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13.3 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03
(três) vias de igual teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas)
testemunhas que, após lido, o subscrevem.

São Desidério/BA, N de de 2020.

José Carlos de
Prefeito M

Elenice Aparecida
Afonso

Assinado de forma digital por
Elenice Aparecida Afonso
Dados: 2020.08.1012:54:04 -03'00'

WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA

CNPJ n° 66.000.787/0001-08

Contratada

TESTEMUNHAS: 01 - 02 -

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov.br



8/13/2020 Consulta Regularidade do Empregador

973

Voltar Imprimir

CAÊMA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certíflcado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 66.ooo.787/oooi-08
Razão SocialiWAMA produtos para laboratório ltda

Endereço: RUA aldo germano klein ido / centro / sao carlos / sp / 13560-
330

A Caixa Econômica Federai, 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 de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/08/2020 a 02/09/2020

Certificação Número: 2020080402033828992213

Informação obtida em 13/08/2020 14:11:45

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

https://consulta-crf.calxa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregaclor.jsf 1/1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 979
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA
CNPJ: 66.000.787/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacionai cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabiiidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAÜ) na Procuradoria-Gerai da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

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 'd' 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 Internet, 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 14:10:33 do dia 13/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/02/2021.

Código de controle da certidão: 8F46.60FC.3A5C.7826
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÊRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJN® 13.655.436/0001-60

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 255/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 543/2020

Compromisso celebrado entre o o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÊRIO pessoa jurídica de
direito público, com sede à Pça Emerson Barbosa, rf 01, Centro -São Desidério - Estado da

^  Bahia , inscrito no CNPJ sob n° 13.655.436/0001-60, neste ato representado por seu Prefeito,
Sr. José Carlos de Carvalho , brasüeiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG if
6055404 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n° 687.312.805-87, residente e domiciliado nesta
cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ATIVIDADE COMERCIO
DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrito no cnpj n°
33.772.46^0001-75, estabelecida à Rua 7, S/N - Vila Brasília , na cidade de Aparecida de
Goiania/Go, neste ato representada por: Paulo Victor Cordeiro de Castro , ( Representante
legal), portador da Carteira de Identidade RG n° 4350418 SSP/Go, inscrito no CPF sob n.°
009.317.251-60, residente e domiciliado na cidade de Aparecida de Goiânia/Go, doravante
denominada CONTRATADA, para cumprimento do objeto abaixo descrito:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente licitação, através de Pregão ELETRÔNICO, Registro de
Preço, para contratação de empresa especializada para aquisição de materiais e insumos
necessários para ações de prevenção e enfrentamento de emergência decorrente da

^  Pandemia da Covid-19 nos serviços de assistência à saúde do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 O valor total para o presente ajuste é de R$ 28.276,00 (vinte e oito mil duzentos e setenta e seis
reais), de acordo com os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela
CONTRATADA no Pregão ELETRÔNICO n° 003/2020, entendido este como preço justo e
suficiente para a execução do presente objeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo:

Praça Emerson Barbosa, n** 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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gjii-iMm:]

1

Avental hospitalar descartável,
manga longa, atóxico,
confeccionado em TNT, 100%
polipropileno, gramatura cerca
de 30G/CM2, manga longa,
punho elástico

unid 4560 Protectíon R$ 5,50 R$ 25.080,00

14

Álcool Etílico, Tipo Hidratado,
Teor alcoolico 70% Liquido
Galão com 05 Litros

galão 1000 PROLINK R$ 31,96 R$ 3.196,00

2.2. No preço acima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas para
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas
incidentes, taxa de administração, previsão de lucro, frete, seguro, combustível, EPrs,
transporte e entrega dos equipamentos, bem como as despesas com alimentação, transporte e
hospedagem dos funcionários, entre outros necessários ao cumprimento integral do objeto
contratado, não cabendo quaisquer reclamações posteriores, constituindo-se, portanto, na
única remuneração devida pelo CONTRATANTE para execução completa do objeto.
2.3. Os preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser reajustados observadas as
disposições contidas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO nNANCEIRO
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos financeiros
alocados na seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE; 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.002.2.065 - GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DE
SAÚDE - REC VINCULADOS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 14 - TRANF. DE RECURSOS DO SUS

PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.002.2.098 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 -FMS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 09

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
protocolização da Nota Fiscal com o devido ateste da execução do objeto.
4.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
licitação e deverá vir acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista.

2

Praça Emerson Barbosa; n** 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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4.3 A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente executado e toda a
documentação completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente quando
da abertura do expediente de pagamento no órgão que emitiu a nota de empenho ou o
contrato.

4.4. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à
CONTRATADA para as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a
partir da data de sua reapresentação para efeito de pagamento.
4.5. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma,
servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO GESTOR
^  5.1 Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Sr. Gilberto Vasconcellos dos Santos, a quem

caberá designar o fiscal para a acompanhamento do fiel cumprimento dos termos acordados,
conforme dispõe o artigo 67 da Lei Federal n.° 8.666/93.
5.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo do Sr.
Adrianno José de Oliveira Almeida do Nascimento, responsável designado pela portaria n"
196/2020, que verificará a sua perfeita execução e o fiel cumprimento das obrigações
contratadas.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO
6.1. Os objetos, deste Termo de Referência, deverão ser entregues em até 10 (dez) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pela
Secretaria Municipal competente. A critério do Gestor do Contrato, o prazo de início poderá
ser adiado.

6.3. O presente Contrato terá até 31/1^2020 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte),
podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, nos

^  moldes da legislação pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1 O objeto executado e estando de acordo com o previsto no Edital de Licitação, na
Proposta de Preços e nas cláusulas contratuais, e ainda, observada a Legislação em vigor,
será recebido pelo CONTRATANTE mediante atestado do responsável, anotando nome e
matrícula:

7.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos itens com a
especificação;
7.1.2 definitivamente, após verificação da qualidade dos itens e conseqüente aceitação.

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DO OBJETO
8.1 O objeto do presente contrato não possui garantia, ficando a contratada isenta de tal
obrigação.

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

3

Praça Emerson Barbosa, 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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9.1. DA CONTRATANTE

9.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o preço, os prazos e as
condições estipuladas neste Edital.
9.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das
taxas e impostos, empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento dos
serviços;

9.1.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução
do objeto contratual diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
9.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, os itens que estejam em
desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar
insuficientes ou inadequados;
9.1.5. Aplicar a CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais depois de
constatadas as irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa;
9.1.6. Fornecer à CONTRATADA todas as informações, esclarecimentos, documentos e
demais condições necessárias à execução do contrato.
9.1.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias.

