
ESTADO DA BAHIA
FúNDo úuutcpal oE sAúDE DE souro soARE-s
Âv. José SemDaio, Íf 08, 1" anÍtar, Centro, Souto Soares - Bahia' CEP 46'990{m

êirpiiõ.àsz.ózs,ó0or-8t - teteÍax: (075) 3339'2150 I 2128

CONTRATO DE FORNECIMENÍO N' O21 M22FOR'FMS.

REF. DtsPENsA DE LtctrAÇÁo N" 020/2022FMsDt

aduzidos

de Saúde.

CONTRATO QUE ENTRE S' CELEBRAM O

Éúxoó uuuapeL DE SAúDE DE souro
SOE,NTS T I EMPRESA RESTARÍ COM. E SERV.

VALENÇA EIRELI - ME.

Nesta data, o FllNDo MUN|C|PAL DE SAIJDE DE souTo soAREs, Estado da Bahia, inscrito no

cNpJ - cadastro Nacionat aL'puíãàt Jurídicas, sob.o no. 10.367.025/0001'81, localizado à

Avenida José sampaio n" 08,;.A:ná;;:c;;;r:;;ata_cidade, reore*ntado neste ato peto secretário

Municipat de saúoe, o rrnno, iÀàíóáôúiÀ or ouvtne, brasiteiro, inscrito no cPF 'cadastto

de pessoas FÍsicas sob o r" rin.iàí.íú-21 e portaaor do RG n' 38.193.496 ssP-sP. residente e

domiciliado na Rua ol ae- ieiimoro, g2,' CentÍo, nes? adade, doravante denominado

'ffi"1:i";"{;iiir*{;z:;::l:::"Y;Er:E;;fr 
;:e'i'.i!f §l',;:l:;

CEP: 45.4Í:o'0rI, vat"nçrni,'iáííi aml"it9t11aa' petl Sra' sUsEÍE DlroMoNDEs sousA'

inscrita no cadastro o" p"rriÁàjl"iriii, I cpr, yo'o !".545.708.085-49 
e portador do RG no

0255626061 ssp-BA, resiaeííie'iiàírniaao nta nultdgar Ferreira, 70, centro, Jacobina/Ba'

cEP:44.700-000, do,urunt iàíi'iiàii Cõir.pltepa' õnde o cQltln$lelrq utitizando suas

prerrogativas tega.is, com ortá'i/íÃg'ãffi tt A'-tei e'dea de n de junho de 1993 e

atteraçoes postenores' ,,rrui i'i'ãtLXí"-tiisiniurNro ])NTRATUAL' nos termos a seguir

CLÁUSUTA I - DO OBJEÍNO E REGIT|TE DE EXECUçÃO:

O presente contÍato tem por obieüvo a contÍataçào de empre* especializada no fornecimento de

botsas personatizadas para "l{iàJi"í'i''*iitei* 
i'i Saude ê os Agentes comunitários de

Endemias para atender o ,"n;;;Ü;àiár;í; ípia"*nngi*, de interessã da secretaria Municipat

CTÁUSULA II_ DO VALOR E COND//COES DE PAGAMENTO:

Para cumprimento do que tÍaê a CLÁUSULA l' a CONTRATANTE pagará a C9-N^TRATADA o valor

,1t^hAt ítê pS S.2IO.OO binCo mit,- duzentos e oitentA rea§, Correspondente AS Camisas paÍA a
t;:;rí;r;;"';;r;,:ttáiti"'í"i0", 

conrorme orÇaínento anexo e ptanitha abaixo:

VL. TOTALVL. UNT
DESC o

RS 4.320,00R$ 96,0045
VA)(TtPO

dimensoes
l,

tal,

ombreira
rapersnalizada

IO DE SAUDE,ITÁMUNEN

odelonametro algodãcartemodeloBolsa
03comTIoMoLoc01n

dena5diviúrias,
coleirade cas darÇoafronta lÇabolsocom

omcmeemOmm,4deada reguladureforÇ
comtadatomen mpafecha
panca xeedessadorpa

RCE oTb R$ 960,00R$ 96,0010lgodãoarteiroBolsa
VA)

visórias,
coleia

adelonaemcmodelo
03comTIoMOOCLPOo7n 0 (il

dedimenSoessnadi
cadarÇodefrontam bolsoco
em metal, comda de 4omm

^sli"'o 
d' íEtu dgl't'l F

RESTÂfiTco ÉrcDE itsr ÍÍcoriÉElo É sEÍvros

snvKosv rfNCA EIREU ffiT!.,*,,.--

40x30x20cm,

40x30x20cm,
alÇas



ESTADO DA BAHIA
Fúuoo MUNlctpAL DE sAúDE DE souro soAREs
ir. iÃã s"moaio, Íf 08, 1o andar, centÍo, Souto Soares - Bahia' cEP 46'9!x)-m0

