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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

ALMAIIA

Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina - BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mall: prefeitura.almadina@hotmall.com
CNPJ: 14147466/0001-29
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 051/2020
DISPENSA N° 020/2020
•
CONTRATO N°.111/2020
AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL MEDIDOR DE
TEMPETURA CORPORAL INFRA VERMELHO DUAL PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICIPIO DE ALMADINA, QUE CELEBRAM ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA-BA E A EMPRESA O L
SIMONELI, CNPJ 27.427.23910001-07.

Pelo presente instrumento de CONTRATO, que entre si celebram, de um lado a Prefeitura Municipal de Almadina - BA, Entidade de
Direito Público Interno, CNPJ n.° 14.147.466/0001-29, WM sede à Rua Euzébio Ferreira, 26, Centro, CEP: 45.640-000„ Almadina Bahia, neste ato, representado por seu Prefeito o Senhor MILTON SILVA CERQUEIRA, brasileiro, portador da Carteira de Identidade
sob n°, 03.570.781-01 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n°. 240.784.735-53, residente a Praça Basílio Oliveira, 07, Centro, Almadina Bahia denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa O L SIMONELI, CNPJ 27.427.239/0001-07, residente
e domiciliado á Rua Águas Claras, n• 1.621, MONTE CASTELO, TEIXEIRA DE FREITAS- BA, simplesmente denominado
CONTRATADO, resolvem firmar o presente contrato em conformidade com a Dispense n°.020/2020, sob a regência da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações e mediante as seguintes cláusulas e condições:
CONTRATADA:
Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado o presente termo de contrato, regido pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas posteriores alterações, A presente dispensa de licitação tem como fundamento o inciso II, do art. 24, da Lei n°.
8666/93 e suas alterações posteriores. Assim dispõe o art. 24 É dispensável a licitação: li - para outros serviços e compras de valor
até 10% (dez par cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso It do artigo anterior e pare alienações, nos casos previstos nesta Lei,
desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só
vez;
- para obras e serviços de engenharia:
a)convite até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais)
b)na modalidade tomada de preços até R$ 3.300.000,00 (trés milhões e trezentos mll reais)
C) na modalidade concorrência - acima de R$ 3,300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais):
li - pare compras e serviços:
a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais)
na modalidade tomada de preços até R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais)
c)na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais).
Com as alterações, a dispense de licitação passa para:
I - para okras e serviços de engenharia: R$ 33.000,00 (Uinta e três mil Reais)
II - pare compras e serviços: R$ 16.818,00 (Dezesseis mil, oitocentos e dezoito reais e dez centavos) nos termos das seguintes
cláusulas e condições:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL MEDIDOR DE TEMPETURA CORPORAL INFRA VERMELHO DUAL PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALMADINA.
2.1 . O objeto deste contrato será executado em conformidade com o que estabelecer a Procuradoria Juridica. que reservará o direito
de fiscalizar e acompanhar sempre que lhe convier.
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CLÁUSULA TERCEIRA — DO VALOR
3.1 . Atribui-se para este contrato a importáncia total de R51.990,00 (Um mll, novecentos e noventa reals).
CLÁUSULA QUARTA- DO REAJUSTE
4.1 - O objeto acima mencionado, somente será reajustado na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsiveis, de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, objetivando a manutenção do equillbrio econômico
financeiro do contrato,
CLÁUSULA QUINTA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/ENTREGA
5.1 - A Prefeitura Municipal de Almadina se compromete a efetuar o pagamento, na tesouraria municipal ou através depósito bancário,
até 10 (dez) dias após mês subsequente da prestação de serviços, mediante recebimento da nota fiscal.
5.2 - Os pagamentos somente serão liberados ao contratado, após apresentação de documentos de quitação das obrigações sociais
(INSS e FGTS), e fiscais (ISSON) juntamente com a medição e a note fiscal,
• da qual já deverá constar a retenção do ISSON (Imp esta
sobre serviços de qualquer natureza), se devido for.
5.3 - Deverão estar incluídos nos preços, todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatória
concluida, inclusive despesas com fretes e outros.
CLÁUSULA SEXTA • DA VIGÊNCIA
6.1 - A vigência do presente contrato será a partir de sua assinatura até 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado na
conformidade da Lei Federal n°. 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1- Os recursos necessários ao atendimento das despesas do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações
orçamentárias:
Unidade Orçamentária: 03.07.09 — Fundo Municipal de Saúde - FMS
Projeto Atividade: 2.324 —Ações Emergenciais de Combate ao Coronavirus (COVID-19)
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
Fonte de Recurso: 14— Transferência de Recursos do SUS
Fonte de Recurso: 02 — Saúde 15%

CLÁUSULA OITAVA — DA FISCALIZAÇÃO
8.1- A Prefeitura Municipal de Almadina, através de seus responsáveis, exercerá a fiscalização do presente contrato, e registrará todas
as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção
das irregularidades apontadas.
8.2- As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Almadina em nada restringe a responsabilidade, única,
integral e exclusive da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto deste contrato.
CLAUSULA NONA — DOS DIREITOS E RESPONSABIUDADES DAS PARTES
9.1- A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado na clausula terceira do presente instrumento após a apresentação,
aceitação e atestado do responsável pelo recebimento do produto fornecido e emissão de nota fiscal por parte da CONTRATADA
9.2- AsCONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto'do presente à CONTRATANTE, de acordo como estipulado neste instrumento.
9.3- A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES
10.1 DA CONTRADADA:
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atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Almadina;
e)- na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.
13.2- A nulidade do processo licitatório induz à do presente contrato, sem prejuizo do disposto no parágrafo único do art 59 da Lei
Federal 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
14.1- Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal n°
8.666/93, e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Coaraci, estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, para solucionar quaisquer questões
oriundas deste contrato. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em três (03) vias de igual teor e
forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram, ouvindo, ao final, a respectiva
leitura.
Almadina, 26 de Maio de 2020.
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