9.2. DA CONTRATADA

9.2.1. A CONTRATADA se compromete a executar o objeto contratado de acordo com o
Edital e em consonância com a respectiva proposta de preços apresentada na sessão de
abertura do certame.

9.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a garantir a qualidade de cada item constante do lote
arrematado, especificado na Proposta tie Preços, quando da entrega do objeto licitado,
obrigando-se a substituir, imediatamente, todos aqueles que estiverem fora do padrão, sem
quaisquer ônus para esta Administração, até o efetivo atendimento da referida proposta. Não

^  será emitido o correspondente Termo de Recebimento do Produto sem que haja a total
aceitabilidade do objeto em questão.
A contratada se obriga ainda à:
a) Manter durante toda a execução do- Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
contratante;

b) Se responsabilizar por eventuais prejuízos causados ao contratante e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida no fornecimento;
c) Arcar com os encargos, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do Contrato (artigo 71, caput da Lei n. 8.666/93).
d) A inadimplência da contratada perante os encargos descritos, não transfere à contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato (§1° do
artigo 71 da Lei n. 8.666/93).

Praça Emerson Barbosa, 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145 - Iicitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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e) Responder financeiramente por quaisquer danos de sua responsabilidade para com a
União, Estado, Município ou terceiros, sem prejuízo de outras medidas que possam ser
adotadas, durante a execução do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇAO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
10.1 A inexecução, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com as
conseqüentes penalidades contratuais e legais.
10.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses previstas
no Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, sem a obrigação de indenizar a CONTRATADA, desde
que não cause prejuízo a mesma.
10.2.1 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do Art. 78 da Lei Federal n°
8.666/93 não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização.
10.3 O madimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de
quaisquer das situações descritas no Art. 78, da Lei Federal n° 8.666/93, será comunicado
pela parte prejudicada à outra, mediante notificação por escrito.
10.4 A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, até
o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
11.1.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades;
11.1.2 Penalidade de multa, recolhida mo prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada a sanção oficialmente, aplicada nos seguintes casos e proporções:
11.1.2.1 Em caso de execução irregular do objeto contratado ou descumprimento de cláusula
contratual ou norma de legislação pertinente: 10% (dez por cento) do valor total do contrato;
11.1.2.2 Atraso injustificado na entrega do objeto em relação ao prazo estipulado na cláusula

^  sexta deste contrato e condições dispostas no Termo de Referência: 0,5% (zero vírgula cinco
por cento) por dia de atraso sobre o valor total da Ordem de Fornecimento correspondente,
até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais a multa aplicada será de 0,7% (sete décimos por
cento) e a conseqüente rescisão contratual;
11.1.2.3 Atraso na regularização dos itens rejeitados, após o prazo de 10 (dez) dias, a contar
da data de comunicação oficial, sujeitará à CONTRATADA multa de 01% (um por cento) do
valor do item questionado, por dia de atraso.
11.1.3 Rescisão contratual;

11.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos; e
11.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após
a licitante ressarcir a Administração por eventuais prejuízos causados e, após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

5
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11.1.5.1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia do
interessado será de 10 (dez) dias da abertura de vista;
11.1.6 Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será
de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato;
11.1.7 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, e
não terá caráter compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a obrigação de
indenizar eventuais perdas e danos;
11.1.8 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
apresentada pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o seu valor exceder
ao da garantia, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for
o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida a garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor
de qualquer multa porventura imposta.
11.1.9 As multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo
ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total limitado a 30% (trinta
por cento) do valor da integralidade da avença.
11.1.10 Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a aplicação da penalidade de suspensão
temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por
cento) do valor do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas
em lei.

11.1.11 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência
na prática do ato e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, sendo que, se o
motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente
justificado e aceito pelo Município, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades
mencionadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
12.1 Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens, cabendo ao
órgão promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas
na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93.

12.2. Mesmo quando comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea ''d'' do inciso II
do Art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar
por cancelar o contrato e iniciar outro procedimento licitatório;

12.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do
registro, e defirüdo o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores
registrados serão convocados pelo Município, para alteração, por aditamento, dos preços.

6
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário
Oficial da Entidade.

13.2 Fica eleito o Foro de São Desidério para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
presente contrato.

13.3 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03
(três) vias de igual teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas)
testemunhas que, após lido, o subscrevem.

São Desidério/BA, de A^ocÍ-o de 2020

PAULO VICTOR

CORDEIRO DE

José Carlos^ae/i^ârvaino
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por
■ , PAULO VICTOR CORDEIRO DE
/ eASTRO:00931725160

CASTRO:00931725160 Dados: 2020.08.1013:30:53 -03'00'

ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 33.772.464/0001-75

Contratada

TESTEMUNHAS: 01 - 02

Praça Emerson Barbosa, 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 249/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 543/2020

Compromisso celebrado entre o o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO pessoa jurídica de
direito público, com sede à Pça Emerson Barbosa, n° 01, Centro -São Desidério - Estado da
Bahia , inscrito no CNPJ sob n° 13.655.436/0001-60, neste ato representado por seu Prefeito,
Sr. José Carlos de Carvalho , brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG n°
6055404 SSP/BA , inscrito no CPF/MF sob n° 687.312.805-87 , residente e domiciliado nesta
cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa Aqualimp Produtos de
Higiene e Limpeza Itda, Inscrito no CNPJ n° 10.554.267/0001- 84, estabelecida à Rua
Aymoré , n'^ 669 - Renato gonçalves , na cidade de Barreiras/BA, neste ato representada por:
Marcos Aurélio de Jesus Nascimento, ( Representante legal), portador da Carteira de
Identidade RG rf 749278331 SSP/BA, inscrito no CPF sob n.^ 606.677.455-72, residente e
domiciliado na cidade de Barreiras/BA, doravante denominada CONTRATADA, para
cumprimento do objeto abaixo descrito:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto da presente licitação, através de Pregão ELETRÔNICO, Registro de
Preço, para contratação de empresa especializada para aquisição de materiais e insumos
necessários para ações de prevenção e enfrentamento de emergência decorrente da Pandemia
da Covid-19 nos serviços de assistência à saúde do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 O valor total para o presente ajuste é de RS 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), de acordo
com os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela CONTRATADA no
Pregão ELETRÔNICO n° 003/2020, entendido este como preço justo e suficiente para a
execução do presente objeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO UNIb
QUANTI
DADE

MARCA
V.

UNITÁRIO
V. TOTAL

13

Álcool etílico limpeza de
ambientes, tipo etílico hidratado,
característica adicionais: gel
concentração 70%. Galão com 5
litros.

