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CNPJ: 14147466/0001-29

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 065/2020
DISPENSA N° 030/2020
CONTRATO N° 132/2020
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AouisicAo DE 1.000,00 (UM MIL) TESTES RAPIDOS (EXAMES) QUE
DETECTAM A PRESENCA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESSE MUNICIPIO.

Pelo presents instrumento de CONTRATO, que entre si celebram, de urn lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA, Entidade
de Direito Poblico Intern CNPJ n.° 14,147.466/0001-29, corn sede a Rua Euzebio Ferreira, 26 Centro, CEP: 45.6400-000, Almadina Bahia, neste ato, representado por seu Prefeito o Senhor MILTON SILVA CERQUEIRA, brasileiro, portador da Carteira de Identidade
sob no. 03.570.781-01 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n°. 020.784.735-53, residente a Praga Basilio Oliveira, 07, Centro, Almadina —
Bahia, bem como o Secretario de AdministragaoCreniutoLau borges, denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro
ladoempresaCOMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA, CNPJ:03.638.381/0001-27, Rua Pouso Alegre, n° 2585
Loja, Horto, Belo Horizonte — MG, CEP: 31015-025 , neste ato representada pela SNULIANA RIBEIRO FONSECA
PARANHOS, CPF:063.067.666-14,simplesmente denominado CONTRATADO, resolvem firmar o presents contrato em
conformidade corn a Dispense n°.030/2020, sob a regencia da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes e mediante as seguintes

clausulas e condigOes:
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 alteragOes, A presente dispensa de licitagao tern como fundamento o inciso II, do art. 24, da Lei n°.
8666/93 e suas alteragOes posteriores. Assim dispOe o art. 24 B dispensavel a licitagao: II - para outros servigos e compras de valor
ate 10% (dez por cento) do limits previsto na alinea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienagOes, nos casos previstos nesta
Lei, desde quo n8o se refiram a parcelas de um mesmo servigo, compra ou alienagao de major vulto quo possa ser realizada de uma
so vez;
I — para obras e servigos de engenharia:
a)convite — ate R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais)
b)na modalidade tomada de pregos — ate R$ 3,300.000,00 (fres milhoes e trezentos mil reais)
c)na modalidade concorrencia — acima de R$ 3.300.000,00 (fres milhOes e trezentos mil reais);
II — para compras e servigos:
a)na modalidade convite — ate R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais)
b)na modalidade tomada de pregos — ate R$ 1.430.000,00 (urn milhao, quatrocentos e trinta mil reais)
c)na modalidade concorrencia — acima de R$ 1.430.000,00 (urn milhao, quatrocentos e trinta mil reais).
Corn as alteragoes, a dispensa de licitagao passa para:
I — para obras e servigos de engenharia: R$ 33.000,00 (trinta e tr8s mil Reais)
II — para compras e servigos: R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos Reais) nos termos das seguintes clausulas e condigoes:
CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AouisicAo DE 1.000,00 (UM MIL) TESTES RAPIDOS (EXAMES) QUE
DETECTAM A PRESENCA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE DESSE MUNICIPIO.
CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECKAO
2.1 . 0 objeto deste contrato sera executado em conformidade corn o queestabelecer a Procuradoria Juridica, quo reservara 0 direito
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de fiscalizar e acompanhar sempre que the convier.
CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR
3.1 . Atribui-se para este contrato a importancia total de R$ 69.900,00 ( Sessenta e novo mil, e novecentos reels).
CLAUSULA QUARTA DO REAJUSTE
4.1 - 0 objeto acima mencionado, somente sera reajustado na hip6tese desobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, de
consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, objetivando a manutencao do equilibrio
economic° financeiro do contrato.
CLAUSULA QUINTA — DAS CONDIgOES DE PAGAMENTO/ENTREGA
5.1 -A Prefeitura Municipal de Almadina se compromete a efetuar o pagamento, na tesouraria municipal ou atraves deposit° bancario,
ate 10 (dez) dias ap6s mes subsequente da prestacao de servigos, mediante recebimento da nota fiscal.
5.2 - Os pagamentos somente serao liberados ao contratado, apes apresentacaode documentos de quitagao das obrigacees sociais
(INSS e FGTS), e fiscais (ISSQN) juntamente com a medigao e a nota fiscal, da qual já devera constar a retencao do ISSQN (Imposto
sobre servigos de qualquer natureza), se devido for.
5.3 - Deverao estar incluidos nos pregos, todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operacao adjudicat6ria
concluida, inclusive despesas com fretes e outros.
CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA
6.1 - A vigencia do presente contrato sera a partir de sua assinatura ate 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado na
conformidade da Lei Federal no. 8.666/93.
CLAUSULA SETIMA — DA DOTA9A0 OKAMENTARIA
7.1- Os recursos necessarios ao atendimento das despesas do presente contratocorrerao por conta das seguintes dotacees
orcamentarias:

