ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FLIX DO

Mv flIaz P0 CORIBE

CONTRATO DE FORNECIMENTO
Contrato de forneoimentv que entre si fazem, o Fundo
Municipal do 52Úde de São Ftflx do ConDe e a
emprega Supergas Comercio de Oda ao Qoate Ltda M.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIFIQ D Ao FÉLIX DO CORIBE, entidade de
Direito Público interno, com sede à Avenida Luiz Eduardo Magalhães, s/n.°, Centro - na cidade de
São Félix do Coribe, Estado da Bahia, inscrita no CNFJ sob o n° 11.418.700/0001-17, neQte ato
repreentadv pelo o Secretário Municipal de Saúde, o Sr. Marcos Ataíde de Oliveira, brasileiro,
casado, pontaç4r do ÇFF n0470.972.135-15, e flãn0871709 QPJMC, nomêâdo Dolo O Decreto
Executivo Municipal n0951 datado de 03 de janeiro de 2017, doravante denomindc do
CONTRATANTE, e a empresa CUpçI-9a0 Cumórçio de Gás do Oeste Ltda - M, inscrito no
CNPJ sob o n.° 04.45759610001-04, domiciliada â Av. Luiz Eduardo Magalhães, 105, sala,
Qntro, na çidade de São rélix do Coribe - flÃ. neste ato representado pelo sócio Joeflo
6arboa dob Cantos, portador do RG n° 073142Õ1
PJflÂ, dõrâvntê denominado
simplesmente de CONTRATADA, ficam justos e acordados o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objetivo Aquisição de gás cozinha 13
45k31 vasilhames P13 e P45, água mineral de 201-, para manutenção das atividades da
§eoretari de Saúde) e uso nos PSFs, CÊÕ, CAPO, NÂgP, l-lcpitnl M. Dr. Josá Bastos,
cede e meio rural, deste município, conforme Qr?amento abaixo.
CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global efetivo
de: NZ0,@OJ OQ (vinte mil e novecentos e vinte reais.

Item
Descrição dos Produtos
1
GLP 13kg
2
GLP 45kq
3
VgiIhamg P13
4 VasUbame p4
O ' çaMineral2OLts
Total

Unid.
Und
Und

Quant.

58,00

12.180,00

18

29000

5.220,00

Vnct

9

180,00

1.620,00

Q JQQ

700100

1000

1.20000
20.920,00

Und
Und

210

120

V. linit

V. Total

2.1 - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias conforme
medição, a contar da emissão da requisição, ap6s apresentaçô do documento fiscal
correspondente devidamente aprovado pela Secretaria Municipal de Administração e
Finanças;
22 - O Fundo Municipal de Saúde poderá emitir qunt@ ordong de fornecimento entender
conveniente para a administra9âo, até o cumprimento total do objeto desta dispensa de
licitação;

2.3 - A presente contrafação deveu-se ao tâtô do ter sido oriundo da Iicitaçao rQ.Q
Presencial n° PP008/2017, com regime de execução por preço unitário, nos temia •'
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- Aplim - se a Lei 8.666/03, e suas alterações posteriores, ao presente contrato e em
especial aoZ5 Zeus çasos omissos;

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo máximo de vigência deste contrato será de 10 (dez) meses,
iniciando-se em 01.03.2017 e seu término em até 31.12.2017; podendo ser prorrogado por
sucessivos períodos, com fundamento no art.57, inciso 1, da Lei n° 8.666193, e suas
Qominavoes posteriores, firmando-se para tanta, termos gditivos ao pacto original, dede que
as apartes se manitetem com antecedência;
CLÁUSULA QUARTA - Os preços inicialmente contratados poderão ser repactuados
observando o período mínimo de 10 (dez) meses, após esse tempo 03 preÇO5 poderão ser
- atualiLaçios; mediante índice autorizado e ofcial:
4.1 - a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisao
contratual, desde que acompanhada de comprovação da superveniência de fato imprevisível,
ou, se previsível, de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de
seu impacto nos custos do Contrato.
4.2 - A CONTRATANTE, não quitando as faturas no seu vencimento, serâ considerada
inadimplente, e a ela será imputada uma multa de um décimo por cento (0,1%) do valor do
contrato por dia de atraso, decorrida entre a data do início da inadimplencia e o efetivo
9) ao mês.
pasamento acrescido de juros de mora numa taxa geométrica de um por cento (11,
E será utilizado para correção das faturas em atraso o Índice do IG-M, divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas, ou outro equivalente.

CLÁUSULA QUINTA: A despesa correrá por conta das dotações orçamentárias:
0502 FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE; Prol/Ativ. 2W9 - Manutene*c das Ações do Fundo
Municipal de Saúde; elemento: ,o.ao-oo Material de Consumo (Fonte 02):
•