Galão 100 Ciclo Farma R$ 40,00 R$ 4.000,00

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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17

Sabonete líquido Perfumado,
acidez neutro, para higienização
das mãos, galão de 1 litro

und 200 Ciclo Farma R$ 5,50 R$ 1.100,00

18

Hipoclorito de sódio, aspecto
físico, solução aquosa,
concentração de ate 2,5% de
cloro ativo, para higienização
hospitalar, galão de 5 litros.

und 250 Ciclo Farma R$ 10,40 R$ 2.600,00

19

Dispenser Higienizador de
Álcool Gel, material plástico
ABS, capacidade SOOml, tipo
fixação parede, cor branca,
aplicação-mãos.

und 40 Plestin R$ 30,00 R$ 1.200,00

20

Dispenser Higienizador Sabão
Liquido, material plástico ABS,
capacidade SOOml, tipo fixação
parede, cor branca, aplicação-
mãos.

und 30 Plestin R$ 30,00 R$ 900,00

2.2. No preço acima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas para
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas
incidentes, taxa de administração, previsão de lucro, frete, seguro, combustível, EPrs,
transporte e entrega dos equipamentos, bem como as despesas com alimentação, transporte e
hospedagem dos funcionários, entre outros necessários ao cumprimento integral do objeto
contratado, não cabendo quaisquer reclamações posteriores, constituindo-se, portanto, na

^  única remuneração devida pelo CONTRATANTE para execução completa do objeto.
2.3. Os preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser reajustados observadas as
disposições contidas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos financeiros
alocados na seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE: 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.002.2.065 - GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DE
SAÚDE - REC VINCULADOS

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 14 - TRANF. DE RECURSOS DO SUS

PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.002.2.098 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVlD-19 -FMS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 09

2

Praça Emerson Barbosa, 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 Os. pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
protocolização da Nota Fiscal com o devido ateste da execução do objeto.
4.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
licitação e deverá vir acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista.
4.3 A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente executado e toda a
documentação completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente quando
da abertura do expediente de pagamento no órgão que emitiu a nota de empenho ou o
contrato.

^  4.4. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à
CONTRATADA para as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a
partir da data de sua reapresentação para efeito de pagamento.
4.5. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma,
servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO GESTOR
5.1 Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Sr. Gilberto Vasconcellos dos Santos, a quem
caberá designar o fiscal para a acompanhamento do fiel cumprimento dos termos acordados,
conforme dispõe o artigo 67 da Lei Federal n.° 8.666/93.
5.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo do Sr.
Adrianno José de Oliveira Almeida do Nascimento, responsável designado pela portaria n"
196/2020, que verificará a sua perfeita execução e o fiel cumprimento das obrigações
contratadas.

^  CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO
6.1. Os objetos, deste Termo de Referência, deverão ser entregues em até 10 (dez) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pela
Secretaria Municipal competente. A critério do Gestor do Contrato, o prazo de início poderá
ser adiado.

6.3. O presente Contrato terá até 31/1^2020 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte),
podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, nos
moldes da legislação pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1 O objeto executado e estando de acordo com o previsto no Edital de Licitação, na
Proposta de Preços e nas cláusulas contratuais, e ainda, observada a Legislação em vigor,
será recebido pelo CONTRATANTE mediante atestado do responsável, anotando nome e
matrícula:

7.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos itens com a
especificação;

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP; 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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7.1.2 definitivamente, após verificação da qualidade dos itens e conseqüente aceitação.

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DO OBJETO
8.1 O objeto do presente contrato não possui garantia, ficando a contratada isenta de tal
obrigação.

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
9.1. DA CONTRATANTE

9.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o preço, os prazos e as
condições estipuladas neste Edital.
9.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das

^  taxas e impostos, empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento dos
serviços;

9.1.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução
do objeto contratual diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
9.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, os itens que estejam em
desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar
insuficientes ou inadequados;
9.1.5. Aplicar a CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais depois de
constatadas as irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa;
9.1.6. Fornecer à CONTRATADA todas as informações, esclarecimentos, documentos e
demais condições necessárias à execução do contrato.
9.1.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias.

9.2. DA CONTRATADA

9.2.1. A CONTRATADA se compromete a executar o objeto contratado de acordo com o
Edital e em consonância com a respectiva proposta de preços apresentada na sessão de
abertura do certame.

9.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a garantir a qualidade de cada item constante do lote
arrematado, especificado na Proposta de Preços, quando da entrega do objeto licitado,
obrigando-se a substituir, imediatamente, todos aqueles que estiverem fora do padrão, sem
quaisquer ônus para esta Administração, até o efetivo atendimento da referida proposta. Não
será emitido o correspondente Termo de Recebimento do Produto sem que haja a total
aceitabilidade do objeto em questão.
A contratada se obriga ainda à:
a) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
contratante;

Praça Emerson Barbosa, n'' 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145 - licitacao(^)saodesiderio.ba.gov.br
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b) Se responsabilizar por eventuais prejuízos causados ao contratante e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida no fornecimento;
c) Arcar com os encargos, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do Contrato (artigo 71, caput da Lei n. 8.666/93).
d) A inadimplência da contratada perante os encargos descritos, não transfere à contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato (§1° do
artigo 71 da Lei n. 8.666/93).
e) Responder financeiramente por quaisquer danos de sua responsabilidade para com a
União, Estado, Município ou terceiros, sem prejuízo de outras medidas que possam ser
adotadas, durante a execução do objeto.

^ CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
10.1 A inexecução, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com as
conseqüentes penalidades contratuais e legais.
10.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses previstas
no Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, sem a obrigação de indenizar a CONTRATADA, desde
que não cause prejuízo a mesma.
10.2.1 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do Art. 78 da Lei Federal rf
8.666/93 não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização.
10.3 O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de
quaisquer das situações descritas no Art. 78, da Lei Federal n° 8.666/93, será comunicado
pela parte prejudicada à outra, mediante notificação por escrito.
10.4 A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, até
o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá,

^  garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
11.1.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades;
11.1.2 Penalidade de multa, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada a sanção oficialmente, aplicada nos seguintes casos e proporções:
11.1.2.1 Em caso de execução irregular do objeto contratado ou descumprimento de cláusula
contratual ou norma de legislação pertinente: 10% (dez por cento) do valor total do contrato;
11.1.2.2 Atraso injustificado na entrega do objeto em relação ao prazo estipulado na cláusula
sexta deste contrato e condições dispostas no Termo de Referência: 0,5% (zero vírgula cinco
por cento) por dia de atraso sobre o valor total da Ordem de Fornecimento correspondente,
até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais a multa aplicada será de 0,7% (sete décimos por
cento) e a conseqüente rescisão contratual;
11.1.2.3 Atraso na regularização dos itens rejeitados, após o prazo de 10 (dez) dias, a contar
da data de comunicação oficial, sujeitará à CONTRATADA multa de 01% (um por cento) do
valor do item questionado, por dia de atraso.
11.1.3 Rescisão contratual;