Unidade Orcamentaria: 03.07.09 — Fundo Municipal de Satide - FMS
Projeto Atividade: 2324 — Acoes Emergenciais de Combate ao Coronavirus (COVID-19)
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 — Material de Constuno
Fonte de Recurso: 14 — Transferencia de Recursos do SUS
Fonte de Recurso: 02— Saude 15%
CLAUSULA OITAVA — DA FISCALIZAcA0
8.1- A Prefeitura Municipal de Almadina, atraves de seus responsaveis,exercera a fiscalizacao do presente contrato, e registrara todas
as ocorrencias e as deficiencies verificadas em relatorio, cuja copia encaminhada a CONTRATADA, objetivando a imediata correcao
das irregularidades apontadas.
8.2- As exigencies e a atuageo da fiscalizacao pela Prefeitura Municipal deAlmadina em nada restringe a responsabilidade, Onica,
integral e exclusive da CONTRATADA, no que concerne a execucao do objeto deste contrato.
CLAUSULA NONA — DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
9.1- A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado na clausulaterceira do presente instrumento apes a apresentagao,
aceitacao e atestado do responsavel pelo recebimento do produto fornecido e emissao de nota fiscal por parte da CONTRATADA.
9.2- A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto do presente a CONTRATANTE, deacordo coma estipulado neste instrumento.
9.3- A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execucao do contrato, emcompatibilidade com as obrigacoes por ele
assumidas, todas as condicees de habilitagao e qualificagao exigidas na licitageo.
CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAgOES
10.1 DA CONTRADADA:
10.1.1 -Atom das obrigagees resultantes da observancia da Lei 8.666/93, sao obrigagees da CONTRATADA:
10.1.1.1 - Entregar com pontualidade o produto ofertado;
10.1.1.2
- Comunicar imediatamente e por escrito a Administracao Municipal, atraves da Fiscalizacao, qualquer anormalidade
verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providencias de regularizacao necessaries;
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Atender corn pronticlao as reclamagoes por parte do recebedor da prestagao de do servico, objeto do presente

