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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
CONTRATO DE FORNECIMENTO

N.º 197/2020
TERMO DE CONTRATO DE
FORNECIMENTO QUE FAZEM
ENTRE O MUNICÍPIO DE CORIBE
- BAHIA E A EMPRESA SANTA
TEREZINHA
COMÉRCIO
DE
MÓVEIS EIRELI.

O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000,
registrado no CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, representado neste ato pelo Fundo
Municipal de Saúde, Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13, com sede na Avenida Monsenhor Montalvão, s/n,
Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, legalmente representado pela
Senhora Jacqueline Silva do Bomfim, Secretaria Municipal de Saúde, brasileira,
portadora do RG n.º 645344 SSP/BA e CPF n.º 465.963.805-72, com endereço
profissional na sede deste Município, doravante denominado CONTRATANTE; e a
empresa Santa Terezinha Comércio de Móveis Eireli, inscrita no CNPJ sob n.º
04.063.503/0001-67, com endereço situado na Rua 74, 557, Setor Central - Goiania GO, CEP 74.045-020, neste ato representado pelo(a) senhor Marcos Antonio Gomes,
portador da Carteira de Identidade sob o n.º 1.482.134 DGPC/GO, inscrito no CPF sob
o n.º 319.596.011-72, residente e domiciliado na Rua dos Lirios, Quadra 19, Lote 15,
Jardins Lisboa –GO, CEP 74.357-045, doravante denominada CONTRATADA, tendo
em vista o que consta no Processo Licitatório n.º 019/2020 e em observância às
disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da licitação Pregão Eletrônico n.º
016/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
DO PROCESSO LICITATÓRIO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato
a Pregão Eletrônico para Aquisições de equipamentos permanentes - mobiliário,
eletrodomésticos, informática e médico hospitalares, para entrega imediata,
destinados ao Hospital Antônio Joaquim Lopes do Município de Coribe - Bahia, o
qual justifica-se a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 016/2020, que se
regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
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01.01. O objeto do presente instrumento é a Pregão Eletrônico para Aquisições de
equipamentos permanentes - mobiliário, eletrodomésticos, informática e médico
hospitalares, para entrega imediata, destinados ao Hospital Antônio Joaquim Lopes do
Município de Coribe - Bahia, que serão prestados nas condições estabelecidas no
Termo de Referência, anexo do Edital.
01.02. Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento convocatório do Pregão
Eletrônico n.º 016/2020, identificada no preâmbulo acima, e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
01.03. Objeto da contratação:

Item

20

43

Especificação Completa
Unidade Quant.
Marca
Modelo
dos Equipamentos
Cadeira para escritório, com
braço digitador regulável, altura
regulável, pistão a gás, assento e
encosto com espuma laminada de
no mínimo 40mm na cor preta em
courino,
05
rodízios
em
polipropileno na cor preta,
revestida
em
polipropileno,
acabamento com perfil flexível
preto; estofados em espuma
injetada de alta densidade, com
acabamento em perfil plástico ou
FKGrupo- FKGrupounid.
11
capa injetada anatômica; base
Secretaria Secretaria
giratória metálica com capa de
proteção em polipropileno na cor
preta, com regulagem de altura a
gás; estrutura metálica revestida
com pintura eletrostática epóxi-pó
de alta resistência; rodízios de
roda
dupla
injetados
em
polipropileno de alta resistência;
capacidade mínima de peso de
120kg ou superior. Garantia
mínima de 12 (doze) meses
Mesa para escritório, tampo em
MDF mínimo 1,5cm espessura
revestida material melamínico, na
cor cinza texturizado com 0,6mm,
Martinucci- Martinucciunid.
6
inferior laminado texturizado com
SW
SW
0,2mm; bordas emborrachadas cor
cinza claro, dimensões mínimas
do tampo de 1,40m largura x
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0,70m profundidade x 0,75m
altura; pés com altura de 75cm;
estrutura em aço retangular
dimensões espessura mínimas de
3cm x 4,5cm, pés com sistema de
regulagem de desnível de piso
através de parafuso rosqueável e
proteção
em
PVC
rígido,
elementos
metálicos
com
tratamento antiferruginoso, na cor
cinza,
pintura
époxi;
com
gaveteiro de 02 (duas) gavetas
fixas parafusadas sob o tampo da
mesa, com trilho telescópico,
fechadura
para
travamento
simultâneo das gavetas e com
puxadores em aço inox ou
alumínio. Garantia mínima de 12
(doze) meses
2.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUÇÃO

02.01 - O prazo máximo para entrega será de até 30 (trinta) dias corridos a partir de
cada pedido, podendo ser realizada a entrega em qualquer prazo inferior ao exigido,
considerando serem de necessidade imediata após cada Contrato Administrativo
devidamente assinado e após a emissão de cada Autorização de Fornecimento.