Praça Emerson Barbosa, n"" 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145 - licitacao(^saodesiderio.ba.gov.br \
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11.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos; e
11.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após
a licitante ressarcir a Administração por eventuais prejuízos causados e, após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
11.1.5.1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia do
interessado será de 10 (dez) dias da abertura de vista;
11.1.6 Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será
de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato;
11.1.7 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, e
não terá caráter compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a obrigação de
indenizar eventuais perdas e danos;
11.1.8 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
apresentada pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o seu valor exceder
ao da garantia, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for
o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida a garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor
de qualquer multa porventura imposta.
11.1.9 As multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo
ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total limitado a 30% (trinta
por cento) do valor da integralidade da avença.
11.1.10 Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a aplicação da penalidade de suspensão
temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por
cento) do valor do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas
em lei.

11.1.11 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência
na prática do ato e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, sendo que, se o
motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente
justificado e aceito pelo Município, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades
mencionadas.

k
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE DE PREÇOS ^
12.1 Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens, cabendo ao
órgão promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas
na alínea "á" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.'^ 8.666/93.

Praça Emerson Barbosa, n** 01, Centro. CEP: 47.820-000. ^
Telefax: (77)3623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov.br i\
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12.2. Mesmo quando comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "á" do inciso II
do Art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar
por cancelar o contrato e iniciar outro procedimento licitatório;

12.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do
registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores
registrados serão convocados pelo Município, para alteração, por aditamento, dos preços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário
Oficial da Entidade.

13.2 Fica eleito o Foro de São Desidério para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
presente contrato.

13.3 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03
(três) vias de igual teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas)
testemunhas que, após lido, o subscrevem.

São Desidério/BA, de de 2020.

José Carlos de Carvalho
Prefeito Municipal

Aqualimp Produtos de Higiene e Limpeza Itda,
CNPJ n" 10.554.267/0001- 84

Contratada

TESTEMUNHAS: 01 - "TCVJ&oJgi» 02 -

Praça Emerson Barbosa, 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 251/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 543/2020

Compromisso celebrado entre o o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO pessoa jurídica de
direito público, com sede à Pça Emerson Barbosa, n° 01, Centro -São Desidério - Estado
da Bahia , inscrito no CNPJ sob n° 13.655.436/0001-60, neste ato representado por seu
Prefeito, Sr, José Carlos de Carvalho , brasileiro, casado, portador da Carteira de
Identidade RG n° 6055404 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n° 687.312.805-87, residente e
domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa BAHIA
MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, Inscrito no CNPJ n"
15.229.287/0001-01, estabelecida à Rua José de Deus Pereira , n° 87 , Galpão A - Caiçara, na
cidade de Guanambi/BA, neste ato representada por Sujsy Araújo Silva, ( Representante
legal), portador da Carteira de Identidade RG n° 0232634157 SSP/BA, inscrito no CPF sob n.°
675.782.685.20, residente e domiciliado na cidade de Bom Jesus a Lapa/BA, doravante
denominada CONTRATADA, para cumprimento do objeto abaixo descrito:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto da presente licitação, através de Pregão ELETRÔNICO, Registro de
Preço, para contratação de empresa especializada para aquisição de materiais e insumos
necessários para ações de prevenção e enfrentamento de emergência decorrente da Pandemia
da Covid-19 nos serviços de assistência à saúde do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 O valor total para o presente ajuste é de R$ 4.206,00 (quatro mil, duzentos e seis reais),
de acordo com os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela
CONTRATADA no Pregão ELETRÔNICO n° 003/2020, entendido este como preço justo e
suficiente para a execução do presente objeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo:

Item Descrição Unid. Quant. VI. Unit. VI. Total

5

Óculos para proteção individual, material armação:
policarbonato, Tipo: lente: antiembaçante, modelos lentes,
apoio nasal com proteção lateral, olhos contra projeção de
partículas biológicas, incolor. Regula comprimento UND 200 R$ 4,29 R$ 858,00

Praça Emerson Barbosa, n** 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov.br



998

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA

Papel toalha interfolhado, duas dobras, de primeira
qualidade, cor branca, não reciclado, com alto poder de

16
absorção, macia, 100% celulose virgem, inodoro, isento e

PCT 300 R$ 11,16
R$

corpos estranhos e particulas lenhosas, dimensões minimas 3.348,00
20cm X 21 cm, pacote com 1000 folhas, similar ou
qualidade superior a (MILI SOFT OU ALVEFLOR).

2.2. No preço acima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas para
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas
incidentes, taxa de administração, previsão de lucro, frete, seguro, combustível, EPrs,
transporte e entrega dos equipamentos, bem como as despesas com alimentação, transporte e
hospedagem dos funcionários, entre outros necessários ao cumprimento integral do objeto
contratado, não cabendo quaisquer reclamações posteriores, constituindo-se, portanto, na
única remuneração devida pelo CONTRATANTE para execução completa do objeto.
2.3. Os preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser reajustados observadas as
disposições contidas na alínea "á" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos financeiros
alocados na seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE: 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.002.2.065 - GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DE
SAÚDE - REC VINCULADOS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 14 - TRANF. DE RECURSOS DO SUS

PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.002.2.098 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 -FMS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 09

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
protocolização da Nota Fiscal com o devido ateste da execução do objeto.
4.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
licitação e deverá vir acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista.
4.3 A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente executado e toda a
documentação completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente quando
da abertura do expediente de pagamento no órgão que emitiu a nota de empenho ou o
contrato.

4.4. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à
CONTRATADA para as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a
partir da data de sua reapresentação para efeito de pagamento.
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Telefax: (77)3623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov.br



-  999

93;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÊRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N" 13.655.436/0001-60

4.5. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma,
servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO GESTOR
5.1 Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Sr. Gilberto Vasconcellos dos Santos, a quem
caberá designar o fiscal para a acompanhamento do fiel cumprimento dos termos acordados,
conforme dispõe o artigo 67 da Lei Federal n.° 8.666/93.
5.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo do Sr.
Adrianno José de Oliveira Almeida do Nascimento, responsável designado pela portaria n°
196/2020, que verificará a sua perfeita execução e o fiel cumprimento das obrigações
contratadas.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO
6.1. Os objetos, deste Termo de Referência, deverão ser entregues em até 10 (dez) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pela
Secretaria Municipal competente. A critério do Gestor do Contrato, o prazo de início poderá
ser adiado.