10.1.1.3
contrato.
10.1.1.4 - Manter todas as condicOes de habilitacao exigidas para urn bomatendimento as necessidades da contratante.
10.2- DA CONTRATANTE:
10.2.1 - Alem das obrigacOes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, saoobrigacOes da CONTRATANTE;
10.2.1.1
- Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos corn a CONTRATADA;
10.2.1.2
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento do
Contrato
10.2.1.3 - Notificar a CONTRATADA por escrito e corn antecedencia, sobremultas, penalidades e quaisquer debitos de sua
responsabilidade;
10.2.1.4
- Aplicar as sancOes administrativas contratuais pertinentes, ern caso de inadimplemento.
10.2.1.5
- Emitir previamente por escrito a autorizagao de fornecimento do produto citado
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA ALTERA9A0 E PRORROGA9A0 CONTRATUAL
11.1- Este contrato podera ser alterado, corn as devidas justificativas, deacordo corn o que disp6e o art. 65 da Lei Federal 8.666/93,
11.2- A Contratada, ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condicOescontratuais, os acrescimos e supressoes que se fizerem
necessarios ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCOES
12.1- Pelo descumprimento total ou parcial das obrigacOes assumidas pelaCONTRATADA, sem justificativa aceita pela
CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais pertinentes, podera acarretar nas seguintes sancOes:
a)- multa compensat6ria no-percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato, pela recusa em
assina-lo, no prazo maxima de 48 (quarenta e oito) horas apos regularmente convocada, sem prejuizo da aplicacto de outras sancOes
previstas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93; b)- multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada iobre
o valor total estimado do contrato, por dia de inadimplencia, ate o limite de 02 (dois) dias Oteis, na entrega total do objeto deste,
caracterizando a inexecugao parcial;
c)- multa compensat6ria no percentual de 20% (vinte por cento),calculada sobre o valor total estimado do contrato pela
inadimplencia alem do prazo de 02 (dois) dias uteis, caracterizando a inexecucao parcial do mesmo; d)- advertencia.
12.2- A aplicagao das sancOes previstas neste contrato nao exclui apossibilidade da aplicacao de outras, previstas na Lei Federal
8.666/93, inclusive a responsabilidade da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados a Administragao.
12.3- A multa devera ser recolhida aos cofres pOblicos do Municipio deSacramento, na Secretaria Municipal da Fazenda, -via
Tesouraria Municipal, no prazo maxim° de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificacao enviada pela
Prefeitura Municipal de Almadina
12.4- 0 valor da multa podera ser descontado na nota fiscal ou creditoexistente na Prefeitura Municipal de Almadina, ern favor da
CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao credito existente, a diferenga sera cobrada na forma da lei.
12.5- As muttas e outras sancOes aplicadas so poderao se relevadas motivadamente por conveniencia administrativa, mediante ato da
Excelentissima Prefeita Municipal, devidamente justificado.
12.6- As sancaes aqui previstas sao independentes entre si podendo seraplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejulzo de
outras medidas cabivels.
12.7- Em qualquer hipotese e aplicacao de sancOes, sera assegurado acontratada o contradit6rio e a ampla defesa.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RESCISAO
13.1- 0 presente contrato podera ser rescindido, bem como ser cancelada depleno direito a nota de empenho que vier a ser emitida
em decorrencia deste contrato, a qualquer tempo e independente de notificacao ou interpelacOes judiciais ou extrajudiciais, corn base
nos motivos previstos nos arts. 77, 78 e art. 79 da Lei Federal n° 8.666/93, desde que motivado o ato e assegurado a CONTRATADA
ocontraditorio e a ampla defesa quando esta:
a)- venha a ser atingida por protesto de titulo, execucao fiscal ou outros fatos que comprometam sua capacidade econornicofinanceira;
b)-for envolvida ern escandalo pOblico e notorio; c)- quebrar o sigilo profissional;
d)-utilizar, em beneficio pr6prio ou de terceiros, informagOes nao divulgadas ao pOblico e as quais tenha acesso por forca de suas
atribuicoes e que contrariem as disposicOes estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Almadina;
e)-na hip6tese de ser anulada a adjudicacao em fungao de qualquer dispositivo legal que a autorize.
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13.2- A nulidade do processo licitatorio induz a do presente contrato, semprejuizo do disposto no paragrafo Unico do art. 59 da Lei
Federal 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA LEGISLACAO APLICAVEL
14.1- Quaisquer controversias e omissoes deste contrato serao regidas pela LeiFederal 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal n°

8.666/93, e suas alteracoes.
CLAUSULA DECIMA QUINTA • DO FORO
15.1 — Fica eleito o foro da Comarca de Coaraci, estado daBahia, comexclusao de qualquer outro, para solucionar quaisquer questoes

oriundas deste contrato. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em tres (03) vias de igual tear e
forma, para urn so efeito, na presenca de duas testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram, ouvindo, ao final, a
respectiva leitura.
Ask:

Almadina, 08de Julho de 2020.
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Secretario(a) de Saude

Neuza Maria da Silva Fonseca
JULIANA RIBEIRO FONSECA
PARANHOS:06305766614

Asslnado de forma digital por JULIANA
RIBERO FONSECA PARANHOS:06305766614
Dados: 20100700143813 .03.00'

JULIANA RIB EIRO FONSECA PARANHOS
CPF: 063.057.666-14
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