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CONTRATO DE FORNECITTENTO N" O2I'/'2O22FOR.FUS.

REF. D,SPE 
'SA 

DE L\C|TAçÁO No 023/2O22FrrSDt

CONTRATO QUE EA'IRE SI CELEBRAM O FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUTO §OÁRES E Á
E'TPRESA BRNTE,( COTTÉRCIO DE TECIDOS LTDA.

Nesta data, o FLINDO ttUNtCtPAL DE SÁÚDE DE SOUIO SOÁRES, Estado da Bahia, inscrrto no CNpJ -
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob ono. 10.367.02Y0001-81, localizado à Avenida José Sampaio
n" 08,1"Andar, Centro, nesta cidade, representado neste ato pelo Secretáio Municipal de Saúde, o senhor
yÁGrVO SOUSÁ DE OL,VEIRA, brasileiro, inscrito no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas soó o n"
000.536.475-21 e podador do RG n" 38.193.496 SSP-Sê res,Uenle e domiciliado na Rua O7 de Setembro,
92, Ce.ntro, nesta Cidade, doravante denominado CONrRATANTE e do outro lado a Empresa BRINTEX
coÚÉRclo DE TEcDo:s LTDA, inscrita no cu,lFffiizt3s7/ooo14o, tocatizada a Rua Gouveia,
999/Loja Boa Vista, Belo Hoizonte/Mc, CEP: 31.06G540, neste ato representada pelo Sr. JOÁO JOSÉ DE
OLIWRA ANETH, inscrito no Cadastro de Pessoas Físlca s - CPF, sob o no 046.572.5864A e podador do
RG no MG-10.294.335, residente e domiciliado na Rua Catmo da Mata, 751, Baitro Ven Cruz, Belo
Horizonte/MG, CEP: 30.285-100, doravante denominada CONTRATADA. onde o oONTRAÍANIE
úilizando suas prerrogativas legais, com
afterações posteriores, firmam o presente

base no artigo 24, lnciso ll da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e
INSTRUMENTO CONTRATUAL, nos fermos a seguir aduzidos.

cLÁusuLA t - Do 0BJETwo E REctME DE accuçÁo:

O presente contrato tem por objetivo a conlratação de empresa especializada para aquisição de Tecidos
Brim Leve Saria, cor branca para confecção de lençóis para pacientes e tecido PerÇal 180 fios 100%
algodão para confecção de campos cirurgicos, para atendimento e organização da tJnidade Hospitalar, de
rhÍeresse da Secretaria Municipal de Saitde.

CLÁUSULA I' - DO VALOR E CONDICOES DE PAGANENTO:

Para cumprimento do que trata a cLÁusuLA I, a âoNTRATANTE pagan a GoNTRATADA o valor gtobat
de R$ 15.284,00 (quinze mil, duzentos e oilenta e quatro reais), conespondente as camisas para a
Secretária Municipal de Saúde, confome orçamento anexo e planilha abaixo:

ITEM DESCR çÁO QUANT VL. UNT W. TOTAL
01 Tecidos Bim Leve Sarja 1,60 de largura na cor

branca.
220M R$ 27,95 R$ 6.149,00

tecido Percal 180 fios 100% algodáo 2,50 de largura 350M RS 26,10 R$ 9. í35,00
TOTAL R$ 15.284,00

CLÁUSULA III - Do PERIo,Do DE WGENCTA:

O presenle contrato se inicia no dia 02/03t2022 e expr,ia-se no dia 30/06n022, ou término do fomecimento
do Produto obieto deste contrato, caso ocoÍa anÍes dasÍe prazo. Findo este prazo as paÍtes náo terão
nenhuma obigaçáo para com a outra, salvo pagamentos que po,yentura estejam em atraso.

cLÁsuLA w- Do cRÉDtTo oRçAnENrÁRI/o:

Ás despesas deconentes da execuçáo deste contnto coneráo por conta da seguinte dotação:

Unidade Orçmentáda: 02.05-02 - Fundo Municipal de Saúde.
Açáo: 2084 - Manutenção das Ações da AtençÁo Hospitalar e Ambutatoiar Média e Atta Comptexidade
ClassiÍicação Econômica: 33.90.30 - Mateial de Consumo
Fonte: 02 - Sa(rde 15oÁ.
Fonte: 14 - Transferência do SUS
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cLÁusuLA y- ,rvcrDÉrvcrÁ s FrscÁrs

Os ÍrbuÍos írmposÍos, taxas, emolumentos, contribuições Í?scars e parafiscais) que sejam devidos em
deconência direta ou indireta do presente Contrato ou de sua execução são de responsa bilidade do
conlibuinte, assim definido na Norma Tibutária.
A CONTRATANTE quando fonte retenton descontará e recolherá, nos prazos da Lei, dos pagamentos que
efetuam a CONTRATADA, os tributos a que esteja obrigada pela legislaçáo vigente.
No curso da vigência da presente avença, os produtos a serem fomecidos, bem amo os encargos oriundos
da relação de trabalho, entre a CONTRATADA e seus empregados, serÉo de única e exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA, afastando integralmente qualquer obrigaçáo, solidáia ou subsidiáia,
por parte da CONTRATANTE, na forma da legislação de reg,ência.

oLÁUSULA W - DÁ REsc,sÁo..

