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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

Secretaria Municipal de Sa"de 
CNPJ: 11.113.324!0001-52 

CONTRATO 1012019 FMS 

CONTRATO DE FORNECIMENTO ENTRE SI 
CELEBRAM, O MUNICIPIO DE POC6ES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ATRAVES 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SA〕DE E A EMPRESA 

COMERCIAL MF XAVIER LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurdica de direito 

pロblico, CNPJ com sede na situado na Pra9a da Bandeira, n。  02, Bairro: centro, Po96es-BA, 

FONE/FAX(77) 3431 -5820, inscrita no CNPJ sob n.。  14.242.200/0001-65, neste ato representado 

pelo llm.。  Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, atrav's do FUNDO MUNICIPAL DE 

SADE, inscrito no CNPJ sob o no ii .113.324/0001-52, com sede 白  Rua Cardeal da Silva, n。 75, 

Bairro: centro, CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretrio Municipal 

de Saロde, doravante denominado, CONTRATANTE, e a empresa COMERCAIL MF XAVIER 

LTDA, pessoa juridica de direito privado, localizada na Rua JericO, n。  92, Bairro: S白o Judas 

Tadeu, Jequi白-BA, CEP 45.204-233, inscrita no CNPJ sob o n。  13.388.691/0001-94, aqui 

denominada CONTRATADA, com base na licita9白o na modalidade Preg白o Presencial n。  
053/2018, nas disposi6es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 
8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento, mediante as clusulas e 

condi96es seguintes: 

I- CL USULA PRIMEIRA ・  DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento de material de limpeza e descartveis em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste MunicIpio, conforme descri96es da Ata de 

Registro de Pre9os no 00312019 do Preg百o PresencIal no 05312018. 

§ 10 ・  A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condies deste contrat 

acrscimos ou supress6es na aquisi9自o dos materiais objeto da 一  
presente iicita9ao, oe ate LO'Yo 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, contorme Art. OD cia Lei rr o.ouoIりo 

com suas ulteriores altera96es. 

6 20 - A oresente contratacao est sendo formalizada de forma direta, por Modalidade 

Preg白o Presencial n。  053/2018, com base no, do art. ii, aa Lei r i u・ozuiuz. 

CLUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECUいO E ENTREGA 

2.1- A entrega ser parcelada semanal, conforme requisi 白o do setor de compras/tesouraria ou 

pela autoridade superior, autorizando o fornecimento; 

~事  

a) De 01 dia, a partir da solicita9白o da Contra te do lote semqiS ra os itens pereciveis 

b) Os itens a serem entregues sero os mes 05 i' e ;o\澱rtfl$'(eterencIa e no termo cia'' 
Aceita9ao gnexo’入・  

) Os produtos objeto deste Contrato sero 	e idQ 	eniei em aoequaaa.

a 
	 4 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

Secretaria Municipal de Saude 
CNPJ: 11.,113.32410001-52 

2.2 ・  O Regime de Execu9白o do presente Contrato 白  de Pre9o por item, em obedi6ncia ao Edital 

do Pregao Presencial N。  053/2018 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de 

transcrio, e 白  Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993. e suas altera加es introduzidas pela Lei 

Federal N。  8.883/94. 
2.3 	・  A a9白o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza9百o do contratante, n百o eximir 白  
contratada de total responsabilidade na execu9ao do contrato. 

§u nico ・  O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar ap6s 
adotados pela Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8・666/93 com as 

altera"es da Lei 8.883/94. 

cLAusuLA TERCEIRA - PRAZOS 

● 3.1 ・  O prazo do Contrato ser白  da data de sua assinatura at o dIa 30 de Junho de 2019, e de 
acordo com as solicita96es da Contratante nao se computando os casos previstos no artigo 1 .058 
do C6digo Civil Brasileiro: 

CLAUSULA QUARTA~ PRECO, CONDI9OES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 O Pre9o Total para a entrega do objeto ser白  de R$ 50.000,00 (cInquenta mIl reals) resultante 

das quantidades constantes da proposta de Pre9os, objeto do Edital do Pregao Presencial N。  

