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CONTRATO 
	

CONTRATO DE FORNECIMENTO 

Çontrato de fornecimento, que entre gj  fazam, o 
Município de Sao Felix do Coribe, e a empresa Luiz 
Carlos Fernandes Guedes-ME, na forma abaixo: 

O ruoo MUNICIPAL DE 3AÚDE DO MUNIQÍPIO DE SÃO FLIX DO COPIE, entidade 
de Direito Público interno, com sede à Avenida Luiz Eduardo Magalhães, sin.', Centro - na 
cidade de C5o Félix do Coribe, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o n° 11.418.700/0001-
17, neste ato representado pelo o Secretário Municipal de Saúde, o Sr.Marcos Ataíde de 
Oliveira, brasileiro, casado, portador do CPF n0470.972.135-15, e Rg.n°8717966 SSP/MG, 
nomeada pelo o Decreto Executivo Municipal n°1 datado de 03 de janeiro de 2017, 
residente nesta, daravnte denominado CONTRATANTE, o a empresa Luiz Carlos 
Fernaiacies Guedes-MÊ, inscrito no CNPJ tob o nY04.535.11710002-01, domiciliada 

• Av.Luiz Eduardo Magalhães, 181, Centro -Cão Féliz do Coribe - BA, neste ata representado 
pelo o mesmo acima civalificado, doravante denominado 5imple3mento de CONTRATADA, 
ficam justos e acordados o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem por objetivo aquisiçao de 
móveis, purificadores de água para uso no Hospital Município Dr.José Bastos, PSFs, e 
SAMU, na manutenção dos serviços públicos de saúde deste município, conforme planilha 
anexa. 

CLAU3ULA CEGUNDA - DA VINCULAÇÂO - A presente contrafaço é pravenionto da 
dispensa de licitação, DL038/2017, nos termos do art.24, Inc. II da Lei agsg/gs, e suas 
oominaçes posteriores. 

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

GLÁUbUI.A TERCEIRA - DO VALOR - Pela execução do objeto deste contrato, o 
• CONTRATADO peroo»ora a importância global de Êt7.A7g,2Ç(sete mil e oitocentos e 

setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos). 

CLÁUSULA QUARTA - Q0 PAGAMENTO — O pagamento será efetuado parcelado 
conformo mectiçao: da seguinte forma - a primeira parcela em at6 20 trinta) dias, a contar 
da emissão da emissão cia ordem, e o saldo do acordo o pedido a ser efetivado, com 
apresentação do documento fiscal correspondente devidamente aprovado pela Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças; 

41 - O prazo de pauamento floura jpçpo na ocorrência de erro ou qualquer 
irre9ulardade aprecôntadi n2R faturas, somente voltando a fluir apor, as devidas correçes. 

4.2 - A Prefeitura poderá suspender qualquér pamento, no todo ou em paria, na 
ocorrncja de ciuâliuór irregularidade na execuçao do objeto deste contrato; 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJESTE 
5.1 A CONTRATANTE, não quitand.

4 

 faturas no seu vencimento, sara considerada 

AVENIDA LLJ1Z FI)U~O MAGA  
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inadimplente, e a ela §erA imputada uma multa de um décimô por canto (0,1%) do valor do 
contrato por dia de atraso, decorrido entre a data do início da biadimplêncin o o efetivo 
pagamento acrescido de Juros de mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês. 
E será utilizado para correção das faturas em atraso será utilizado o índice do IPC-A, 
divulgado pela FGV, ou outro oficial; 

5.2 Art.40 inciso XIV - ooridiçoeu de  pagamentos, prevendo: alínea 'c - critério de 
atualização financeira doc valores a serem pagos, çIe?te A data final do período de 
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento. 

9.3 - ArtES, meigo III: - o preço e as condiçoea de pagamento, os critérios, data-base e 
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data 
do adimplemenfo dás obrigações e a do efetivo pagamento; 

. 5.4 - Caso decorra atraso no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice 
setork( pertinente, conforme aludido anteriormente, com base nos valores dos índices do 
mês de cada. Os roajus+ee do@ preço cerao calculados pela aeguintu formula: 

li-lo 

xV 

lo 
	

Onde: 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

lo índice de preço verificado no mês do orçamento ou 
propoata 

li = índice de preço referente ao mês de reajustamento 

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

ÇLÁV$LJLA SEXTA - DA REVISÃO DE PREÇOS -. Os preços são fixos, no período ora 
eontr2t2do. 

