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CONTRATO DE FORNECIMENTOS 

Contrato de fôrnecimonton que entre si fazem, o 
Fundo Municipal de Saúde, e a empresa Maq Soldas 
Comércio e Representação Ltda, na forma abaixo: 

O FUNDO MUNICIt 'AL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, entidade 
de Direito Público i,iterno, com sede à Avenida Luiz Eduardo Magalhães, s/n.°, Centro - na 
cidade de São FéIb do Coribe. Estado da flabia, inscrita no CNPJ sob o n° 11.418.70010001- 1 

17, neste ato repr4sentado pelo o Secretário Municipal de Saúde, o Sr.Marcos Atalde de 
Oliveira, brasileiro,casado, portador do 6FF n0470.972.13-15, e R9.n°6717966 SSP/MG, 
nQmeQdo pelo o ecreto Executivo Municipal n0931 datado de 03 de janeiro de 2017, 
doravante donomihauv de ÇQNTRATANTE, e a empresa Maq Soldas Comércio e 

•

Representação Lda, inscrita no CNPJ sob n.007.456.133/0001-16, domiciliada à 
Av.Périmetral, 43, Sentro - na cidade de Santa Maria da Vitória - BA, neste ato representado 
pela a sócia Aline A.parecida Bispo Silveira, portadora do CPF n0007.395.765.85, doravante 
denominada de q0NTftATADA, resolvem celebrar o presente Contrato mediante as 
clAusulas e condifles seuuintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato aquisição 
oxigênio medicina 4 para pacientes enfermos do Hopital DrJosé Bastros. e SAMU, na 
manutenção dos srviços púbicos de saúde básica deste município. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO - Vincula-se e faz parte deste instrumento 
todas as regras e condições estabelecidas na Licitação Pregão Presencial, PP035/2017, nos 
termos da Lei 8.669193, e suas cominações posteriores. 

.. 2.1 - O presentel contrato é celebrado com regime de QXQQU?Q por preço unitário, 
subordinando-se ns termos da Lei n° 5.060193 e suaa Qomina?øes posteriores; 

CLÁUSULA TERtEIRA - DO VALOR - Pela execução do objeto deste contrato, a 
CÔNTflÃTÃÕÁ P4rceberá a impertânõia glcbl de R$65.250.00(sessenta e cinco mil e 
duzentos e cinqüehta reais). 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado mensal conforme 
medição, a conta r da emissão da requisição, com apresentação do documento fiscal, 

' ts atestada pela a Sqcretaria de Administração e Finanças, apresentação ainda, comprovantes 
das qukaç6es doefeEvo paamentô dó ôrcrgo sociais, certidões negativas do 1N33, 

e Trabalhistas. 

4.1 - O prazo 11e pagamento ficará suspenso na ocorrência de erro ou qualquer 
irregularidade apr4entada nas faturas, somente voltando a fluir apM as devidas correções 

4.2 - O Fundo Mi4inicipal de Saúde poderá suspender qualquer pagamento, no todo ou em 
parte, na ocorrênca de qualquer irregularidade na execução do objeto deste contrato; 

li 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 
5.1 A CONTRATÇPJ4TE, não quitando as faturas no seu vencimento, será cõnsidradn 
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inadimplente, e a etá será imputada uma multa de um décimo por cento (0,1%) do valor do 
contrato por dia d4 atraso, decorrido entre a data do início da inadimplôncia e o efetivo 
pagamento acrescido de juros de mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês. 
L será utilizado pra correçao das faturas em atraso será utilizado o índice do IPO-A, 
divulgado pela FGV ou outro oficial; 

Ãrt.415 ;nc;so *1V - Óondç6es de pagamentos, prevendo: alínea '&' - cri+&o de 
1. 

atualização financera dos valores a serem pagos, deste á data final do período de 
adimplemento de cdda parcela até a data do efetivo pagamento. 

5.3 - Art.55, incisoj III: - o prego e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 
periodicidade do rejustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data 
CIO admplemenfo dás obdgaçôes e a do efefivo pagamento; 

5.4 - Caso decorrajiatraso no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice 
setorial pertinente, onforme aludido anteriormente, com base nos valores dos índices do 
ms do cada. Os rojustos dou preços serao calculados pela seguinte fórmula: 

'1 

lo 	 Onde: 

CLÁUSULA SEXTA - 
contratado. 