053/2018 e da Ata de Registro de Pre9os n。 003/2019 

4.2 - O pagamento efetivar-se-, a cada quantidade solicitada e entregue, no prazo de at 30 

(trinta) dias, contados a partir da expedi叫o da nota fiscal e do recebimento das mercadorias, de 

acordo com as especifica加es; 

6 1。  - Nos orecos ofertados na proposta do Contratado j白  est白o inclusos todos os custos 

a 	e desoesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros 

W 	quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no tiel cumpnmento oeste 

instrumento. 
s 2。  - Quando houver erro de qualquer natureza na emiss百o da Nota FiscaL/ e/ ou Recibo, 

o referido documento ser imediatamente devolvido para substitui9ao e/ou emissao ce riota ce 

Corre9白o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser considerado para efeito de 

qualquer reajuste ou atualiza9白o do valor contratual. 

4.3- Os Pre9os ofertados ser白o fixos e irreajustveis 

4.4 - Os orecos constantes na proposta ou oramento podero sofrer revis6es objetivando manter 

o equilIbrio econ6mico financeiro pela varia"o do custo da produ9白o efetivamente comprovado 

pelo fabricante do produto - ate a aata ao TaturarIIeruLyn'c ー  uaI。  。。。q’ レv竺」七てv" '- Y'""""v 
art.65. letra "d" da Lei Federal n.。  8.666/93. 	( 	 一へaヤり；；、，  

二、，‘早y"qrご‘ ユ9w 
r.Q世油曝趣い ‘ 

一  一―-． 	 ー  0 ‘

三19守  

Rua: Cardeal da Silva, n15, centro. Po6es・BA. Fone: (77) 3431.4350 

cl.AUsU LA QU INTA ・ oRlGEM Dos REcURsos 	、、 ‘3昌三気昏。鼻9心然 ,g ) CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

Secretaria Municipal de Saロde 
CNPJ: 11.113.32410001.52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE pogõEs 
ESTADO DA BAHIA 

Secretaria Municipal de Saúde 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

As despesas para o pagamento deste contrato correrao por conta dos recursos da Dota9白o 
Oramentria a seguir especificada: 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotage° 
Orçamentária a seguir especificada: 

UNIDADES OR9AMENTARIAS: UNIDADES ORÇAMENTARIAS: 

UNIDADE 
ORÇAMENTARIA 

30700— Secretaria Municipal de Saúde 
03.07.01 — Fundo Municipal de Saúde de Poções 

ATIVIDADE/PROJETO 
2.038 — Manutenção da Secretaria de Saúde 
2.040 — Gestão das Ações de Atenção Básica 
2.044 — Manutenção de Bloco MAC — Media e Alta Complexidade 

ELEMENTO DE 
DESPESA 3.3.90.30.00 — Material de Consumo 

FONTE 02 — Receitas e Transferências de Impostos 
14 — Transferencias de Recursos 

cLusuLA SEXTA- DIREITOS E OBRIGA6ES DAS PARTES CONTRATANTES CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 - DA CONTRATADA: 6.1 - DA CONTRATADA: 

6.1.1・  A CONTRATADA dever fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE. 
6.1.2 ・  A CONTRATADA ser legal e financeiramente respons自vel por todas as obriga96es e 
compromissos contraIdos com terceiros, para a execu戸o deste Contrato, bem como, pelos 
encargos trabalhistas, previdencirios, fiscais, securit白rios, comerciais e outros fins, a eles n白o se 
vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 
6・1・3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuzos causados 白  
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligencia, impercia ou 
imprudencia, na execu'o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou 
empregados, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza"o ou 

S 	acompanhamento feito Dela CONTRATANTE ou p or seus DreDostos; 
0・1・4-1kし(Jr'l I tUkIRuM assumira a responsaoiiiaaae totai peia execu9ao ao contrato. 
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades 
de abastecimento contido no Edital, que' parte integrante deste Contrato. 
6.1.6 - Reconhecer os direitos da administra9自o, em caso de rescis白o administrativa prevista no 
Artigo 77 da Lei 8.666/93; 
6.171 A CONTRATADA dever白  manter, durante toda a execu"o do contrato, todas as condiゆes 
de habilita9白o e qualifica9白o exigidas na licita"o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei no 
8.666/93. 
6.1.8 ・  comunicar 白  Prefeitura Municipal de Po戸es Bahia os eventuais casos fortuitos e de fora 
maior, dentro do prazo de 2 (dois) diasu teis ap6s a verifica9百o do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprova戸o, em at 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de 
sua ocorrncia, sob pena de n百o serem considerados; 
6.1.9 - Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabe lecidos no E dital e Contraい．  

