
PA 
PREFEITURA MUNJCIPAL  DE SÃO FÉLIX DO CORIO! AQEtLIXPUcORlliE 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 

Contrato de fornecimento, que entre si fazem, o 
Município de São Félix do Coribe, e a empresa 
Minam Silva Campos de Ibotirama-ME, na forma 
abaixo: 

O FUNDO MUNICIPAL DE 5AúDE DO MUNIGIF1O DE SAO FELIX DO CORIBE, entidade 
de Direito Público interno, com sede a Avenida Luiz Eduardo Magalhães, shO, Centro - na 
cidade de São Félix do Coribe, Estado da Bahia, inscrita no CNN 6Db O no  11.416.70010001-
17, neste ato representado pelo o QeorotUrio Municipal de 6aúde, o Sr.Marcos Atalde do 
Oliveira, brasileiro, casado, portador do CPF n0470,972.135-15, e Rg.n08717966 SSP/MG, 
nomeado pelo o Decreto Executivo Municipal n0931 datado de 03 do janeiro de 2017, 
residente nesta, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa Minam Silva Campos 
de Ibotirama-ME, inscrito no CNPJ sob o n.17.769.162/0001-91, domiciliada à Rua Rio 
Branco, 149-Centro-Ibotirama - DA, neate ato representado pelo o proprietário da igual nome, 
portador cio ÍÇ3 §Qb n°,1173733337 53P18A e CPF sob o n°954.284.991-I9, doravante 
denominado simplesmente de CONTRATADA, ficam justos e acordados o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tom por objetivo aquiso de 
vestuário para uso elos proflssionaiQ dó SAMU, deste município, conforme planilha em 
anexo;. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO - A presente contratação é oriundo a 
dispensável de licitação, DL025/2017, nos termos do art.24. inc. II da Lei 8866/93, e suas 
comiriações posteriores. 

2.1 - O presente contrato é celebrado com regime de exeou9ao por preço global, 
subordinando-se nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas cominações posteriores; 

CLÁUSULA TÊRÔrIRÁ - bO VALOR - Pela execução do objeto deste contrato, o 
• CONTRATADO perceberá a importância global de R$ 6.758100(seis mil e aetecentos e 

cinquenta e oito reais). 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em ate ;W (trinta) 
diac, a contar da emssão da ordem de fornecimento, com aprecntuç3o do documento fiscal 
correspondente devidamente aprovado pelo Fundo Municipal de Saúde. 

4.1 - O prazo de pagamento ficará suspenso na ocorrôncia de erro ou qualquer 
irregularidade apresentada nas ftura, §vmçnte voltando a fluir após as devidas corraçóas. 

4.2 - A Prefeitura poderá suspender qualquer pagamento, no todo ou em parte, na 
ocorrência de qualquer irregularidade na execução do objeto deste contrato; 

CLÁUSULA QUINTA - DO REA)Lflg 
5.1 A CONTRATANTE, no quitando as faturas no seu vencimento, Porá cóneiderada 
inadimpiente, e a eia será imputada uma multa de um décimo por cento (0,1%) do valor do 
contrato por dia de atraso, decorrido entre a data do inicio da inadimplôncia e o efetivo 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, SJN - CENTRO - SÃO PÊLIX DO CORIBE - BAHIA - CE?: 47.665-000 
TEL.:(77) 3491-2921/ FAZ; (77) 3491-3194 - EMA1L: in@saofelixdocoribe.ba.Pov.br 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL imsÃo rLlX bÔ carnr 

E será utilizado para corre'ão das faturas em atraso surú utiliaUo o índico cio lrG-A, 
divulgado pela F?V, ou outro oficial; 

5.2 Art.40 inciso XIV - Condições de pagamentos, prevendo: alínea 'o" - critério de 
atualiaço financeira dos valores a serem pagos, deste á data final do período de 
adimplemento de cada parcela atë a data do efetivo pagamento. 

5.3 - Art55, inciso III: -o preço o as condições de pagamento, os critérios, data-base e 
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data 
do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; 

5.4 - Can decorra atraso no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice 
setorial pertinente, conforme aludido anteriormente, com base nos valores dos índices do 
mês de cada. Os reajustes dos preços serão calculados pela seguinte fórmula: 

lo 	 Onde: 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

lo = Índice de preço verificado no mês do orçamento ou 
proposta 

li = índice de preço referente ao ma de reajustamento 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de 
servi9os7  obras, ou compras a ser reajustado; 

• GL.AUSULA 5XTA - DA REVISÃO DE PREÇOS - Os preços são fixos, no período ora 
contratado. 