6.3. O presente Contrato terá até 31/12/2020 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte),
podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, nos
moldes da legislação pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1 O objeto executado e estando de acordo com o previsto no Edital de Licitação, na
Proposta de Preços e nas cláusulas contratuais, e ainda, observada a Legislação em vigor,
será recebido pelo CONTRATANTE mediante atestado do responsável, anotando nome e
matrícula:

^  7.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos itens com a
especificação;
7.1.2 definitivamente, após verificação da qualidade dos itens e conseqüente aceitação.

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DO OBJETO
8.1 O objeto do presente contrato não possui garantia, ficando a contratada isenta de tal
obrigação.

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
9.1. DA CONTRATANTE

9.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o preço, os prazos e as
condições estipuladas neste Edital.
9.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das
taxas e impostos, empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento dos
serviços;

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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9.1.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução
do objeto contratual diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
9.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, os itens que estejam em
desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar
insuficientes ou inadequados;
9.1.5. Aplicar a CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais depois de
constatadas as irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa;
9.1.6. Fornecer à CONTRATADA todas as informações, esclarecimentos, documentos e
demais condições necessárias á execução do contrato.
9.1.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas

O  necessárias.

9.2. DA CONTRATADA

9.2.1. A CONTRATADA se compromete a executar o objeto contratado de acordo com o
Edital e em consonância com a respectiva proposta de preços apresentada na sessão de
abertura do certame.

9.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a garantir a qualidade de cada item constante do lote
arrematado, especificado na Proposta de Preços, quando da entrega do objeto licitado,
obrigando-se a substituir, imediatamente, todos aqueles que estiverem fora do padrão, sem
quaisquer ônus para esta Administração, até o efetivo atendimento da referida proposta. Não
será emitido o correspondente Termo de Recebimento do Produto sem que haja a total
aceitabilidade do objeto em questão.
A contratada se obriga ainda à:
a) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
contratante;

b) Se responsabilizar por eventuais prejuízos causados ao contratante e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida no fornecimento;
c) Arcar com os encargos, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do Contrato (artigo 71, caput da Lei n. 8.666/93).
d) A inadimplência da contratada perante os encargos descritos, não transfere à contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato (§1° do
artigo 71 da Lei n. 8.666/93).
e) Responder financeiramente por quaisquer danos de sua responsabilidade para com a
União, Estado, Município ou terceiros, sem prejuízo de outras medidas que possam ser
adotadas, durante a execução do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECÜÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
10.1 A inexecução, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com as
conseqüentes penalidades contratuais e legais.
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10.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses previstas
no Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, sem a obrigação de indenizar a CONTRATADA, desde
que não cause prejuízo a mesma.
10.2.1 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do Art. 78 da Lei Federal n°
8.666/93 não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização.
10.3 O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de
quaisquer das situações descritas no Art. 78, da Lei Federal n° 8.666/93, será comunicado
pela parte prejudicada à outra, mediante notificação por escrito.
10.4 A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, até
o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
11.1.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades;
11.1.2 Penalidade de multa, recolhida .no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada a sanção oficialmente, aplicada nos seguintes casos e proporções:
11.1.2.1 Em caso de execução irregular do objeto contratado ou descumprimento de cláusula
contratual ou norma de legislação pertinente: 10% (dez por cento) do valor total do contrato;
11.1.2.2 Atraso injustificado na entrega do objeto em relação ao prazo estipulado na cláusula
sexta deste contrato e condições dispostas no Termo de Referência: 0,5% (zero vírgula cinco
por cento) por dia de atraso sobre o valor total da Ordem de Fornecimento correspondente,
até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais a multa aplicada será de 0,7% (sete décimos por
cento) e a conseqüente rescisão contratual;
11.1.2.3 Atraso na regularização dos itens rejeitados, após o prazo de 10 (dez) dias, a contar
da data de comunicação oficial, sujeitará à CONTRATADA multa de 01% (um por cento) do
valor do item questionado, por dia de atraso.

^  11.1.3 Rescisão contratual;
11.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos; e
11.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após
a licitante ressarcir a Administração por eventuais prejuízos causados e, após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
11.1.5.1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia do
interessado será de 10 (dez) dias da abertura de vista;
11.1.6 Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será
de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato;
11.1.7 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, e
não terá caráter compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a obrigação de
indenizar eventuais perdas e danos;
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11.1.8 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
apresentada pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o seu valor excéder
ao da garantia, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for
o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida a garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor
de qualquer multa porventura imposta.
11.1.9 As multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo
ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total limitado a 30% (trinta
por cento) do valor da integralidade da avença.
11.1.10 Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da

^  CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a aplicação da penalidade de suspensão
temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por
cento) do valor do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas
em lei.

11.1.11 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência
na prática do ato e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, sendo que, se o
motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente
justificado e aceito pelo Município, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades
mencionadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
12.1 Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens, cabendo ao
órgão promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas
na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93.

12.2. Mesmo quando comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d'' do inciso II
do Art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar
por cancelar o contrato e iniciar outro procedimento licitatório;

12.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do
registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores
registrados serão convocados pelo Município, para alteração, por aditamento, dos preços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário
Oficial da Entidade.

13.2 Fica eleito o Foro de São Desidério para dirimir dúvidas ou questões oriimdas do
presente contrato.
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13.3 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03
(três) vias de igual teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas)
testemunhas que, após lido, o subscrevem.

São Desidério/BA, H de de 20

<r /
BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ n® 15.229.287/0001-01

Contratada

TESTEMUNHAS: 01 - 02-
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 13/08/2020 '4

Certidão Especial de Débitos Tributários

(Positiva com efeito de Negativa)

(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°: 20202315002

RAZÃO SOCIAL

BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

100.421.895 15.229.287/0001-01

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima
identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à

presente certidão Positiva o efeito de Negativa:

Processo(s) Adininistrativo(s) Fiscal(is): ICMS

269102.0019/18-4 - Ia Inst/DILIGENCIA 269102.0020/18-2 - Ia Inst/DISTRIBUICAO

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, 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 outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 13/08/2020, conforme Portaria n® 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTiCIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORiAS

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http;//www.sefaz.ba.gov.br

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

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 252/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N" 003/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N"" 543/2020

