prefeitura Municipal de Seabra-BA
publica o presente instrumento em local
ppropnado para que seja dado o fiel
Lumprimento para produção dos seus
lefeilos de direito.

Em análise ao presente contrato
constatei que o mesmo se encontra em
plena conformidade com os ditames
estabelecidos

20elIbm:C

AssessorJurídico
OAB Ivan Sá Teles Concetcâo

Secretário Municipal de Administração

DÍ C!Í tâlÍ 7ârlâ mm famQrannor


