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ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, no 08, 1o andar, Cêntro, Souto Soares - Bahia, CEP 46,990-000
CNPJ 10.367.025/0001{í -Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

CONTRATO DE FORNECIMENTO N" 011/2O22FOR.FMS.

REF.: DISPEIT/SÁ DE LICITAçÃO N' 01 1 /2O22FMSDI.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRA'T O FUNDO
ITUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUTO SOÁRES E Á
EMPRESA PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA.

I. CONIRÁIÁNIES: O FITNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUTO SOÁRES, PESSOA JUTId\CA dE

Direito Público lntemo, com sede na Av. José Sampaio, no 08, 10 andar, Centro, inscito no CNPJ/MF sob o
n.o 10.367.02 0001-81, doravante denominado CONTRATANTE e a emprêsa PAPEI,ARIA ALyES E
OLIVEIRA, CNPJ: 08.203.157/0001-26, Localizada na Praça Juthay Magalhães 9978, CenÍro, Souto Soares

- BA, CEP: 46.990-000-

It - REPRESENIÁNIES: Represenfa o CONTRATANTE o Secretáio Municipal, o Sr. VAGNO
SOUSÁ DE OL,VEIRA, brasileiro, inscrito no CPF - Cadastro de Pessoas F/sicas sob o n" 000.536.47í21
e poftador do RG n" 38.193.496 SSP-SP, resdente e domiciliado na Rua 07 de Setembro, 92, Centro, nesta
Cidade, e representante da CONTRATADA o seu representante legal, o Sr. DIOGO ALVÊS DE OLIVEIRA,
brasileiro, maior, solteiro, comerciante, inscrito no CPF 095.231.43U57 e poftador do RG no 15.156.287-36
SSP/BA, residente e domiciliado na Avenida Pedro Gaspar s/no, Casa, Souto Soares/BÁ.

llt - DA AUTORTZAçÃO DA DTSPENSA: O presente Contrato é celebrado êm deconência do Processo
Administrativo no 0112.022, que faz pafte integrante e complementar deste Contrato, como se nele
esÍ,Vesse confido.

lV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contnto é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela

Lei 8.666/93, e demais normas legais peftinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

1.1 Constitui Objeto do presente contrato a aquisição de eguipamentos e mobiliários petmanentes para

atender as necessdadês da Secretaia Municipal de Saúde e Secretaia dê Administração Geral, de
inÍerêssê das respectvas Secrelaras.

CLÁUSULA SEG'JNDA - DA OBRIGAçÂO DAS PÁRTES

2.1 Atém das obigações resultantes da obseruância da Lei 8.666n3, são obigações da CONTRATADA:

I Fomecer os ítens ob.rêÍo deste contrato, obseNado as normas e exigências constantes na Dispensa de
Licitação no U 1f2.022FMSDl a ele vinculado:
ll Comunicar imediatamente e por escito a Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer

anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de
reg u I ariz aÇão necessánas;
t Atender com prontidão as reclamaçÕes por pafte do recêbedor dos se/'viÇos, obieto do presente

contrato.

tV Manter todas as condições de habilitaçáo exigidas na dispensa de licitação:
2.2 - Além das obigaçÕes re'sultantes da observância da Lei 8.666/93, sáo obrigaçôes da CONTRATANTE

I Cumpir todos os comproírissos fin anceiros assumidos com a CONTRATADA:

ll Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as iÍegulaidades observadas no

cu m prim e nto deste contrato.
llt NotiÍicar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer

débrtos de sua responsabilidade;
w Aplicar as sanções administrativas contratuais peftinentes, em caso de inadimplemento.
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àLAUSL,LA TERCETRA - FORMA DE EXECUçÁO DOS SERy,ÇOS

4.1. O valor global para tornecimento dos materiais ora contratados é de R$ 17.280,00 (dezessete mil,
duzentos e oitenta reais), sendo o valor, relativo aos iÍêí,s constantes da proposta do licitante, conforme
planilha abaixo:

4.2. No valor pactuado estão rnclusos fodos os Ínbutos e, ou encargos soc,a/s, resu/Íantes da operação
adjudicatóia conclulda, inclusive despesas com fretes e outros.

4.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva atestação dos seÍores
competentes sobre a execuçeo dos serviÇos a cada mês vencido, mediante apresentação da respectiva
Nota Fiscal.

4,1 - A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obigatoiamente com o
mesmo número de inscição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitaçáo e das propostas de
preços, bem como da Nota de Empenho;

4.5 - Em caso de devolução da Nota FiscaltFatura para coneção, o prazo para pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação.

4.6. O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo contrato de que se encontra am dia
com suas obrigações para com o sistema de seguidade social, mediante apresentação das
Ceftidões Negativas de Débito para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, para com o FGfS ê
Ceiidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

5 - DO PREçO E DO REAJUSTE:

5.1 - Os preços deverão ser expressos em rea,S, fixos e ineajustáveis.

5.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequillbrio econômico
financeiro do Contrato, conforme disposto no 4ft. 65, alÍnea "d" da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SE)fiA - DO PRAZO

6.1. O prazo do contrato será até 29/0/92022, podendo ser pronogado mediante acordo entre as paftes e
nos termos da Lei 8.666/93, observando o quanto estabelecido no ad. 24, ll, da Lei n" 8.666/93.