Compromisso celebrado entre o o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO pessoa jurídica de
direito público, com sede à Pça Emerson Barbosa, n® 01, Centro -São Desidério - Estado da
Bahia , inscrito no CNPJ sob n" 13.655.436/0001-60, neste ato representado por seu Prefeito,
Sr. José Carlos de Carvalho , brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG n"
6055404 SSP/BA , inscrito no CPF/MF sob n° 687.312.805-87, residente e domiciliado nesta
cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa Beafarma Vendas de
Produtos Farmacêuticos e Perfum. Ltda , Inscrito no CNPJ n° 00.220.44^0001 - 43,
estabelecida à Av. Ludovico, n" 476 -Cidade Jardim, na cidade de Goiânia/Go, neste ato
representada por: Webert Luiz do Carmo ( Representante legal), portador da Carteira de
Identidade RG n" 4605733 SSP/GO, inscrito no CPF sob n."015.327.771-83, residente e
domiciliado na cidade de trindade/Go, doravante denominada CONTRATADA, para
cumprimento do objeto abaixo descrito:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto da presente licitação, através de Pregão ELETRÔNICO, Registro de
Preço, para contratação de empresa especializada para aquisição de materiais e insumos
necessários para ações de prevenção e enfrentamento de emergência decorrente da Pandemia
da Covid-19 nos serviços de assistência à saúde do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 O valor total para o presente ajuste é de R$ 48.390,00 (quarenta e oito mil, trezentos e noventa reai.s),
de acordo com os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela
CONTRATADA no Pregão ELETRÔNICO n" 003/2020, entendido este como preço justo e
suficiente para a execução do presente objeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO UNID
QUANTI
DADE

MARCA
V.

UNITÁRIO
V. TOTAL

03

Máscara cirúrgicas descartável
com 4 tiras elásticas simples com
clip nasal alumínio embutido,
características adicionais: 3

camadas, filtro bacteriológico
95% (1 micron), formato adulto.

cx 500 Aivomed R$ 38,00 R$ 19.000,00

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: Í77I3623-2145 - licitacao@saodesiderio.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N" 13.655.436/0001-60

para uso hospitalar, caixa com 50
unidades.

06

Luvas para Procedimento não

cirúrgico, material: Látex, natural
íntegro e uniforme, TAM M,

características adicionais:

lubrificada com pó bioabsorvível,

descartável, modelo: formato

anatômico, finalidade: resistente à

tração. Caixa com 50 Pares

CX 295 Taige R$ 34,00 R$ 10.030,00

07

Luvas para Procedimento não

cirúrgico, material: Látex, natural

íntegro e uniforme, TAM P,

características adicionais:

lubrificada com pó bioabsorvível,

descartável, modelo: formato

anatômico, finalidade: resistente à

tração. Caixa com 50 Pares

CX 440 Talge R$ 44,00 R$ 19.360,00

2.2. No preço acima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas para
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas
incidentes, taxa de administração, previsão de lucro, frete, seguro, combustível, EPrs,
transporte e entrega dos equipamentos, bem como as despesas com alimentação, transporte e
hospedagem dos funcionários, entre outros necessários ao cumprimento integral do objeto
contratado, não cabendo quaisquer reclamações posteriores, constituindo-se, portanto, na
única remuneração devida pelo CONTRATANTE para execução completa do objeto.
2.3. Os preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser reajustados observadas as
disposições contidas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO

3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos financeiros
alocados na seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE: 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.002.2.065 - GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DE
SAÚDE - REC VINCULADOS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 14 - TRANF. DE RECURSOS DO SUS

PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.002.2.098 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 -FMS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 09
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CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
protocolização da Nota Fiscal com o devido ateste da execução do objeto.
4.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
licitação e deverá vir acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista.
4.3 A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente executado e toda a
documentação completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente quando
da abertura do expediente de pagamento no órgão que emitiu a nota de empenho ou o
contrato.

4.4. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à
^  CONTRATADA para as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a

partir da data de sua reapresentação para efeito de pagamento.
4.5. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma,
servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO GESTOR
5.1 Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Sr. Gilberto Vasconcellos dos Santos, a quem
caberá designar o fiscal para a acompanhamento do fiel cumprimento dos termos acordados,
conforme dispõe o artigo 67 da Lei Federal n.° 8.666/93.
5.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo do Sr.
Adrianno José de Oliveira Almeida do Nascimento, responsável designado pela portaria n'^
196/2020, que verificará a sua perfeita execução e o fiel cumprimento das obrigações
contratadas.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO
6.1. Os objetos, deste Termo de Referência, deverão ser entregues em até 10 (dez) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pela
Secretaria Municipal competente. A critério do Gestor do Contrato, o prazo de início poderá
ser adiado.

6.3. 6.3. O presente Contrato terá até 31/1^2020 (trinta e um de dezembro de dois mil e
vinte), podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo,
nos moldes da legislação pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1 O objeto executado e estando de acordo com o previsto no Edital de Licitação, na
Proposta de Preços e nas cláusulas contratuais, e ainda, observada a Legislação em vigor,
será recebido pelo CONTRATANTE mediante atestado do responsável, anotando nome e
matrícula:

7.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos itens com a
especificação;
7.1.2 definitivamente, após verificação da qualidade dos itens e conseqüente aceitação.

3
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CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DO OBJETO
8.1 O objeto do presente contrato não possui garantia, ficando a contratada isenta de tal
obrigação.

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
9.1. DA CONTRATANTE

9.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o preço, os prazos e as
condições estipuladas neste Edital.
9.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das
taxas e impostos, empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento dos
serviços;

9.1.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução
do objeto contratual diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
9.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, os itens que estejam em
desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar
insuficientes ou inadequados;
9.1.5. Aplicar a CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais depois de
constatadas as irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa;
9.1.6. Fornecer à CONTRATADA todas as informações, esclarecimentos, documentos e
demais condições necessárias à execução do contrato.
9.1.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias.

9.2. DA CONTRATADA

9.2.1. A CONTRATADA se compromete a executar o objeto contratado de acordo com o
Edital e em consonância com a respectiva proposta de preços apresentada na sessão de
abertura do certame.