6.2 1Entregarositens --------------------------- -'- R＝・ ‘st ・  -'- p ・ 9os; 	 A 

6.1.1- A CONTRATADA deverá fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE. 
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e 
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não se 
vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados A 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligencia, impericia ou 
imprudencia, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou 
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou 

• 
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do contrato. 
6.1.5 - A CONTFtATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades 
de abastecimento contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato. 
6.1.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no 
Artigo 77 da Lei 8.666/93; 
6.17- A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições 
de habilitagão e qualificaçáo exigidas na licitação, conforrne previsto no Art 55, inciso XII da Lei n° 
8.666/93. 
6.1.8 - comunicar A Prefeitura Municipal de Poções Bahia os eventuais casos fortuitos e de força 
maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias Oteis após a verificação do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprovageo, em ate 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de 
sua ocorrência, sob pena de não serem considerados; 
6.1.9 - Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato. 
6.2 - Entregar os itens conforme termo de referenda e Ata de R: .'s . de P gos; 器篇蕊品篇ごi器5 estabe竺idos no Eゃl e Contrato 	ん  

;oniorme termo ae reerencua e ta ae n:. si aeで ,.tfl.4 am名ノ  
Par白grafoO nico:Aempresa deve「白 apresenta「  」unb com a(s) Parágrafo Onico: A empresa deverá apresentar junto com a(s) lresa aevera apresentar junto com as; oja 	& 	 uuaIuratsri

,
COMERCIAL ME XAVIER LTDAX.,J 

	 (Rua JericO, 92 So Judas Tadeu 

● • 

O伯  ota 

Rua: cardeal da Silva, n75, centro, Po6es-BA, Fon ・ : 7)34314350 

"-or7 §!944-03gcliltitaltett 
COMERCIAL MF XAVIER LTDA 
Rua Jenco, 92 - SA° Judas Tadeu 
cEp inaa.933 • Jecuié • BA 1 

L- 
Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro, Pog5es-BA, Fon 	7) 3431-4350 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

Secretaria Municipal de Saude 
CNPJ: 11.113.32410001-52 

a) Prova de regularidade junto 白  Fazenda Municipal; 

b) Prova de regularidade junto 白  Fazenda Estadual; 

c) Prova de regularidade junto 白  Fazenda Federal, referentea Dvida Ativa da Uni白o e Tributos 

Federais; 
d) Prova de regularidade junto ao INSS; 
e) Prova de regularidade junto ao FGTS; 
f) Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

6.2 - DA coNTRATANTE: 

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Clusula Quarta, as obriga96es financeiras decorrentes 
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
6.2.2 - A fiscaliza9白o do fornecimento ser por tcnicos da CONTRATANTE ou por equipe 

S 	esoecializada. designada. 
6.2.3 ・  Poder a fiscaliza9白o ordenar a suspens白o total ou parcial dos servi9os, caso nao sejam 
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama96es que fizer, sem prejurzo de outras 

san加es que possam se aplicar a CONTRATADA. 

cLAusULA SETIMA~ PENALIDADES 

7.1. Para a aplica9ao das penalidades previstas sero levadas em conta a natureza e a gravidade 

da falta, os prejuzos dela advindos para a Administra9白o Pロblica e a reincid己ncia na prtica do 

ato conforme discriminado a seguir, sem prejuizo das san96es administrativas previstas na Lei 

Federal n。  9.784/99: 
7.1.1. Advertncia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou 
contratado, sendo cabvel apenas em falhas leves que nao acarretem prejuIzos graves ao 

Munic回o 
7.1.2. Constituem ilcitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federal n.8・666/93 e n・  

a 	10.520/02. suieitando-se os infratores 白  s comina96es legais, garantida a prvia e ampla defesa 