9.1 a manutonçüo do equilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão 
contratual, desde que acompanhada de comprovação da superveniência de fato 
imprevisível, ou, co previsível, de consequências incalculáveis, bem como de demonstração 
analítica de seu impacto nos custos do Contrato; 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DOR ÇORNECIMËPJTO - Os produtos 
serão entregue nas dependncbs da Secretaria de Saúde na sede deste município. 

CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do contrato é de 
10(dez) dias, da seguinte forma: iniciando-se em 07.Óa.õ17, e terminando em 17.05.2017, 
ou total execução do mesmo, ou ainda, podendo ser prorrogado nos termos do art.57 da Lei 
n°BBCG/93; 

CLÁUSULA NONA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrente 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, SJN - CENTRO - SÃO PÉLDC DO COalHE - BAHIA - 
TEL.:(77) 3491-2921/ PAZ: (77) 3491-3194— EMAIL: adm(saofe1ixdocoribe.baov.br  

o presente 

47.665-000 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

T
A

I E
U

D
E

S R
IB

E
IR

O
 FE

R
R

E
IR

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 7d7d3200-50d0-4fe3-be40-5004485c9858



ESTADO DA RAWIA 	 - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PÈLIX: 00 OÓRIRÊ 

kø 

contrato, correrão no presente exercício por conta da dotação orçamentária: 

06.02 - Fundo Municipal de Saúde - Proj/Âtiv - 2085 - Manutenção do funcionamento do 
SAMU - Elemento: 33.90.30-00 - Material de Consumo (Fonte 02,14); 

çLÁuuLA QQlMA - PIRlTQb t NE6FON3ADILIDADL5 0A3 PARTt3; 
10- DA CONTRATANTE 
10.1.1 Ter o direito de não mais utilizar os produtos do contratado caso o mesmo não 
cumpra o estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas 
na Lei n08.666193; 
10.1.2 Intervir no fornecimento ou interromper a sua execução nos casos e condiç6es 
previstos na Lei no 8.668/93; 
10.1.2 Efetuar os pagamentos conforme entrega dos fornecimentos de acordo com as 
disposições do presente contrato; 
10.1.4 Enviar à contratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez 

• em quê ocorrer a rotençfia de impostos sobre a nota fiscal ou recibo de fornecimento: 
10.1.9 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei 
n°8666/93; 
10.1.6 A CONTRATANTE exercerá a fiscalização da execução do objeto deste contrato, 
através da 9ecrefaria de saúde: 
10.1.7 O presente contrato poderá sofrer alterações, nos termos do art.65 da Lei n° 6.666/93 
e suas cominações posteriores; 
10.2 DA CONTRATADA 
10.2.1 A contratado assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os 
fornecimentos contratados no caso de descumprimento do pagamento das parcelas deste 
contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93; 
10.2.2 Executar todos os fornecimentos objeto deste contrato de acordo com a sua proposta 
de preço, sob as penalidades da Lei n°0.060193; 
10.2.3 Exigir da contratante o cumprimento da legislação, bem como das orientações 
emanadaa por cata, viaando o auoQaao da Adminiatraçüo PUDlioa Munioipal; 
10.2.4 Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, 

• trabalhista e previdenoiria; 
10.2.5 Emitir a nota fiscal e recibo de quitação dos fornecimentos, fazendo discriminar no 
seu corpo a dedução dos impostos quando exigido pela a contratante; 
102.0 RaponUor polo oumprimonto doa poatuladoa legais vigentes do amtflto federal, 
estadual e municipal, bem como assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas 
as obriaçõõa estabelecidas por lei: 
10.2.7 À contratado não poderá transferir, no todo ou em parte, a execução do objeto do 
presente contrato. 
10.2.8 ResponcQbilizar-co pela a entrega dcc produtoc no prazo do até 05 dias, a contar da 
emissão de ordem de fornecimento. 
10.2.0 A contratado observará o disposto no art.12, combinado com o art.12 da Lei 
n08.078/90, dispõe sobre qualidade dos produtos e serviços ofertados; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CoNolÇÕS DE I.IÂPILIAÇAO .. A abraM da 
contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificao exigidas na 
licitação; 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, SIM -CENTRO -SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA -CEP: 47.665.000 
TEL.:(77) 3491-2921/FAZ: (77) 3491-3194-EMATL: admsaofe1ixdocoribc.ba.gov.br  
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koi ESTADO DA DAM  A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO rriix 5W2611112 112-  ,- 

CLÁUSULA  DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato, nos 
termos do art.79 da Lei 8666/93, poderá ocorrer da seguinte forma: 

12.1 - amigável - por acordo entre às partes, reduzidas a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para administra?ão; 

1Z2 - Administrativa - por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados 
nos incisos 1 a XII, XVII, XVIII do art.78 da Lei n° 8.668/93: 
12.3 - Judicial - nos termos da legislação processual; 

12.4 - assunção imediata do objeto do contrato, rio estado e local em que se encontrar, por 
ato próprio da Administração; 

12.5 - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 

• empregados na execuço Co contrato, necessários à sua continuidade, na fôrma do inciso V 
cio art. 56 desta Lei; 

12.8 - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores 
das muitas e indenizações a ela devidos: 

12.7 - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Âdmhisfraç5o. 