9.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a garantir a qualidade de cada item constante do lote
arrematado, especificado na Proposta de Preços, quando da entrega do objeto licitado,
obrigando-se a substituir, imediatamente, todos aqueles que estiverem fora do padrão, sem
quaisquer ônus para esta Administração, até o efetivo atendimento da referida proposta. Não
será emitido o correspondente Termo de Recebimento do Produto sem que haja a total
aceitabilidade do objeto em questão.
A contratada se obriga ainda à:
a) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
contratante;

b) Se responsabilizar por eventuais prejuízos causados ao contratante e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida no fornecimento;

4
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c) Arcar com os encargos, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do Contrato (artigo 71, caput da Lei n. 8.666/93).
d) A inadimplência da contratada perante os encargos descritos, não transfere à contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato (§1° do
artigo 71 da Lei n. 8.666/93).
e) Responder financeiramente por quaisquer danos de sua responsabilidade para com a
União, Estado, Município ou terceiros, sem prejuízo de outras medidas que possam ser
adotadas, durante a execução do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
10.1 A inexecução, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com as

^  conseqüentes penalidades contratuais e legais.
10.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses previstas
no Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, sem a obrigação de indenizar a CONTRATADA, desde
que não cause prejuízo a mesma.
10.2.1 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do Art. 78 da Lei Federal n"
8.666/93 não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização.
10.3 O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de
quaisquer das situações descritas no Art. 78, da Lei Federal n" 8.666/93, será comunicado
pela parte prejudicada à outra, mediante notificação por escrito.
10.4 A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, até
o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
11.1.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades;

^  11.1.2 Penalidade de multa, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada a sanção oficialmente, aplicada nos seguintes casos e proporções:
11.1.2.1 Em caso de execução irregular do objeto contratado ou descumprimento de cláusula
contratual ou norma de legislação pertinente: 10% (dez por cento) do valor total do contrato;
11.1.2.2 Atraso injustificado na entrega do objeto em relação ao prazo estipulado na cláusula
sexta deste contrato e condições dispostas no Termo de Referência: 0,5% (zero vírgula cinco
por cento) por dia de atraso sobre o valor total da Ordem de Fornecimento correspondente,
até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais a multa aplicada será de 0,7% (sete décimos por
cento) e a conseqüente rescisão contratual;
11.1.2.3 Atraso na regularização dos itens rejeitados, após o prazo de 10 (dez) dias, a contar
da data de comunicação oficial, sujeitará à CONTRATADA multa de 01% (um por cento) do
valor do item questionado, por dia de atraso.
11.1.3 Rescisão contratual;

11.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos; e

5
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11.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após
a licitante ressarcir a Administração por eventuais prejuízos causados e, após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
11.1.5.1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia do
interessado será de 10 (dez) dias da abertura de vista;
11.1.6 Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será
de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato;
11.1.7 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, e
não terá caráter compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a obrigação de

^  indenizar eventuais perdas e danos;
11.1.8 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
apresentada pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o seu valor exceder
ao da garantia, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for
o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida a garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor
de qualquer multa porventura imposta.
11.1.9 As multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo
ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total limitado a 30% (trinta
por cento) do valor da integralidade da avença.
11.1.10 Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a aplicação da penalidade de suspensão
temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por
cento) do valor do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas
em lei.

11.1.11 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência
na prática do ato e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, sendo que, se o
motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente
justificado e aceito pelo Município, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades
mencionadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
12.1 Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens, cabendo ao
órgão promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas
na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93.

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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12.2. Mesmo quando comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II
do Art. 65 da Lei Federal n.*^ 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar
por cancelar o contrato e iniciar outro procedimento licitatório;

12.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do
registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores
registrados serão convocados pelo Município, para alteração, por aditamento, dos preços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário
Oficial da Entidade.

13.2 Fica eleito o Foro de São Desidério para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
presente contrato.

13.3 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03
(três) vias de igual teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas)
testemunlias que, após lido, o subscrevem.

São Desidério/BA, líj de de 2020.

BEAFARMA VENDAS DE Assinado de forma digital por
PRODUTOS BEAFARMA VENDAS DE
C ADaji Arci iTirnc c PRODUTOS FARMACÊUTICOSFARMACÊUTICOS E ^ PERFU:C022O4«0OOt43
PERFU:0022044200014 Dados: 2020.08.11 1S:0S:35
3  -03'00'

José Carlos
Prefeito M

Bcafarma Vendas de Produtos Farmacêuticos e Perfum. Ltda

CNPJ n" 00.220.442/0001 - 43

Contratada

TESTEMUNHAS: 01
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CAM^^A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 00.220.442/0001-43
Razão Sociai:BEAFARMA vendas prod farm e perf ltda

Endereço: av pedro ludovico 476 / cidade jardim / goiania / go / 74000-000

A Caixa Econômica 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 de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

VaIidade;02/08/2020 a 31/08/2020

Certificação Número: 2020080200583255521322

Informação obtida em 13/08/2020 14:17:38

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf 1/1
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EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO N« 003/2020-PROCESSO ADMINISTRATIVO
N® 543/2020-CONTRATO N® 255/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N" 13.655.436/0001-60

EXTIUTO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO N" 003/2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 543/2020.

CONTRATO N" 255/2020.

DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais e insumos

necessários para ações de prevenção e cnfrentamcnto de emergência decorrente da

Pandemia da Covid-19 nos serviços de assistência à saúde do Município.

CONTRATANTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA

CONTRATADO: WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, Inscrito no

CNPJ n» 66.000.787/0001-08.

VALOR; R$ 91.800,00 (noventa e um mil e oitocentos reais)

DA BASE LEGAL; Lei Federai 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

VIGÊNCIA; Será até o dia 31/12/2020 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte).

São Desidério/BA, 14 de agosto de 2020

Pça IZinci^son Bai+iosa. n"OI - Centro. São Dcsidcrio/ÜA. TEL: (77) .t62.<-2l4.S. E-mail:
licilacao<S'sno<lcsidcrío .ba.gov.br

Certificação Digital: MN25HÜVC'CTFNJSLX-QFDI0KBG-ZCUK0N3Q
Versão eletrônica disponível em: httpsV/saodesiderio.ba.gov.br

Documento assinado digitalmente conforme MP n^ 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil
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EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO N" 003/2020-PROCESSO ADMINISTRATIVO
N® 543/2020-CONTRATO N® 252/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N' 13.655.436/0001-60

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO N" 003/2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 543/2020.

CONTRATO N" 252/2020.

DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais e insumos

necessários para ações de prevenção e enfrentamento de emergência decorrente da

Pandemia da Covid-19 nos serviços de assistência à saúde do Município.

CONTRATANTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA

CONTRATADO: BEAFARMA VENDAS DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E

PERFUM. LTDA, Inscrito no CNPJ n" 00.220.442/0001 - 43.

VALOR: R$ 48.390,00 (quarenta e oito mil, trezentos e noventa reais)

DA BASE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

VIGÊNCIA: Será até o dia 31/12/2020 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte).