= Valor da parcela de reajustamento procurado 

lo = índice de preço verificado no mas do orçamento ou 
proposta 

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 reajustaUo; 

DA REVISÂO DE PREÇOS - 06 preços sôo fixos, no período ora 

6.1 a manutenção Po equilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão 
contratual, desde que acompanhada de comprovação da superveniência de fato 
imprevisível, ou, seprevisível, de consequências incalculáveis bem como de demonstração 
analítica de seu imØacto nos custos do Contrato; 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE ExECUÇÀO DOS FORNECIMENTOS - Os produtos 
serão entregues lts unidades de Saúde, Hospital e SAMU, na sede deste município, 
oonformQ onçioreçoacima mencionado. 

CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do contrato é de 
07(sete) meses, iniiando-se em 23.05.2017, e seu término estendendo até em 31.12.2017, 

F5TADO DA BAHIA 
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CLÁUSULA NON4- D0TAÇ 
contraio, correrão nb presente 

05.02 - Fundo Muhicipal de 
Elemento: 33.00.3d00 - Mate 

05.02 - Fundo MuAicipal de 
Elemento: 33.90.3000 - Mate 

4o ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente 
,exercido por conta da dotação orçamentada: 

Saúde; Proj/Ativ: 2032 - Manutenção do Hospital Muriidipai; 
ial de Consumo (Fonte 02.14). 

aúde; Proj/Ativ: 2065 - Manut.do Funcionamento cio SAMU; 
,ia[ de Consumo (Fonte 02.14). 

ESTADQ DA BAHIA 
PREfrITURA IUNIClPAL DE SÃO FLlX Do CORIbE 

V 
tio réu,DO COMBt 

podendo ser prorro ado nos t rmos do art.57, inciso 1 da Lei n08666/93; 

   

05.02 - Funda Municipal de Súde; Proj/Ativ: 2216 - Aquisição de Medicamentos e Material 
Penso; Elemento: 3.90.30-00— material de Consumo. (Fonte 02,14). 

CLÁU3ULA DÉCIMA — DIRElFOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
10 -DA GONTRATANTe 
10.1.1 Ter o direit&'de não mais utilizar os fornecimentos da contratada caso o mesmo não 
cumpra o estabeledido no presente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas 
na Lei n09.1313910-!t 
10.1.2 Intervir dos ffornecimerjtos ou interromper a sua execução nos casos e condições 
previstos na Lei n° q.666/93; 
10.1.3 Efetuar os Ipagamentos conforme medição, pelos fornecimentos executados de 
acordo com as dispbsições do presente contrato; 
10.1.4 Enviar a conatada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez 
em ciue ocorrera reenç5o de í,,postos sobre a nota fiscal ou recibo de fornecimentos; 
10.1.5 Modificar dp rescindi i' unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei 
n°6606193; 
10.1.6 A CONTRATANTE  exercerá a fiscalização da execução do objeto deste contrato, 
através do Fundo Municipal de' Saúde; 
10.1.7 O presente contrato poderá sofrer alterações, nos termos do art.65 da Lei n° 8.666/93 
e suas cominaçõesosteriorS; 
10.2 DA CONTRATADA 
10.2.1 A contrataja assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os 
fornecimentos contratados no casode descumprimento do pagamento das parcelas deste 
contrato, nos termo da Lei n° .666/93; 

10.2.2 Executar to4s os forncimentos objeto deste contrato de acordo com a sua proposta 
de preço, Èch 2g pp-PnÚcindop 4a Lei n08.666193: 
102,3 Exigir da contratante jo cumprimento da Iegiolaçüo, bem como da6 orientações 
emanadas por estavisanuo o ucesso da Administraçao iúiiica Municipal; 
10.2.4 Assumir em caráter eclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, 
trabalhista e previdénciária; 
10.2.5 Emitir a not& fiscal e rtcibo  de quitação dos fornecimentos, fazendo discriminar no 
ou corpo a dnduçãp dos imp tos quando exigido pela a contratante: 

19.2.6 Reeponder polo cumprimento doo pootuladuo legaio vigenteo de ámbitQ federal, 
. estadual e munioipl, bem orçio assegurar os direitos e cumprimento os deveres de todas 

as obrigações estaqelecidas R  lei: 
10.2.7 A contratad4 não podrá transferir, no todo ou em parte, a execução do objeto do 
presente contrato. 
10.2.9 ResponsabiljSr-se Peli  garantia do produto nos termos da ABNT, ou outro na forma 
da lei; 
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10.2.9 A contratadh observará o disposto no art.12, combinado com o 2r113 da Lei 
n°8.076/90, dispõe obro qualidade dos fornecimentos ofertados; 