3.

CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO

03.01 - O fornecimento será executado na forma de execução indireta, sob o regime de
fornecimento por preço unitário, em conformidade com o disposto na Lei
n.° 8.666/1993 e alterações.
03.01.01 - O fornecimento do objeto aludido na Clausula anterior será atendido
de acordo com as necessidades do CONTRATANTE.
03.01.03 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
prestação do serviço/fornecimento em desacordo com as especificações constantes
deste Contrato.
4.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

04.01 - As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos
das Dotações Orçamentárias a seguir especificadas:
Poder

02 - Poder Executivo
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Orgão

03 - Fundo Municipal de Saúde

Orçamento

Dotação Orçamentária

02.06.00

5.

Aquisição de Equipamentos
Hospitalar e Ambulatorial

Projeto

Elemento

Recurso

1073

4.4.9.0.52.00.00

02

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

05.01 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos fornecimentos aludidos
na Cláusula Primeira, conforme segue: O valor total do Item 20 é de R$ 2.861,98 (dois
mil, oitocentos e sessenta e um reais, e noventa e oito centavos); do Item 43 é de R$
2.398,98 (dois mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos),
perfazendo o valor global de R$ 5.260,96 (cinco mil duzentos e sessenta reais e
noventa e seis centavos), conforme descriminados abaixo:
Item

20

43

Especificação

Valor
Unit.

Valor
Total

11

260,18

2.861,98

6

399,83

2.398,98

Unid. Quant.

Cadeira para escritório, com braço
digitador regulável, altura regulável,
pistão a gás, assento e encosto com
espuma laminada de no mínimo 40mm na
cor preta em courino, 05 rodízios em
polipropileno na cor preta, revestida em
polipropileno, acabamento com perfil
flexível preto; estofados em espuma
injetada de alta densidade, com
acabamento em perfil plástico ou capa
unid.
injetada anatômica; base giratória metálica
com capa de proteção em polipropileno na
cor preta, com regulagem de altura a gás;
estrutura metálica revestida com pintura
eletrostática epóxi-pó de alta resistência;
rodízios de roda dupla injetados em
polipropileno
de
alta
resistência;
capacidade mínima de peso de 120kg ou
superior. Garantia mínima de 12 (doze)
meses.
Mesa para escritório, tampo em MDF
mínimo 1,5cm espessura revestida unid.
material melamínico, na cor cinza
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texturizado com 0,6mm, inferior laminado
texturizado
com
0,2mm;
bordas
emborrachadas cor cinza claro, dimensões
mínimas do tampo de 1,40m largura x
0,70m profundidade x 0,75m altura; pés
com altura de 75cm; estrutura em aço
retangular dimensões espessura mínimas
de 3cm x 4,5cm, pés com sistema de
regulagem de desnível de piso através de
parafuso rosqueável e proteção em PVC
rígido,
elementos
metálicos
com
tratamento antiferruginoso, na cor cinza,
pintura époxi; com gaveteiro de 02 (duas)
gavetas fixas parafusadas sob o tampo da
mesa, com trilho telescópico, fechadura
para travamento simultâneo das gavetas e
com puxadores em aço inox ou alumínio.
Garantia mínima de 12 (doze) meses
Valor Total - Contrato

5.260,96

05.05.01 - Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas
e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, treinamento, garantia de 12 (doze) meses, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
6.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

06.01 - O prazo para pagamento da CONTRATADA é de 10 (dez) dias, após a entrega
das equipamentos solicitados, contado do recebimento definitivo dos equipamentos e
da apresentação do documento fiscal correspondente.
06.02 - O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta
corrente da CONTRATADA.
06.04 - A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla
defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à
CONTRATADA, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.
06.05 - No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos
moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente
em regime de juros simples.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PQHISE3UWM0TKVU7KL5O8G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

5

Terça-feira
11 de Agosto de 2020
7 - Ano - Nº 2680

Coribe

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
06.05.01 - O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP,
onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data
prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação
financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
06.06 - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal, o
documento será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de
Correção, esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste
ou atualização do valor contratual.