0502 - FUNDO MUNICPAL DE ÂÚDE; Proj/Ativ. 1026 - lmplementaçao do Programa de Saúde
da Familia: Elemento: 35.90.30-00 Material de Consumo (Fonte 14, 02);
Q502 - FUNDO MUNICPAL DE nAúDE: Praj/Âtiv. 2060 - Manutençdo das A90e a Atçn,ão
Básica -PAB rixa;Elemento: 33.90.0-00 Material de Consumo (Fonte 14);
0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; Proj/Ativ. 2066 - Manutenção do Prog. de Melhor, do
Acesso e da Qualidade - PMAQ; Elemento: 33.90.30-00 Material de Consumo (Fonte 14);
002 - FUNDO MUNICPAL DE §AÜD; Prol/Ativ. 2204 - Manutenção das Ações do Programa
aIkSde Quc&JRUS: Elmento: 33.90.30-00 Material çle Consumo (Fonte 14);
0502 - FUNDO MVNICPAL DE SAÚDE: Proj/Ativ. n220 - Manutano das Ações do N86F;
Elemento: 33.90.30-00 Material de Consumo (Fonte 14);
002 - FUNDO MUNIQFAL. DE SAÚDE; Proj/Ativ. 26 - Manu{enea dó Hosp3l Municipal;
Elemento: 3330.30-00 Material de Consumo (Fonte 14,02):
0502 - FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE; Proj/Ativ : 2034 - Manutenção cio Centro de Atenção
Psicossocial — CAPS; Elemento: 33.90.30-00 Material de Consumo (Fonte 14, 23, 02);
0502 - FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE; Proj/Ativ : 2065 - Manutenção do Funcionamento do
SAMU; Elemento: .ÕO-30 Matêril de Consumo (Fonte 1, 0
0532 - FUNDO MUNICPAL DE SAQUE; Proj(Ativ : 2205 - Manut. do Centro de E
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002 - FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE; Proj/Ativ: 2030- Manutenção das Atividades de Vigilância
§nitria Elemento: 33.90SÔ-Õ3 Material de Consumo (Fonte 14, OZ);
do presente contrato poderá aôfrêr alterações nos termos ao
art.65 da lei 8.666/93, firmando para tanto termo aditivo ao pacto original, desde que as panes
§e manifestem.

GLAaUL.A CATA - objeto

6.1 - Fica estabelecido que a CONTRATADA não pode transferir, no todo ou em parte, a
execução do objeto deste contrato;
CLÁUSULA SÉTIMA - DIREITOS E
7.1 - DA COHTRÁTÁNTr

•

RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

7. 1,1 pociera intervir ou interromper a sua execuço nos casos e condiÇoes previstos na L& n6
7.1.2 Efetuar os pagamentos devidos à contratada pelos fornecimentos executados de acordo
com as disposiç6es do presente contrato:
7.1.3 Enviar à contratada o documento comprovante de arreuaclaçao Qompetente toda vez em
que ocorrer a retenção de impostos sobre a nota fiscal de fornecimento;
7.1.4 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n15666/93;
7.1.5 Fiscalizar, conferir e receber os produtos pela a Secretaria de que emitir a ordem de
compra;
71M E fetuar a entrega do produto mediante requisição da unidade administrativa,
devidamente assinada pelo titulnr da mogma, ou preposto;
7.2 DA CONTRATADA
7.2.1 A contratada desempenhará os fornecimentos enumerados na clausula primeira com
todo zelo, diIigncia e honestidade, observada a legislação vigente;
7.2.2 Executar todos os fornecimentos objeto deste oontratu de acordo com a sua proposta de
preço, independentemente de sua transcrição, sob as penalidades da Lei n08.668/93;
7.2.3 Exigir da contratante o cumprimento da legislaço, bem como das orientações
emanadas por esta visando o sucesso da Administração Pública Municipal;
7.2.4 Entregar os produtos no prazo estabelecido neste contrato, na sede deste município;
Emitir a nota fiscal inclusive a eIetrQnia cio fornecimento fazendo discriminar no seu
corpo a dedução do impoto, se for o caso;
7.2.6 Receber o valor equivalente à entrega, conforme preço mençignado neste termo de
contrato e requisição (pedido).
7.2.7 Atender dê forma prioritária a solicitação de fornecimento da CONTRATANTE;
728 Á CÕHTPÂTÂNTE não responsabilizara pvr fornecimento, sem a devida assinatura do
gestor da unidade administrativa
7.2.9 - Fica estabelecido que a CONTRATADA nao pode transferir, no todo ou em parte. a
execução do objeto deste contrato;
7.2.10 O contratado observará o disposto no art.12, combinado com o art.13 da lei
n0 .079/00. dispõe sobre qualidade dos produtos ófertados;
7.2.11 Á obrigação do contratado de manter, durante toda a execução dó cantrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condiçôes de habilitação e
qualificação exigidas na licitação:

CLÁUgULP. OITAVA - DA R3Ol6AQ - A rescisão do presente contrato Ocorrerá da seguinte
forma:
.1 amigável - por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo da licitação
que haja conveniência para administração;
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6.3 Judicial — nos termos da legislação processual;
6.4 a contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa
pFGYi1a no AÇIJT da Lei n° 8M86/93
GLAUSULA NONA; DA5 PENALIDADES;
9.1: 1 - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de Ô,5% (meio
por onto) sobre o valor inadimplido, a titulo de multa de mora, por dia de atraso injustificado
no fornQçimunto cio objeto desta contrato, até o fim/lo de 1002 (dez por conto) do valor

contratado.
9.2: II - Em caso de inexecução
ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de
qualquer das condiçôes avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos
termos do art. 87 da Lei n. O. eë.JD:

9.0.— arJvrtena;
9.4: - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
9.5: - suspensão temporária de participar de ];citação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e,
9.6 - declaração de inidaneiciade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

- ÇÁ1J3IJLA DECIMA: As partes contratadas &êgom o Foro da Comarca da cidade de Qanta
Maria da Vitoria - BA, para dirimir as questões relafvas ou resultantes do presente
CONTRATO.
•

E por estarem de comum acordo, assinam o procento instrumento em duas (OZ) viaa de Igual
teor com as testemunhas abaixa:

São Félix do Coribe — BA, 01

SUPER

59 ãXÕ

COMÉRC115`
OESTE LTDA
CONTRATADA

ITlE

Testemunhas:
la.

2.
AVENIDA LUIZ EDUARDO MÀOAL!-IXES, S/N -
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0.2 PaJminitrativa - por ato unilateral e escrito da administração nas casos enumerados nos
incisos 1 a XII, XVII, XVIII do art.76 da Lei n° 8.666/93;