9.1 a manutêflC0 do equilíbrio economico financeiro do Contrato poderá admitir a reviso 
contratual, desde que acompanhada de comprovação da superveniência de fato 
imprevkfvel, ou, se previgível, do consequências incaluulvoia1  bem como de demonstração 
analítica de seu impacto nos custos do Contrato; 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE EXEGUÇÀO DOS FORNECIMENTOS - Os produtos 
serão entregue nas dependências do Fundo Municipal de Saúde, na sede deste município. 

CLÁUSULA OITAVA - VIGeILICIÁ DO CONTRATO - O prazo de vigencia do contrato e de 
OO(seaaenta) dSa, da seguinte forma: injçando-se em (39.03.2017, e terminando em 
09.05.2017, ou total execução do mesm?p<i)ainda, podendo ser prorrogado nos termos cio 

AVENIDA LUIZ EDUARDO-?tXLrTÁpg, S)N - tENTRO - sÃo FÉLIX DO CORIBE - BAH4A - CE?: 47.665-000 
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CLÁUSULA NONA - DÕTÂCÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes cio presente 
contrato, correrão no presente exercício por conta da dotação orçamentaria: 

03.02 - Fundo Municipal de Saúde ProjJAtiv 2022— Mariut. do Hospital Municipal - Elemento; 
44.90.52-00 —Equip e Material Permanente (Fonte 02,14); 

05.02 - Fundo Municipal de Saúde Proj/Ativ 2059 - Manut. do Prog.Saúde da Familia-P31= - 
Elemento: 44.90.52-00 - Equip. Material Permanente (Fonte 02,14); 

05.02 - Fundo Municipal da Saúdo Proj/Ativ 2062— Manut. do Funcionamento do SAMU - 
Elemento: 44.90.2-QQ —Equip e Material Permanente (Ponto 02.14): 

CLÁUSULA DÉCIMA - fllRlTÔ5 £ RESPONSABILIDADES DAS FARita; 
40- DA CONTRATANTE 
10.1.1 Ter o direito de não mais utilizar os produtos do oontrtado ço o mesmo iiáo 
cumpra o estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas 
na Lei n18.666/93; 
10.1.2 Intervir no fornecimento ou interromper a sua execução nos casos e condições 
previstos na Lei n° 8.666/93; 
10.1.3 Efetuar os pagamentõg conforme entrega dos fornecimentos de acordo com as 
Ui3poiç0es cio presente contraio; 
10.1.4 enviar à contratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez 
em que ocorrer a retenção de impostos sobre a nota fiscal ou recibo de fornecimento; 
10.1.5 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei 
n°6666(03; 
10.1.6 A QONTRATANTE exercerá a fiscalização da execução do objeto deste contrato, 
através da Secretaria de Saúde; 
10.1.7 O presente contrato poderá sofrer alterações, nos termos do art.65 da Lei n° 8.666/93 
e suas comina9ões posteriores; 
102 DA QUNTRATADO 

• 10.2.1 A contratado assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os 
fornecimentos contratados no caao de desoumprimento do pagamento das parcelas deste 
contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93; 
10.2.2 Executar touca os fornecimentos objeto deste contraio de acordo com a sua proposta 
de preço, sob as penalidades da Lei n°6.666(93; 
10.2.3 Exigir da contratante o cumprimento da legislação, bem como das orientações 
emanadas por esta, visando o sucesso da Administração Pública Municipal; 
10.2.4 Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, 
trabalhista e previdenciaria; 
40.2.E Emitir a nota fiscal e recibo de quita9ao dos fornecimentos, fazendo dscriminnr no 
seu corpo a dedução dos impostos quando exigido pela a contratante; 
10.2.6 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 
estadual e municipal, bem como assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas 
as obrigações estabelecidas por 191: 
10.2.7 Responsabilizar-se pela a entrega dos produtos em até 05(cinco) dias, a contar da 
emissão da ordem de fornecimento; 
10.2.8 A contratado não poderá tran. 4j no todo ou em parte, a execução do objeto do 

AVENIDA LUZ EDUARDO 	- ÃEs, S - CENTRO-  sÃO FÚLIX DO CORIBE - BAHIA-  CEP! 47.665-000 
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presente contrato. 
10.2.9 A contratado o»sewarA o disposto no art.12, combinado com o arfAS da Lei 
n08.078/90, dispõe sobre qualidade dos produtos e serviços ofertados; 

GLAUÓULA QtQIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE HÂQILIAÇÂO - A obrigação do 
eentr2t2uo de manter, durante toda a execuo do contrato, em cõmtibiIidd@ com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condiçoes de habilita9ao e qualøkaç5o exigidar. na  
licitação; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RQlSÂO - A rescisão do presente contrato, nos 
termos do ar179 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 administração; 