7.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

07.01 - Este Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura,
considerando o período de vigência da garantia dos equipamentos.

8.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

08.01 - A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por
determinação legal, obriga-se a:
a) ser legal e financeiramente responsável por todas as obrigações para a
execução dos serviços inclusive despesas com transporte e os compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste contrato, bem como pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e
outros afins, a ele não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título,
nem mesmo ao de solidariedade;
b) assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes dolo ou culpa, negligência,
imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato,
diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito
pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
c) assumir a responsabilidade total pela execução dos fornecimentos, com o
materiais e os serviços, para realização do objeto deste contrato;
d) recompor todo e qualquer entrega/equipamento condenado pela fiscalização
da CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo
do prazo final;
e) executar os fornecimentos objeto deste contrato de acordo com as
especificações e/ou normas exigidas, utilizando ferramentas e equipamentos
apropriadas e dispondo de infra-estrutura necessária a execução dos
fornecimentos;
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f) honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações
da Lei, ficando declarado que o pessoal empregado pela CONTRATADA
não terá nenhum vínculo jurídico com o CONTRATANTE;
g) permitir ao servidor credenciado pelo CONTRATANTE fiscalizar, recusar,
mandar fazer ou desfazer quaisquer fornecimento que não atender as
especificações do objeto e das especificação técnicas mínimas dispostas no
Termo de Referência, observando as exigências que lhe foram solicitadas;
h) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no
bom andamento dos fornecimentos, objeto do presente contrato.

9.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

09.01 - O CONTRATANTE além das obrigações contidas neste contrato por
determinação legal, a obriga-se a:
a) designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva nos fornecimentos;
b) efetuar, no prazo indicado na cláusula Sexta, os pagamentos devidos a
CONTRATADA.
c) Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos fornecimentos objeto deste contrato;

10.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.01 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no
presente contrato sujeitará a CONTRATADA às sanções prevista na Lei Federal n.º
8.666/1993, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

10.02 - Nos termos do artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, ficará impedida de licitar e
contratar com o Município de Coribe - Bahia e será descredenciada do SICAF e do
Cadastro de Fornecedores do Município de Coribe, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação
de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a
CONTRATADA que:
10.02.01 - cometer fraude fiscal;
10.02.02 - apresentar documento falso;
10.02.03 - fizer declaração falsa;
10.02.04 - comportar-se de modo inidôneo;
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10.02.05 - não assinar o contrato no prazo estabelecido;
10.02.06 - deixar de entregar a documentação exigida no certame;
10.02.07 - não mantiver a proposta.
10.03 - Para os fins da Subcondição 10.02.04, reputar-se-ão inidôneos atos como os
descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/1993.
10.04 - Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n.º 8.666, de 1993;
e no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na
execução do contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a
CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas
definidas nos itens “4”, “5” desta cláusula, com as seguintes penalidades:
10.04.01 - advertência;
10.04.02 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a dois anos;
10.04.03 - 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 aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
10.04.04 - impedimento de licitar e contratar com o Município de Coribe, e
possível descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo
prazo de até cinco anos.
10.05 - No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o
contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta
por cento) do valor do contrato.
10.06 - Além das sanções previstas no contrato, podem ser aplicadas à
CONTRATADA, garantida prévia defesa, multas na forma que se segue:
10.06.01 - em caso de descumprimento do prazo estabelecido para o
fornecimento dos equipamentos, sem que haja justificativa aceita pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará sujeita à multa equivalente a meio
por cento (0,5%) do valor unitário do equipamento em atraso, por dia corrido de
atraso, até o limite de quinze por cento (15%) do valor do equipamento. Após
trinta dias corridos de atraso, a CONTRATANTE poderá considerar inexecução
total do contrato.
10.06.02 - em caso de descumprimento do prazo estabelecido para execução dos
serviços afetos à garantia on-site, sem que haja justificativa aceita
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pelaCONTRATANTE, a CONTRATADA ficará sujeita à multa equivalente a
meio por cento (0,5%) do valor unitário do equipamento, por dia corrido de
atraso, por ocorrência, até o limite de quinze (15%) do valor do equipamento.
Ao final do prazo de trinta dias corridos, a CONTRATANTE poderá considerar
inexecução parcial do contrato.
10.07 - O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
10.07.01 - Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para
cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual se
houver.
10.07.02 - Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15
(quinze) dias, contados da comunicação oficial.
10.07.03 - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido
pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para
inscrição em dívida ativa.
10.07.04 - Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o
pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, contado da solicitação da CONTRATANTE.
10.08 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.