ônp]io.gsz.ózs/ooo1-81 - Telefar: (075) 3339-2150 / 2128

CLÁUSULA 1". DO PERIODO DE WGENCIA:

oprcsentecontÍatoseinicianodia24/02/2022eexpira-senoclia30/04/2022,outérminodo
ío[*inàÃn ao produto obieto deste contrato, caso ocorra antes deste prazo. Findo este prazo as
';;:;";";;;;";;"'iáriiir-íoáíiíàáiáiiii^ , orrr, satvo pasamenios que porventura esteiam

em atraso.

cLÁsuLA w - DO CRÉD|TO ORçAttENTÁRto:

As des4sas deconentes da execução deste contÍato correrâo pot @nta da seguinte dotação:

Unidade Orçammtária: 02.05.02 - Fundo Municipal de.SaÚde'

Áiii,-iois'- ManutenÇao das Açoes da Atenção Básica

Ciáisincaçao EconÔmica: 33.90'30 - MateÍial de Consumo

Fonte: 02 - saúde 150Á.

Fonte: 14 - Transferéncia do SUS

Unidade ÜÇamentária: 02.05.02 - Fundo Municipal !:..raÚ!e
Áiii'-itis'- uànitençuo das eçres de Btoco de vigilância em saÚde
'àiàitif,rrçao 

EconÔmha: 33.90 30' MateÍial de Consumo

Fonte: 02 - Saúde 15%.

Fonte: 14 - Transferência do SUS

CLÁU SU LA V - IN C//DÊN C'AS F'SCÁ'S

os tributos (imwstos, taxas, emolunentos, contibuiçÕes fiscais e parafiscais) que seiam 
-devidos

em deconencia direa ou inoireta"aí'piétàfiiô"iiàt ou de sua execuÇào sao de responsabilidade

do contribuinte, assim definido na Norína I nbutana'

A CONTRATANTE, quando i*i" '"i"'tnu 
descontará e recotherá' nos prazos da Lei' dos

pagamentos que efetuará , õóuraiteoe' os tÍibutos a que esteja obrigada wla legislaçâo

vioente.'iZ'iirito a, vigência da presente avença' os produtos.a-xrem funecidos' bem cono os encarqos

oriundos da retaÇâo de üabai;;."iiiiãáõ6níCailon ". 
seus empregados' serão de. única e

exctusiva responxbitidade ií'õôítnenDA, afastando integralmente qualquer_obrigaçâo,

solidária ou subsioiaria, por pàie cta G1NTRATANTE, na Íorma da legislaÇâo de regênc,a.

CLAUSULA VI _ DA RESCISÁO:

opresenteconÜatoserarescindidonaocorrênciadashipÓtesesyevistasemespecialnosAÍtigos
77 e 7a. bem como a quarquei'iisãiiniiíàl"i i" e.aaa/ss e suàs psteriores atteraÇeÊs e' ainda

nos seguintes casos:

§ 1" - lnadimptencia de quatquer c!áusuta ou condiÇâo deste contato' pr inftaçào de uma das

partes, quando notincaoo por'JJsii-páÉiiÃ"-iaõ iti"tora e nao aandida no üazo de 30 (tinta)

dias;

RESTAm COMEROO E k-"d.ó. kd drr!, 
'.!iinucosveuncl

EIREU o.r,if ro).Ix r'rr 'r'

fechamento da tamqa comombreira
perxnaliza

EM
radaxe paencador554pa

sIAEE DE ET, DGA
R$ 5.280 0055TOTAL

de
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ESTADO DA BAHIA
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CNPJ 10.367.025/fl)01-81 - TeleÍar: (075) 3339-2150 / 2128

§ 2' - Transferéncia das obrigaçoes aqui contÍatadas, parciais ou totalmente, a terceiros, *m a
expressa autorizaÇao e concordância de ambas as pattes, W escito;

§ 3" - Por gualquer uma das paftes, atÍavés de aviso pÍévio por escrito com antecedência mÍnima
de 60 (sessenta) dias;

§ 4' - Por atraso superior a i0 (Trina) dias dos pagamentos devidos pela Administraçâo conforme
previsto na Lei 8.666/93, de 21.06.93, art. 78, inciso XV;

CLÁUSULAW- TN REAJUSTE E ADIÍAMENTO:

O presnte contÍato pderá *r reajustado deste que ocofia Íator econômico que afete o equilÍbrio
econômico do mesmo, sendo tal reajuste no limite do índice inilacionário oficial, diwlgado pelo
Govemo Federal, mediante a celebraÇao de Termo Aditivo.