ー 	em processo administrativo. 
7.1.3. A inexecu9ao contratual, inclusive por atraso injustificado na execu戸o do contrato, sujeitar 

o contratadoa multa de mora, que ser graduada de acordo com a gravidade da infra9白o, 

obedecidos os seguintes limites m自ximos: 
10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total da 

obriga9白o, inclusive na recusa do adjudicatrio em firmar o contrato, ou ainda na hip6tese de 

negar-se a efetuar o reforo da cau9白o dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 

convocac百o; 
0,3% (trs d白cimos por cento) ao dia, at o trig白simo dia de atraso, sobre o valor da parceia iixa 

面cial; 
0,7% (sete d白cimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia subsequente ao 

trig'simo 

ue a Administra9ao rescinda 
na lei. 

者麟留蕊課郵ntia do 
COMERCIAL MF XAVIER LTDA. 
Rua Jeric◇  92- S'o Judas Tadeu  

ne:a4125b3" 一 Jequ'自  一  BPj 

7.1.3.1. A multa a que se refere este item n白o i 

unilateralmente o contrato e aplique as demais san96es p 
7.1.3.2. A multa, aplicada ap6s regular processo admini 

嵐呼 
 

Rua: cardeal da silva, ri0 75, centro, Po6eS-B 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

Secretaria Municipal de Sa"de 
CNPJ: 11.113.32410001・52 

contratado faltoso. 
7.1.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, al白m da perda desta, a contratada 

responder pela sua diferen9a, que ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administra9白o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 

7.1.3.4. N首o tendo sido prestada garantia, 自  Administra9白o se reserva o direito de descontar 

diretamente do pagamento devido 白  contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 

7.1 .3.5. As multas previstas neste item n白o t'm carter compensat6rio e o seu pagamento nao 
eximir a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra96es 

cometidas. 
7.1.4. Sero punidos com a pena de suspensきo temporria do direito de cadastrar e licitar e 

impedimento de contratar com a Administra9百o os que incorrerem nos ilIcitos previstos nas 

disposi6es legais citadas. 
7.1.5. Sero punidos com a pena de declara9ao de inidoneidade para licitar 

S 	e contratar com a Administra9ao, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni9白o ou 

at que seja promovida a reabilita9ao perante a autoridade competente para apiicar a 

puni9白o, os que incorram em outros ilcitos previstos em lei 

CLUSULA OITAVA-DA INEXECU9AO E DA RESCISAO 

8.1. ・  A rescisao poder ser: 
8.2. - Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua rescisao imediata, 

com as consequ己ncias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo os motivos 

aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n.。  8.666/93 e suas posteriores altera加es, sem 

prejuzo de outras san戸es previstas nesta mesma lei; 

8.3 - A inexecu9自o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis自o, com as consequ6ncias 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra9ao Pロblica, em caso de rescis白o administrativa 

prevista no art. 77 e seguinte da Lei n' 8.666/93 e suas altera96es. 

a 	8.4. . Poder ainda o Municrpio de Po96es, BA. a seu crit白rio exclusivo e a qualquer tempo 

' 	rescindir o contrato mediante prvio aviso a empresa contratada, com antecedencla minima ae iu 

(trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuzos a que a contratada n白o tenha dado 

causa e aos pagamentos devidos pela execu9白o do CONTRATO at a data da rescis含o. 

8.5 . Da rescis白o do CONTRATO pelo n'o cumprimento de CLAUSULAS contratuais, 

especifica加es, projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias" teis, contados da 

intimac白o do ato. 
8.6 . Nas hip6teses de rescis百o com base em qualquer das hipoteses da Lei b・bbbI9J ou aa 

legisla9白o especifica, n百o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza9o 

CLUSULA NONA- CONDIC6ES GERAIS 

9.1 ・  Ser昏o de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatrios, mapas vi白rios, planos 
estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRAT 'A, referente ao objeto 
executado por ela; 
9.2 ・  A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspend:r tev .orariamente a execu戸o deste 
Contrato, quando necess自rio por convenincia dos servi9o o ・  a Administra9白o, respeitados os 

一一 	一一・一 	 COMERqAL MF M切ER uDA. 

oneL!!fl34*3$塁83 . Jequi - BAj 昌”Rua: cardeal da silva, n75, centro, Paes-BA, 

3.388.691/000 1 19ョ 3.388.691/0001 -94 
COMERCIAL MF XAVIER LIDA. 