O presente contrato será rescindido na oconência das hipóteses preüsÍas em especial nos Arligos 77 e 78,
bem como a qualquer dispositivo da Lei n" 8.666/93 e suas postenbres al?erações e, ainda nos segulnfes
casos.

§ 1'- lnadimplência de qualquer cláusula ou andição deste contrato, por inftação de uma das partes,
quando notificado Wr esüito pela parte nâo infratora e não atendkia no prazo de 30 (trinta) dias;

§ 2" - Transferência das obigações aqui contretedes, parciais ou totalmente, e terceiros, sem a sxpressa
autoização e concordância de ambas as partes, por escrito;

§ 3" - Por qualquar uma das paíes, aúravés de avrbo prévio por escrito com antecedência mínima de 60
(sessenla) drãs;

§ 4' - Por atraso supeior a 30 (Trinta) dias dos pagamentos devidos pela Administração conforme previsto
na Lei 8.666R3, de 21.06.93, ad. 78, inciso W;

CLÁUSULA W' - DO REAJUSTE E ADITANENÍO:

O presente contrato é regido pela Lei 8.666/93 a qual as parres se sujeilam para rcsolução dos casos €m
gue esÍê instrumenlo for omr:sso, aplicando as penalidades preyr:stas nos ArÍ,gos 86 a 88, da mencionada
Lei, que as partes declaram ter pleno conhecimento do teor e ainda.
l- Advertância escrita, quando se tratar de infnçáo leve, a julzo da CONTRATANTE;
ll - Multa diáia equivalente a 2%o (dois por centQ do valor global do contrato;
lll - Suspensão temporária de participação em licitaçáo e imwdimento de contratar com Administração
Pública Municipal, por até 02 (dois) anos.

cLÁusuLA tx- DA FT NDALENTAçAo LEGAL:

O presente contnto tem fulcro legal no Art. 37, lnciso lX da:CF, na Lei Municipal no. 0277n001 Ar7.2o, item
V, alineas 'a' e 'b' e Legislação Previdenciária e Fiscal, lei 8ô66/93 e suas alteraçús posÍenores.

PaÉgraÍo únlco. Pelos seliços enumerados nos iÍens acima, esclarece-se gue as despesas seÉo
computadas da seguinte torma: 509Á (cinqüentQ por cento dos seryr?os serão computados em pessoa/ e
5O% (cinqüenta) por cento, setéo computados em insumos, no intuito de não ser
contabilizado todo o valor dentro do limite estipulado no ed. da Lei 101/OO de Responsabilidade Fiscal.

O presente contrato poderá ser reajustado deste que ocona tator econômico que atete o equilíbrio
econàmico do mesmo, sendo tal reajuste no limié do índice inflacionário oficial, divulgado pelo Govemo
Federal, mediante a celebração de Termo Aditivo.

CLÁUSULAWII - DAS PENAUDÁDES..
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CLÁUSULA X - DA ALTERAçAO DO CONTRATO:

O presente temo poderá ser afterado de comum acordo, mediante a celebração de termo aditivo

CLAUSULA Xr - DA F//SCALIZAçÁO DO CONÍRAÍO:

O fomecimento, objeto deste contrato será fiscalizada pelo seruidor Rodrigo Vieira Andrade, inscito no CPF
de n." 035.303. 5-97, portador da Matricula de n.o 571, para exercer as atibuições de GesÍor de Contratos
Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal de n.' 172, de 26 de agosto de
2021, publicado em 26 de agosto de 2021 no Diáio Oticial do Munbípio.

CLÁUSULA Xil - DO FORO:

Fica eleito o Foro desta Comarca de Souto Soares para diimir eventuais duvidas deconentes da execução
deste contrato.

Ás parÍes contnlantes obrigam-se por si e por seus sucessoras, a qualquer titulo, cumpir o presenÍe
contrato. E, por estarem justos e conÍralados, assr,ham o presente instrumento em 03 (três) vias de igual
teor, o representante da @!!S!l!!! e a COE|MUqA, iuntamente com as testemunhas, abaixo e a
tudo presentes, para que se produzam os efeitos legais.

SouÍo Soares-BÁ , 02 de Março de 2022,

roAorosEDE â:llãiãiãlH'iSitTl^^
OLIVEIRAANETH ANEIHFTLHo:04657258648
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YÁGA'O SOUSÁ DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE
CONTRATANTE

TETTUNHAS:

BR'NTil COUÉRCTO DETECIDOS LTDA
CNPJ: 02.521.357/0(n1.,0
Rep.: JoÁo JosÉ DE oLwEiRA ANETH
CPF: 016.572.586-18
CONTRATADA
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