12.8 - A aplicação das medidas previstas nos incisos 1 e II deste artigo fica a critério da 
Âdministraço. QUO poderá dar conUnudade à obra ou ao serviço por execu?ão  direta ou 
indireta. 

12.9 - É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o 
contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de cerviço,5 essenciais. 

12.10 - Na hipótese do Inciso II deste artigo, o ato devera ser precedido de autorização 
expressa do Ministro de Estado competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme 
o caso. 

12.11 - A roscisUe do que trata o inciso IV do artigo anterior permite a Administração, a seu 
critério, aplicar a medida prevista no inciso 1 dente artigo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO - A Inexecução total ou parcial do 
contrato enseja a sua resciso, com as consequôncias contratuaig e gg  Provintar. em lei eu 
regulamento, predispõe no Art.77 da Lei ri°  8.666/93, e suas cominações: 

13.1 - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

13.7 o cumprimento irregular dL2CIáU&UI29 eontratui, QpneiticM, r6J4t6 é 

13.2 - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, és,prazos 
ectiDuladoQ: 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO - SÃO FÉLIX DO COME - BAHIA - C47.665-000 
TEL.:(77) 3491-2921/ FAZ: (77) 3491-3194 - EMAIL: admsaofeIixdaccribe.ba.gov.br  
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ntratar com a 

STAD9 PA bAUl 

PRFITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORISE 
sÃo ECUZ p9 cugwg 

o 

13.4 - o ntrao injustificado no inído da obra, serviço ou fornecimento; 

18.5 - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração; 

12.0 - a subconfrataço total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, no admitidaa no edital e no contrato; 

17 - o desatendimento das determinaes regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

13.8 - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 12 do art. 
67 desta Lei; 

13.9 - a ctoçrotaçao de fltnçia ou a instauração de insolvência civil: 

13.10 - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

13.11 - a alteração social ou a moditicaço da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 

13.12 - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no proco adminitrativo a clue se refere o contrato; 

IS.IS-a supressão, por parte da Administra9õo, cio obras, serviços ou compras, 
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 12  do art. 
85 dota Lei; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CASO OMISSO - Este contrato regular-se-a pelas suas 
cláusulas e nas disposições contidas na Lei 8.666/93, inclusive os casos omissos; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES - Nos termos cio art. 66 du Lei n. 
ASÔÔJÓâ. Pica estipulado o percentual de 0,5% (meio por conto) sotwo o valor inadimplido. a 
título de multa cio mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste 
contrato, ató o limite de 10%  (dez por cento) do valor contratado. 

15.1 - Em caso de ine?eQu9UQ total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condições avençadas, a contratado ficará sujeita às seguintes penalidades 
ng§ termos do art. ai au Lei n. 15M50I93: 

15.2 - advertência; 

- muita de 10°i (dez por cento) do valor do eontr2t0, 

15.4 - suspensão temporária do participar de licitação e impedimento 
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anoc O. 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAOALHÂES, S/N - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665-000 
TEL.:(77) 3491-2921/FAZ: (77) 3491-3194 
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0 PITÂDO M flAI1IA 	 -- 
SÃO FILIX Do CORIR 

PRLFgITURA MUNICIPAL DE 3A0 FELIX DO CORIBE 

15.5 - 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 aplique a penalidade, que será concedida 
sempre que a contratado ressarcir a Administra9ão pelos prejuízos reaultantea e após 
decorrido o prazo da san90 aplicada cem Pase no inciso anterior. 

OLAUbULA DC1MA SEXTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato deverá ser 
executado fielmente pelas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações 
contidas nos Ana, 69 a Ti da Lei 6.000/93. 

ÇLIIAU6ULA DGIMA SÉTIMA DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de 
Santa Maria da Vitória - BA, para dirimir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

• 
t, por estarem justos e cofltr2t2d09, ggginnm o presente instrumento contratual em 02 
(duas) vias dó igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

élix do Coribe 
Contratante 

m Silva Campos - ME 
Contratado 

ed,00Õl ' -*1 
A MLR&AM SIU 

amia 
w0,ama - 47 MÓ-CO0 

Testemunhas: 1- 

2- 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CE?: 47.665-000 
TEL.:(77)491-2221( FAZ; (77) 3491-3194 - MAIL: admllsaofe11xd0coribe.baov.hr  
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