Leandro ・  “ jo M carenhas 
efei ・ Muni・ pal 
Co tratant 

Jorge9aWSantos Lemos 
Secret白rio Municipal de Sa自de 

Contratante 

1 3.388.691/O001 1g 1 
COMERCIAL ME XAVIER LTOA. 
8"‘田田 .9ョ・r8iO Judas Tadeu 
‘てEP W52Dfl33マJeauie . BA. 

Cantratada 	 一  
COMERC 

Empre 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

Secretaria Municipal de Sa"de 
CNPJ: 11.113.32410001 ・52 

limites legais e os direitos assegurados a CONTRATADA; 
9.3 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcri9白o, o Edital e seus Anexos e a 

Proposta de Pre9os da CONTRATADA; 
9.4 - N白o ser permitidos a CONTRATADA, sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar 
este Contrato; 
9.5 - Este contratoe regido pela Lei n。. 8.666/93. a fim de dirimir alguma d"vida em casos 

omissos. 

cL.Ausul...A DECIMA ・  COBRANCA JUDICIAL 

10.1 ・  As importncias devidas pela Contratada sero cobradas atrav's de processo de execu9白o, 

constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 

reten戸o ou compensa9巨o de crditos, sempre que possvel. 

CLAUSULA D亡CIMA PRIMEIRA - FORO 

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po96es- Bahia, que prevalecer sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dロvidas oriundas do presente 

Contrato. 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de igual 
teor e forma na presen9a de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado 

conforme. 

Po"es・Bahia, 02 de janeiro de 2019ー  

Testemunhas: 

Rua: Cardeal da Silva, ri0 75, cenho, Po，るes-BA, Fone: (71) 34314350 

急kri?)。一 LLt  
CPF:oお,o叩心、虫ゆ6 

豊~ ～一一一ー」  



驚  

昌  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

Secretaria Municipal de Sa"de 
CNPJ: 11.113.32410001-52 

CONTRATO 1512019 FMS 

CONTRATO DE FORNECIMENTO ENTRE SI 
CELEBRAM, O MUNICIPIO DE POCOES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES, 
ATRAV'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAODE 
E A EMPRESA CARLOS ALEXANDRE SILVA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurdica de direito 
pblico, com sede na situado na Pra9a da Bandeira, no 02, Bairro: centro, Po96es-BA, FONE/FAX 
(77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.。  14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo IIm.。  
Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, ATRAV'S DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAODE, inscrito no CNPJ sob o n。  11.113.324/0001-52, com sede 白  Rua Cardeal da Silva, n。 75, 
Bairro: centro. CEP. 45.260-000. reoresentado oor Jorue Luis Santos Lemos. Secretrio Municipal 

. de saude, doravante denominacio, CUNTKATAN It, e a empresa CANLUb ALtAAI'ILRCt 
SILVA, pessoa jurdica de direito privado, Inscrito no CNPJ sob o n。  29.087.649/0002-54, com 
endere9o comercial Praa Monsenhor Honorato, n。  366, centro, Po96es-Bahia, CEP 45.260-000, 
aqui denominada CONTRATADA, com base na licita弾o na modalidade Preg百o Presencial n。  
053/2018, nas disposi9es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 
8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento, mediante as cl自usulas e 
condi96es seguintes: 

I - CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento de material de limpeza e descartveis em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municpio, conforme descn96es da Ata de 
Registro de Pre9os n。  004/2019 do Preg'o Presencial n。 053/2018. 

8 1。  - A Contratada ficar obrioada a aceitar, nas mesmas condiC6es deste contrato, acrscimos 
V ou supress6es na aquisi"o dos mateflais objeto cia presente iicrta9ao, cie ate Zb噺’( vime e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n。  8.666/93 com suas 
ulteriores altera9es. 

§2。ー  A presente contrata"o est白  sendo formalizada de forma direta, por Modalidade Preg白o 
Presencial n。 053/2018, com base no, do art. 11, da Lei n。 10.520/02. 