11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

11.01 - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as prevista na Lei n.º 8666/1993.
11.02 - A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n.º
8.666/93.
11.02.01 - O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente
Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993.
11.02.02 - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da
Lei n.º 8.666/1993, não cabe a CONTRATADA direito a qualquer indenização.
11.02.03 - No caso de rescisão provocada por inadimplemento da
CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos
decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
11.03 - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o
contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a
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CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir
provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente,
providências acauteladoras

12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REAJUSTE

12.01 - Os valores estipulados neste Contrato não poderão ser reajustados.

13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO

13.01 - Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e
fiscalizada pelo(a) titular da Secretaria Municipal de Saúde ou na vagância deste pelo
titular da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento ou por representante
da CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de
terceiros.

14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VEDAÇÕES

14.01 - É vedado a CONTRATADA:
a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
b) Interromper a entrega dos produtos sob alegação de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES

15.01 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666/1993.
15.01.01 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.01.02 - As supressões resultantes de acordo celebrados entre as contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.01 - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento,
por extrato, no em atendimento as exigências da Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
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17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.01 - O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município
de Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
17.02 - E, por estarem justos e contratadas, preparam o presente Termo de Contrato, em
03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme,
vai assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que
produza seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o
que ora é pactuado, em todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, 23 de julho de 2020.

Jacqueline Silva do Bomfim
Gestora
Fundo Municipal de Saúde de Coribe
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Marcos Antonio Gomes
Socio
Santa Terezinha Comércio de Móveis
Eireli
CNPJ n.º 04.063.503/0001-67
CONTRATADO

Testemunhas:
Nome: Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Nome: Verly da Silva Souza
CPF n.º 041.343.435-42
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CONTRATO DE FORNECIMENTO

N.º 198/2020
TERMO
DE
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO QUE FAZEM
ENTRE O MUNICÍPIO DE CORIBE BAHIA
E
A
EMPRESA
ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI.

O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, registrado no
CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, representado neste ato pelo Fundo Municipal de
Saúde, Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Avenida Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe,
Estado da Bahia, CEP 47.690-000, legalmente representado pela Senhora Jacqueline Silva
do Bomfim, Secretaria Municipal de Saúde, brasileira, portadora do RG n.º 645344
SSP/BA e CPF n.º 465.963.805-72, com endereço profissional na sede deste Município,
doravante denominado CONTRATANTE; e a empresa Adovandro Luiz Fraporti, inscrita
no CNPJ sob n.º 07.554.543/0001-05, com endereço situado na Rua dos Imigrantes, 467,
Bairro Lambari – Encantado - RS, CEP 95.960-000, neste ato representado pela senhora
Pollyana Rakhel Carvalho da Silva, portadora da Carteira de Identidade sob o n.º
1347195300 SSP/BA, inscrita no CPF sob o n.º 015.336.095-00, residente e domiciliado na
Rua Caturama, 59, Bairro Santo Antonio dos Prazeres – Feira de Santana – Ba., CEP
44.071-704, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no
Processo Licitatório n.º 019/2020 e em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da licitação Pregão Eletrônico n.º 016/2020, mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas.
DO PROCESSO LICITATÓRIO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Pregão Eletrônico para Aquisições de equipamentos permanentes - mobiliário,
eletrodomésticos, informática e médico hospitalares, para entrega imediata, destinados
ao Hospital Antônio Joaquim Lopes do Município de Coribe - Bahia, o qual justifica-se a
licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 016/2020, que se regerá pelas cláusulas
seguintes e pelas condições descritas no presente:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

01.01. O objeto do presente instrumento é a Pregão Eletrônico para Aquisições de
equipamentos permanentes - mobiliário, eletrodomésticos, informática e médico
hospitalares, para entrega imediata, destinados ao Hospital Antônio Joaquim Lopes do
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Município de Coribe - Bahia, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
01.02. Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento convocatório do Pregão
Eletrônico n.º 016/2020, identificada no preâmbulo acima, e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
01.03. Objeto da contratação:
Item