CLÁUSULA VIII - DAS PENALIDADES:

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

O presente contÍato é regido pela Lei 8.666/93 a qual as partes se suieitam para resoluÇao dos
casos em que este instÍumento for omisso, aplicando as penalidades previstas nos Attigos 86 a 88,
da mencionada Lei, que as paftes declaram teÍ pleno conhecimento do teor e ainda'
t- Adveftencia escrita, quando se tratar de inftaÇao leve, aiuízo da CONTRATANTE;
tt - Multa diáda equivalente a 2% (dois por cento) do valor global do contrato;
Itt - Suspensão temporária de pafticipaÇao em licitaÇão e impedimento de contÍatar com
AdministÍaçâo Pública Municipal, por até 02 (dois) anos.

CLÁUSULA IX- DA FUNDAMENTAçÃO LEGAL:

O presente contÍato tem futcro legal no Art. 37, lnciso lX da CF, na Lei Municipal no. 0277/2001
Art.2o, item V, alíneas "a" e "b" e Legislaçào Prev'lenciária e Fiscal, lei 8666/93 e suas alteraÇoes
posteriores.

Parágrafo único. Pelos serviÇos enumerados nos itens acima. esclarece-x que as despesas serào
computadas da seguinte forma: 50oÁ (cinqüenta) por cento dos xrviços serâo computados em
pesi;oat e 50% (cinqüenta) pr cento, serâo computados em insumos, no infrrito de nao ser-conÍabitizado 

todo o valor dentro do limite estipulado no art. da Lei 1O1/OO de Responsabilidade
Fiscal.

CLÁUSULA X- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO:

O presente termo poderá ser alterado de comum acordo, mediante a celefuaÇão de termo adiüvo.

âLAUSULA X'- DA FISCALIZAçÃO rro CONTRATO:

O fornecimento, objeto deste contÍato será fiscalizada pelo seNidor Rodrigo Vieira Andrade, insc to

no CPF de n.o 035.303.545-97, pftador da MatÍicula de n.' 571, paÍa exercer as atibuiÇoes de
Gestor de ContÍatos Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal de
n." 112, de 26 de agosto de 2021 , publicado em 26 de agosto de 2021 no Diário Oficial do MunicÍpio.

CLÁUSULA XII- DO FORO:

RESTAffI COMEfiOO E kr..dod. rqtu dhnâr p..

sEnvrcosVALENcA EHtm"t"*to'
EIRELI or@ 2o22-02-r. r.:t2r e {3to



t. ESTADO DA BAHIA
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' 
2í28

o"ãã" contratantes obigam-se por si e por seus sucessores, a qualquer títuto, cumpir o

presente contrato. e, po, 
""trÃ^li"rã" " 

á49r9g5' assrnam o prese nte instrumento em 03 ítres)

vias de iguat teor, o representait du CONfnAtlXte e. a CONTRAÍAPA iuntamente com as

i""t"^uinr", abaixo e'a tudo presentes' para que se produzam os efe'Ios /ega's'

Souto Soares'8A, 24 de Fevereiro de 2022.
RESTART COMERCIO E

coMErcO t s€RlVKOs V^tEtlCA €l8ELl
dê ío.@ dgit l Ps REí^rr

SERVICOSVALENCA EIRELI Dàd6: 2O2zO22'r 1a5324 {3!o'

RESTART CO['. E SERv. vALeuçe eneu - ne
VAGN
SE R ,,UN, DÊ SAÚDE
CONTRATA TÊ

TESTEMUNHAS:

q.Z>5 '+f-43

CiIPJ; 35. 658.07 1/0001'02
Rep..' SUSEÍE D/OirOirDES SOUSÁ

CPF: 515.708.08519
CONTRATADA

(^^ cb, 0+t.xa
RG.' .IàL6 3 lr-^ 'í- La

DE OLIVEIRA