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECU9AO E ENTREGA 

2.1- A entrega ser parcelada semanal, conforme requisi"o do setor de compras/tesouraria ou 
pela autoridade superior, autorizando o fornecimento; 

a) De 01 dia, a partir da solicita"o da Contratante do lote, semanal para os itens pereciveis. 
b) Os itens a serem entregues sero os mesmos que esto no Termo de referncia e no 
termo de Aceita"o Anexo IX. 
c) Os produtos objeto deste Contrato sero fornecidos em embalagem adequada. 

豊足pt .聾Rua: cardeal da Sdva, n75, centro, Poes-BA, Fone: (77)u350 レ  
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2.2 - O Regime de Execu"o do presente Contrato' de Preo por item, em obedi6ncia ao Edital 
do Preg白o Presencial N。  053/2018 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de 
transcri"o, e a Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993, e suas altera96es introduzidas pela Lei 
Federal No 8.883194. 
2.3 	・  A a"o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza"o do contratante, n白o eximir 白  
contratada de total responsabilidade na execu"o do contrato. 

§o nico ・  O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s se concretizar aps 
adotados pela Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as 
altera96es da Lei 8.883/94. 

CLUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

3.1 - O prazo do Contrato ser da data de sua assinatura at o dia 30 de junho de 2019, e de 

一 
 acordo. com  as solicita"es da Contratante no se computando os casos previstos no artigo 1.058 

, aoしoロ'goしlvii b rasuu引ro; 

CLUSULA QUARTA - PRECO, CONDI9OES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 0 Preo Total para a entrega do objeto ser de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) resultante 
das quantidades constantes da proposta de Preos, objeto do Edital do Preg白o Presencial N。. 
053/2018 e da Ata de Registro de Preos n。 004/2019 

4.2 - O pagamento efetivar-se-白, a cada quantidade solicitada e entregue, no prazo de at白  30 
(trinta) dias, contados a partir da expedi"o da nota fiscal e do recebimento das mercadorias, de 
acordo com as especifica"es; 

§ 1。ー  Nos preos ofertados na proposta do Contratado j自  est白o inclusos todos os custos e 
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros 
auaisauer aue. direta ou indiretamente. impliauem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste 

w Instrumento. 
§ 2。  - Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o 
referido documento ser imediatamente devolvido para substitui"o e/ou emisso de Nota de 
Corre9o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser considerado para efeito de 
qualquer reajuste ou atualiza"o do valor contratual. 

4.3- Os Preos ofertados sero fixos e irreajustveis 

4.4 - Os preos constantes na proposta ou oramento podero sofrer revises objetivando manter 
o equilibrio econ6mico financeiro pela varia"o do custo da produ"o - efetivamente comprovado 
pelo fabricante do produto ー  at a data do faturamento de cada remessa, conforme determina o 
art.65, letra sds da Lei Federal n.. 8.666/93. 

CLUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Dota'o 
Oramentria a seguir especificada: 

P6華6醜  
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UNIDADES ORAMENTARIAS: UNIDADES ORÇAMENTARIAS: 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

30700 — Secretaria Municipal de Saúde 
03.07.01 — Fundo Municipal de Saúde de Poções 

ATIVIDADE/PROJETO 

2.038 — Manutenção da Secretaria de Saúde 
2.040 — Gestão das Ações de Atenção Básica 
2.042 — Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
2.044 — Manutenção de Bloco MAC — Média e Alta Complexidade 

ELEMENTO DE 
DESPESA 

3.3.90.30.00 — Material de Consumo 

FONTE 
02— Receitas e Transferências de Impostos 
14— Transferências de Recursos 

● CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAcoES DAS PARTES CONTRATANTES • CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 - DA CONTRATADA: 6.1 - DA CONTRATADA: 

6.1.1-A CONTRATADA dever fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE. 
6.1.2 - A CONTRATADA ser legal e financeiramente respons白vel por todas as obriga96es e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execu"o deste Contrato, bem como, pelos 
encargos trabalhistas, previdenci白rios, fiscais, securitrios, comerciais e outros fins, a eles n白o se 
vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados 自  
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, neglig'ncia, impercia ou 
imprud●ncia, na execu"o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou 
empregados, n白o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza"o ou 
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 