São Desidério/BA, 14 de agosto de 2020

Pç.T limcreon Bnrbosn, n^OI — Centro. São Dcsidírio/BA. T1:L: (77) .^62.^-214.S. E-niuil:
licil:icao(?saod cs iderio.ba.gov.br

Certificação Digital: MN25HUVC-CTFNJSLX-QFDI0KBG-ZCUK0N3Q

Versão eletrônica disponível em: httpsV/saodesiderio.ba.gov.br

Documento assinado digitalmente conforme MP n" 2.200-2/200 J de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil
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EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020-PROCESSO ADMINISTRATIVO
N® 543/2020-CONTRATO N® 251/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ ar 13.655.436/0001-60

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO N« 003/2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 543/2020.

CONTRATO N" 251/2020.

DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais e insumos

necessários para ações de prevenção e enfrcntamcnto de emergência decorrente da
Pandemia da Covid-I9 nos serviços de assistência à saúde do Município.

CONTRATANTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA

CONTRATADO: BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

EIRELI, Inscrito no CNPJ n" 15.229.287/0001-01.

VALOR: RS 4.206,00 (quatro mil, duzentos e seis reais)

DA BASE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

VIGÊNCIA: Será até o dia 31/12/2020 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte).

São Desidério/BA, 14 de agosto de 2020

Pç.n Emci"son B.nrbos.i, n"^] - Centro, São Dcsidcrio/BA. TEL: (77) .''62ã-2l45. E-mnil:
licllacao@snodcsidcrio.ba.gov.br

Certificação Digital: MN25HUVC-CTFNJSLX-QFDI0KBG-ZCUK0N3Q
Versão eletrônica disponível em: https://saodesiderio.ba.gov.br

Documento assinado digitalmente conforme MP n" 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil
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EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO N** 003/2020-PROCESSO ADMINISTRATIVO
N° 543/2020-CONTRATO N° 249/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N" 13.655.436/0001-60

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO N" 003/2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 543/2020.

CONTRATO N" 249/2020.

DO OB.ÍETO

Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais e insumos

necessários para ações de prevenção c enfrentamento de emergência decorrente da

Pandemia da Covid-I9 nos serviços de assistência à saúde do Município.

CONTRATANTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA

CONTRATADO: AOUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,

Inscrito no CNPJ n" 10J»54.267/OOOI- 84.

VALOR; RS 9.800.00 (nove mil e oitocentos reais)

DA BASE LEGAL; Lei Federal 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

VIGÊNCIA; Será até o dia 31/12/2020 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte).

São Desidério/BA, 14 de agosto de 2020

Pça Emerson Barbosa. n"OI - Centro. S.io Dcsidério/BA. TEL: (77) 3623-214.S. E-mail:
licitncaD(ã>saodesidcrio.ba.gov.br

Certificação Digital: MN25HUVC-CTFNJSLX-QFDI0KBG-ZCUK0N3Q

Versão eletrônica disponível em: https://saodesiderio.ba.gov.br

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil
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EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO N® 003/2020-PROCESSO ADMINISTRATIVO
N® 543/2020-CONTRATO N® 250/2020

IB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA

CNPJ N" 13.655.436/0001-60

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO N" 003/2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 543/2020.

CONTRATO N" 250/2020.

DO OB.TETO

Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais e insumos

necessários para ações de prevenção e enfrentamento de emergência decorrente da

Pandemia da Covid-19 nos serviços de assistência à saúde do Município.

CONTRATANTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA

CONTRATADO: ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA, inscrito no CNPJ n» 33.772.464/0001-75.

VALOR; R$ 28.276,00 (vinte e oito mil duzentos e setenta e seis reais)

DA BASE LEGAL; Lei Federal 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

VIGÊNCIA; Sen') até o dia 31/12/2020 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte).

/^
São Desidério/BA, 14 de agosto de 2020

Pça Emcnon Barbosa. (1*^1 - Cenlro, São Dcsidcrio/BA. TEI-: (77) .^62.''-214.S. E-mnil:
licitacao@saodesidcrio.ba.gov.br

Certificação Digital: MN25HUVC-CTFNJSLX-QFDI0KBG'ZCUK0N3Q
Versão eletrônica disponível em: https://saodesiderio.ba.gov.br
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Prefeitura Municipal de
São Desidério

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO N® 003/2020-PROCESSO ADMINISTRATIVO
N® 543/2020-CONTRATO N® 254/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

EXTRA TO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO N" Ü03/2Ü20.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 543/2020.

CONTRATO N« 254/2020.

DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais e ínsuinos

necessários para açÕcs de prevenção e enfrcntamcnto de emergência decorrente da

Pandemia da Covid-19 nos serviços de assistência a saúde do Município.

CONTRATANTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA

CONTRATADO: NAD.IA SOARES CABRAL ALVARES , Inscrito no CNPJ n"

36.887.871/0001- 16.

VALOR: RS 12.251,.!O (doze mil duzentos e cinqüenta e um reais e dez centavos)

DA BASE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

VIGÊNCIA: Será até o dia 31/12/2020 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte).

São Desidério/BA, 14 de agosto de 2020

l'ça Emerson Uarbos.i, n"ül - Ccniro. São Dcsidério/BA. TEL; (77) E-mnil:
licitocnofS^snod cs idcrio.ba.gov.br

Certificação Digital: MN25HUVC-CTFNJSLX-QFDI0KBG-ZCUK0N3Q

Versão eletrônica disponível em: httpsV/saodesiderio.ba.gov.br
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Prefeitura Municipal de
São Desidério

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2020-PROCESSO ADMINISTRATIVO
N® 543/2020-CONTRATO N® 253/2020

vV ÍÍLV--a>'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N" 13.655.436/0001-60

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO N" 003/2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 543/2020.

CONTRATO N" 253/2020.

DO OB.rETO

Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais e insumus

necessários pura ações de prevenção e enfrentamcnto de emergência decorrente da

Pundemia da Covid-I9 nos serviços de assistência à saúde do Município.

CONTRATANTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA

CONTRATADO: CIRÚRGICA ITAMARATY COMERCIAL EIRELI, INSCRITO

NO CNPJ N" 29.426.310/0001-54.

VALOR; R$ 8.445,00 (oito mil quatrocentos e quarenta e cinco reai.s)

DA BASE LEGAL; Lei Federal 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

VIGÊNCIA; Será até o dia 31/12/2020 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte).

São Desidério/BA, 14 de agosto de 2020

Pça Emerson Uarbosa, n^OI -Ccnlro, São Dcsidcrío/BA. TEL: (77) .''623-2I4.S. E-mail:
licilacao@saodcsidcrío.ba.gov.br

Certificação Digital: MN25HUVC-CTFNJSLX-QFDI0KBG-ZCUK0N3Q

Versão eletrônica disponível em: https://saodesiderio.ba.gov.br
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