10.2.10 Responsal%ilizar-se pela a realização do fornecimento do produto em caráter 
emergencial no prazo máximo estipulado, promovendo a entrega imediata; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE HABILITAÇAO - A obrigação do 
contratado de manor, durante toda a execuço do contrato, em compatibilidade com as 
QDriga?oes por ela aumidas, todas as conui?oes  de baliIita9ao e quaflfivayao exigidas na 
licitação; 

O 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 administrativa; 

12.2 - Mministrativp - por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados 
nos incisos 1 a XII, )ÇVII, XVIII do art.75 da Lei n°  6.660(93; 
12.8 - Judicial - no4 termos da legislação processual; 

12.4 - assunção im4diata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por 
ato próprio da Admipistração; 

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

L 
12.8 - execução dagarantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores 
das multas e indenilações a ela devidos; 

1Z.7 - retenço doa oróditos decorrentes do contrato att o limite dos prejuíioa causados 
Administração. 

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

12.9 - É permitid4 à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o 
contrato, podendo assumr o controle de determinadas atividades de fornecimentos 
essenciais. 

12.10 - Na hipótesà do inciso II deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização 
expressa do Ministrp de Estado competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme 
o caso. 

12.11 - A rescisão 	que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu 
critério, aplicar a mdida prevista no inciso 1 deste artigo. 

V 
SÃO FtLIXDO CORIBE 
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CLÁUSULA DÉCIJIA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO - A Inexecução total ou parcial do 
contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou 

regulamento, predispõe no Art.77 da Lei n° 8.666/93, e suas cominações; 

13,1 - o no oumprCjnento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

13.2 - o cumprimerflo irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos: 

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

13.4 - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

12.5 - pârnlisneà dá óbrâ, dó serviço ou dó fornecimenfo, sdm justa causa e Prévia 
comunicação à Adninistraçâo; 

13.6 - a subcontraação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessão1 ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não q4dmitidas no edital e no contrato; 

13.7 - ô desatendijento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fisçdtizar a sua execuçao, assim como as de seus superiores; 

13.8 - o cometimento reiterado de faltas na sua execu9ão, anotadas na forma do 5 111  do a. 

67 desta Lei; 

13.9 - a decretação 0e falência ou a instauração de insolvência civil; 

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

13.11 - a alteração Çsocial ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prêjudique a execuo da contrato: 

13.12 - razões de lóteresse público, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela iiáxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

13.13 - a supressã, por parte da Administração, de obras, fornecimentos ou compras, 
acarretando modifidaçao do valor inicial do contrato altm cio limite permitido no 9 V do art. 
03 desta Lei; 

CLÁUSULA QUA1A DO CASO OMISSO - Este contrato regular-se-á pelas suas cláusulas 
e nas disposições cn{idas na Lei 9.880/92, inclusive os casos omissos: 

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica 
estipulado o percerttual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa 
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PREFEITURA MUNICIPAL DES4O  FÉLI)C DO CORIBF 

de mora, por dia dá atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, cite o limite 
de 10% (dez por c$to) do valor contratado. 

15.1 - Em caso de fhexecuçâo total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condiOes avençadas, a contratada ficara sujeita às seguintes penalidades nos 
termos do art. 87 dá Lei n. 8.666/93: 

15.2 - advertência; 

15.3 - multa de 10à (dez por cento) do valor do contrato, 

15.4 - suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por razo não superior a 2 (dois) anos e, 

11 

15.5 - declaração Me inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que sela  promovida a 
reaDilitaçao perant a própria autoridade que aplique a penalidade, que sara concedida 
sempre que a co ratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo d sanção aplicada com base no inciso anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato deverá 
ser executado fieltente  pelas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações 
contidas nos Arts. 9 a 71 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉC4A OITAVA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de 
Santa MnriG da VitQria - PÁ, para dirimir dúvida ou questões oriundas do presente eontrato, 
renunciando as partas a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

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

São Félix do Corib; 
f', 

23 de maio de 2017. 

Fundo 	 Saúdei  
t-  nte 

Mnq Soldas Conircio o kntaQfin Ltda 
Contratado 

7. 

'4 
nôwtix nó C6RIBE a. 

Testemunhas: 1- 

2 
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