一 	6.1.4一  A CONTRATADA assumir a resoonsabilidade total oela execuc白o do contrato. 
W 6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suticientes para atenoer as necessioaaes 

de abastecimento contido no Edital, que 6 parte integrante deste Contrato. 
6.1.6 1 Reconhecer os direitos da administra9白o, em caso de rescis白o administrativa prevista no 
Artigo 77 da Lei 8.666/93; 
6.171 A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu"o do contrato, todas as condi96es 
de habilita9o e qualifica"o exigidas na licita"o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n。  
8.666/93 
6.1.8 - comunicar 白  Prefeitura Municipal de Poゆes Bahia os eventuais casos fortuitos e de fora 
maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias ロ  teis aps a verifica"o do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprova o, em at 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de 
sua ocorrncia, sob pena de n白o serem considerados; 
6.1.9 - Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato. 
6.2 1 Entregar os itens conforme termo de referncia e Ata de Registro de Pre9os; 

6.1.1- A CONTRATADA deverá fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE. 
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execuceo deste Contrato, bem como, pelos 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não se 
vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, impericia ou 
imprudência, na execuceo do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou 
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizaceo ou 
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execuceo do contrato. 

• 6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades 
de abastecimento contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato. 
6.1.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no 
Artigo 77 da Lei 8.666/93; 
6.17- A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execuceo do contrato, todas as condições 
de habilitação e qualificaceo exigidas na licitaceo, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n° 

8.666/93. 
6.1.8 - comunicar Prefeitura Municipal de Pogões Bahia os eventuais casos fortuitos e de force 
maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias 6teis ap6s a verificação do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de 
sua ocorrência, sob pena de não serem considerados; 
6.1.9 - Fomecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato. 
6.2 - Entregar os itens conforme terrno de referenda e Ata de Registro de Preces; 

Pargrafo u nico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) flscal(is) e/ou fatura(s): 
a. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Municipal; 
b. Prova de regularidade junto 自  Fazenda Estadual; 

Parágrafo Onico: A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s): 
a. Prova de regularidade junto Fazenda Municipal; 
b. Prova de regularidade junto Fazenda Estadual; 
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c. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Federal, referente 自  Divida Ativa da Uni白o e 
Tributos Federais; 
d. Prova de regularidade junto ao INSS; 
e. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
f. Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

6.2 - DA CONTRATANTE: 

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cl自usula Quarta, as obriga96es financeiras decorrentes 
do presente Contrato, na integrahdade dos seus termos; 
6.2.2 - A fiscaliza"o do fornecimento ser por tcnicos da CONTRATANTE ou por equipe 

especializada, designada. 
6.2.3 - Poder a fiscaliza"o ordenar a suspens白o total ou parcial dos servi9os, caso n白o sejam 
atendidas, dentro de 48 (auarenta e oito) horas, as reclamaces aue fizer, sem preiuizo de outras 

w san9oes que possam se apiicar a UL)N I べA I AUF\. 

CLAUSULA S'TIMA - PENALIDADES 

7.1. Pam a aplica"o das penalidades previstas sero levadas em conta a natureza e a gravidade 
da falta, os prejuizos dela advindos para a Administra"o P"blica e a reincid'ncia na prtica do 
ato conforme discriminado a seguir, sem prejuzo das san96es administrativas previstas na Lei 
Federal n。  9.784/99: 
71.1. Advertncia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou 
contratado, sendo cabvel apenas em falhas leves que n白o acarretem prejuizos graves ao 
Municipio 
7.1.2. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federal n..8.666/93 e n. 
10.520/02, sujeitando-se os infratores 白  s comina96es legais, garantida a prvia e ampla defesa 
em processo administrativo 
7.1.3. A inexecuc白o contratual, inclusive Dor atraso iniustificado na execu"o do contrato, sujeitar 

. o contratado a multa de mora, que sera graduada ae acorao com a graviaaae aa irnra9ao, 
obedecidos os seguintes limites m自ximos: 

10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumpflmento total da 
obriga"o, inclusive na recusa do adjudicatrio em firmar o contrato, ou ainda na hip6tese de 
negar-se a efetuar o reforo da cau9o dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 
convocaao; 
0,3% (trs dcimos por cento) ao dia, ate o trig6simo dia de atraso, sobre o valor da parcela fixa 
而dai; 
0,7% (sete d白cimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia subsequente ao 
trigesimo. 