1.2 - Administrativa - por ato unilateral e escrito da adminitraao nos casos enumerados 
nos incisos 1 a xtI, XVII. XVIII do art.72 da Lei n° 8.666/93; 
12.3 - Judicial - nos termos da legislação processual 

12.4 - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que §c encontrar, por 
ato próprio da Administração; 

12.5 - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 
empregados na execução do contrato, necessários á sua continuidade, na forma do inciso V 
do art. 58 desta Lei: 

12.0 - execuçao da garantia contratual, para ressarcimento da Administraco, o dcc valores 
das muitas e indenizações a ela devidos; 

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

12.8 - A aplicação das medidas previstas nos incisos 1 e II deste artigo fica a critério da 
Adminiatruçao1  que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou 
indireta. 

I.Ô - É permitido à Administraçao, no caao de concordata do contratado, manter o 
contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais. 

12A0 - Na hipótese do inciso II deste artigo, o ato deverá ser precedido de autodzaç5o 
expressa do Ministro de Estado competente, ou aecr;trio Estadual ou Municipal, conforme 
ocaso. 

12.11 - A rigo d@ que trata o inoiao IV do ckrligç> anterior permite à Administração, a seu 
critério, apibar a medida prevista no inciso 1 deste artigo, 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - b 
contrato enseja a ua rescisão, com 

EXECUÇÃO - A lnexecuçao total ou parcial do 
isequtncias contratuais e as previstas em lei ou 

AVENIDA LUIZ EDUARDO AGM,HÃES, S/N - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CE?: 47.665-000 
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regulamenta, prQdispõe no Art.77 da Lei n° a,uetea, e suas cominaç6es; 

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

13.2 - o cumprimento irregular de clausulas contratuai, espeQifica?ões, projetos e prazos; 

13.3 - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administraçao a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 
estipulados; 

1 M - o atraso injustificado no inicio da abra, nArviço ou fornecimento; 

13.5 - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e previa 
oQmunica?ão à Administração: 

13.0 - a subcontrata?ão 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, não admitidas no edital e no contrato; 

131- o doaatenirnrito das determinações regulareg da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua exeouçao assim como as de seus superiarê: 

13.8-o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do 1 do art. 
67 dota Lei; 

12.9 - a decretação de falência ou a instauraçAv de insolvência civil; 

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

1.11 - a âtêraçc gocial ou a modifioaçao da finalidade ou da estrutura cia emprega, ClUa o 	prejudique a execução do contrato: 

112 - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, Justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera adminiatrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

13.13 - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, 
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 12  do art. 
65 desta Lei; 

CLAUbULA DÉCIMA QUARTA DO CASO ÕMISSÓ - Este contrato regular-se-á pelas suas 
cláusulas e nas disposições contidas na Lei 8.666/93, inclusive os casõS omissos: 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALlbÂbS - Nos termos do art. 56 da Lei n. 
8.066183, fica estipulado o percentual de 0,5°!. (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a 
título de multa de mora, por dia de atr;. 	stificado no fornecimento do objeto deste 
contrato, até o limite de 10% (dez por cen o) • alor contratado. 

AVENIDA LUIZ EDUARDO 	ALHÃES, S/N -CENTRO - SÂO PÉLIX DO COPJBfl - BAHIA - CEP: 47.665-000 
TEL.:(71)MI-2921) PAZ: (77)3491-3194 - EMAIL; admiwfQtixdocoribe.ba.gov  br 	- 
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Contratante 

aries Fernandes Quedes-ME 

Contratado 

Testemunhas: 1- 

2- 

(& 	a 

ESTADO DA PAlItA 
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411 

13.1 - Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razo do descumprimento de 
qualquer das condições avençadas, a contratado ficará sujeita às seguintes penalidades 
nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93: 

13.2 - advertenuia; 

15.2 - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 

15.4 - suspenso temporária de participar de licitaç2o e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e, 
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 
compra que a contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da saço aplicada com hwN no inSo antorior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato deverá ser 
executado fielmente pelas partes, ficando ciente a CONTRATADO das estipulações 
contidas nos Ârts. 80 a 71 da Lei 8.888195 . 

CLÁUSULA DÉCIMA 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. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 
(ckiaa) vias de igual teor e forma, n- presença de 02 duas) testemunhas. 

50 Fé' 

@a de Saúde 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, SIN - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CÕRIBE - BAHIA - CEP: 47.665-000 
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