ITEM DESCRTçAO UNID. QUANT. VALOR VL. TOTAL

01
'ADEIRA 

PLÁST\CA S/ BRAçO UND 100 R$ 56,00 R$ 5.600,00

02 CADEIRA SECRETÁRIA UND 08 R$ 385,00 R$ 3.080,00

03 CADEIRA PRESIDENTE UND 02 R$ 490,00 R$ 980,00

04 MESA SECRETÁRIA C/2 GAVT- UND 10 R$ 680,00 R$ 6.800,00

05 ESTANTE EM AÇO C/5 PRAT. UND 02 R$ 410,00 R$ 820,00

TOTAL R$ 17.280,00

cLÁUsULA SÉTIMA - RECURSO ORçAMENTÁRIO:

3.1 A contratada fornecerá o material nos locais definidos pela contratante, conforme solicitados pelas
Secrelar,ãs de Saúde e Administração que oiginou no Processo de Dispensa de Licitação no
0112022FM5D1, vinculado a este contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIçOES DE PAGAMENTO



7.í. As despesas deconentes da execução do objeto do presente contrato conerão a cargo das seguinÍes
d ot a ções orç a me ntá i a s :

Unidade Orçamentária....: 02.05.02 - Fundo Municipal de Saúde.
Ação: 2055 - Manutenção das AçÕes da Atenção Básica -R$ 4.340,00
Ação: 2084 - Manutenção das Ações do Bloco Média e Alta Complexidade - R$ 2.800,00
Açáo: 2158 - Manutenção e Desenvolvimento das AçÕes do Fundo Municipal de Saúde - R$ 4.380,00
Ação: 2159 - Manutenção das Ações do Bloco de Vigilância em Sa(|de - R$ 410,00
Classificação Econômica: 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente.
Fonte: 2 - Saúde 15%

lJnidede Orçamentárta....: 02.02.01 - Secreârtd Municipal de Administraçáo Geral.
Açáo: 2OO8 - Manutenção e Desenv. das Ações da Secretaia de Adm. Geral- R$ 5.350,00
Classiíicação Econômica: 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente.
Fonte: 0

8 - CLÁUSULA OITAVA. DAS PENALIDADES:

8., - Nos termos do aft. 86 da Lei n. 8.666n3, fica estipulado o percentual de 0,5y. (meio por cento) sobre
o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste
pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.

8.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumpimento de qualquer das
condiçÕes avençadas, a contratada ficará sujeita âs segu,ntes penalidades nos termos do aft. 87 da Lei n.

8.666n3:

c\ l/,
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I - adveftência;
ll - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
/// - suspensão temporáia de paiicipar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por
prazo não supeior a 2 (dois) anos e,
lV - declaraÇão de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração PÚblica.

8.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o ceúame, enseiar o retardamento da execuçáo de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, compoftar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Esfados, DisÍrÍo
Federal ou Municlpios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejulzo das multas previstas em edital e no
contrato e das demais cominações /egars.

8.1. As penalidades somente poderâo ser relevadas ou atenuadas pela autoidade competente aplicando-se
o Pincípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em

fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito ê no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da
data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

8.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adiudicatáias em conta conente em

agência bancáia devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) a contar da data
da notificação, ou quando for o caso, cobrada iudicialmente.

8.6 - As muttas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pela

Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adiudicatária em conta conente
em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar
da notificação, ou quando for o caso, cobrado iudicialmente.

àLÁUSULA NONA - DA RESC,SÁO CONTRATUAL

9.1 - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escito da Administração, ,os casos
enumerados nos incisos l, Xll e XVll do aft.78 da Lei Federal no 8.666/93;
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àLÁUSULA DÉâI,TA - DA PUBLICAçÃO

10,1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicaçáo de
resumo deste Contrato na imprensa oficial do municlpio.

cLÁusULA DÉCIMA PRI,IEIRA - DA VICÊNCIA

11.1. O presente Contrato vigorará do dia 12J012022 a 29/042022.

CLAUSULA DÉCI'TA SEGUNDA- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

12.1. O fomecimento deste contnto será fiscalizado pelo seNidor Rodrigo Vieira Andrade, inscito no CPF
de n.o 035.303.54*97, poftador da Maticula de n.o 571, para exercer as atribuiçóes de Gestor de
Contratos Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal de n.o 172, de 26 de
agosto de 2021, publicado em 26 de agosto de 2021 no Diário Oficial do Município-

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro desta Comarca para diimir questóes oiundas deste Contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (trés) vias de igual teor e forma, as quais foram
,das e assrnadas pelas paftes contntantes, na presença de duas testemunhas.

Souto Soares-BA, 12 de Janeiro de 2022

VAGNO DE OLIVEIRA PAP A YES E IVEIRA
CNPJ : 08.203.1 57/0001 -26
Rep: Diogo Alves da Oliveira/ CPF

095.231.135-57
Contratada

Secretário M
Contratante

Testemunhas

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, no 08, 10 andar, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 10.367.025/000í {1 - Têlefax: (075) 3339-2í50r2í28

0^'
V cPF:6fi<i auq. 175'\