7.1.3.1. A multa a que se refere este item n'o impede que a Administra9白o rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais san96es previstas na lei. 
7.1.3.2. A multa, aplicada aps regular processo administrativo, ser descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
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7.1.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, alm da perda desta, a contratada 
responder pela sua diferen9a, que ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administra"o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
7.1.3.4. N白o tendo sido prestada garantia, 白  Administra"o se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido自  contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7.1.3.5. As multas previstas neste item n白o t白m carter compensatrio e o seu pagamento n白o 
eximir a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra6es 
cometidas. 
7.1.4. Sero punidos com a pena de suspens白o temporria do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administra"o os que incorrerem nos ilicitos previstos nas 
disposi96es legais citadas 
7.1.5. Sero punidos com a pena de declara"o de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra"o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni"o ou 
at que seja promovida a reabilita"o perante a autoridade competente para aplicar a 

● punio, os que incorram em outros ilicitos previstos em lei 

CLAUSULA OITAVA ・  DA INEXECUCAO E DA RESCISAO 

8.1.- A resciso poder ser 
8.2. ー  Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua resciso imediata, 
com as consequencias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo os motivos 
aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n.。  8.666/93 e suas posteriores altera es, sem 
prejuizo de outras san"es previstas nesta mesma lei; 
8.3 ・  A inexecu9白o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequencias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra"o Publica, em caso de rescis白o administrativa 
prevista no art. 77 e seguinte da Lei rn 8.666/93 e suas altera加es. 
8.4. - Poder ainda o Municipio de Po"es, BA, a seu critrio exclusivo e a qualquer tempo 
rescindir o contrato mediante orvio aviso 白  empresa contratada, com anteced'ncia minima de 30 

5 	(trinta) dias, ficando obflgada ao ressarcimento aos prejuizos a que a contrataaa nao tenna oaao 
causa e aos pagamentos devidos pela execu9白o do CONTRATO at6 a data da resciso. 
8.5 - Da rescis白o do CONTRATO pelo n●o cumprimento de CLUSULAS contratuais, 
especifica 96es, projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias" teis, contados da 
intima"o do ato. 
8.6 ・  Nas hipteses de rescis白o com base em qualquer das hip6teses da Lei 8・666/93 ou da 
legisla"o especfica, n白o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza 白o. 

CLUSULA NONA - CONDICOES GERAIS 

9.1 ・  Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatrios, mapas vi白rios, planos 
estatisticas e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto 
executado por ela; 
9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execu"o deste 
Contrato, quando necess白rio por conveniencia dos servi9os ou da Administraao, respeitados os 
limites legais e os direitos assegurados 白  CONTRATADA; 	A 
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9.3 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcri"o, o Edital e seus Anexos e a 
Proposta de Preos da CONTRATADA; 
9.4 - N'o ser permitido a CONTRATADA, sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar 
este Contrato; 
9.5 - Este contrato ' regido pela Lei n。. 8.666/93, a fim de dirimir alguma duvida em casos 
omissos 

CLAUSULA D'CIMA ・  COBRAN9A JUDICIAL 

10.1 ・  As importancias devidas pela Contratada sero cobradas atravs de processo de execu9白o, 
constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten"o ou compensa9白o de crditos, sempre que possivel. 

CLUSULA D亡CIMA PRIMEIRA - FORO 

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po96es- Bahia, que prevalecer sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente 
Contrato. 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de igual 
teor e forma na presen9a de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado 
conforme. 

Po96es-Bahia, 02 de janeiro de 2019 

一 
 Leandro joMa:carenhas

a 	- . 	yr eno Municl'al 
Cont. . nte 

Jori 9atSantos Lemos 
Secretrio Municipal de Sa自de 

Contratante 

Testemunhas: 

Pじ華“霊  
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