10

24

34

35

Especificação Completa
dos Equipamentos
Banco giratório, constituído de base e
assento em inox, com encosto, diâmetro
aproximado do assento 40cm, com altura
regulada com pistão de gás, tipo de pés
com quatro rodízios de 5" com
acabamentos
termoplástica.
Garantia
mínima de 12 (doze) meses;
Carrinho de Curativo, com rodízios
contendo balde e bacia, confeccionado em
aço inoxidável, estrutura em tubo, tampo e
prateleiera em chapa mínima de n.º 20,
com varanda nas duas prateleiras, pés com
rodizíos, acompanha balde de inox e bacia
de inox com suportes fixos. Garantia
mínima de 12 (doze) meses
Maca de Transferência, estrutura/leito em
aço inox, grades laterais, suporte de soro
mínimo dois ganchos, com dois carrinhos
para retirada do paciente do Centro
Cirúrgico; suporte no mínimo de 120kg,
dimensões mínimas externas 1,95m x
0,63m x 0,80m, com colchonete de
densidade D26 revestido em courvim preto
ou azul. Garantia mínima de 12 (doze)
meses
Maca fixa para exames, estrutura em
tubos de aço de carbono de 1,20mm, pés
com ponteiras de borracha; leito em
madeira com espuma mínima de 5cm D-26
ou superior, revestida em courvin na cor
preta; cabeceira com regulagem de altura;
acabamento pintura eletrostática em pó e o
interior com tratamento antiferruginoso;
dimensões mínimas altura 80cm x largura
60cm x comprimento 180cm; suporta no
mínimo 120kg. Garantia mínima de 12
(doze) meses

Unid. Quant. Marca

Modelo

unid.

2

ALFRS

ALF MO
002

unid.

2

ALFRS

ALF CCI

unid.

1

ALFRS ALF CM 04

unid.

8

ALFRS

ALF –MEC
AC02
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36

37

38

40

Maca, confeccionada em aço inoxidável,
sala de estabilização, com grades
removíveis, com suporte de soro mínimo
quatro ganchos com pintura eletroestática
em pó branca, com grades removíveis em
aço inox; leito fixo estofado com espuma
mínima D26R revestido em courvim preto
com compesado mínimo de 15mm,
cabeceira reclinável mínimo três posições,
para-choque com borracha em toda volta,
rodízios com no mínimo 5", capacidade
mínima de até 140kg. Garantia mínima de
12 (doze) meses
Mesa auxiliar,
hospitalar, em aço
inoxidável, com duas gavetas, prateleira
superior e inferior com superfície plana,
com quatro rodizios tamanho mínimo de
70mm rodízios com pára-choques e dois
deles com travas, fabricado em aço
inoxidável; dimensões mínimas 60cm x
40cm x 80cm. Garantia mínima de 12
(doze) meses
Mesa de cabeceira, hospitalar, construída
em MDF com revestimento BP
(melaminico de baixa pressão); 1 gaveta; 1
armário inferior com porta e prateleira;
mesa de refeição acoplada com altura
regulável, guia em aço carbono e tampo
em MDF com revestimento BP
(melaminico de baixa pressão); base com 4
rodízios; dimensões aproximadas da
cabeceira - 44cm comprimento x 42cm
largura x 82cm altura; dimensões
aproximadas do tampo da mesa de refeição
- 60cm comprimento x 31cm largura.
Garantia mínima de 12 (doze) meses
Mesa de parto normal, base em T, chapa
de aço 1020, espessura 6,5mm; com
revestimento de chapa de aço inoxidável
304 ou ABS, com pedal. fixação através de
rodas retráteis acionadas por sistema
hidráulico; sapatas de apoio de borracha;
coluna composta mínimo de quatro colunas
guia e quatro hastes de aço 1020 com
cromo duro retificado; movimento de
elevação por sistema hidráulico acionado a
pedal, revestida de aço inoxidável 304
polido; chassis em aço com acabamento
epóxi e revestimento de aço inoxidável 304

unid.

2

ALFRS

ALF-CM I
03

unid.

4

ALFRS

ALF MA I

unid.

8

ALFRS

ALF MC
002

unid.

1

ALFRS

ALF PPP
AC
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polido; movimentos por manivelas
expostas; tampo revestido em aço
inoxidável 304 - dividido em 03 seções:
cabeça, assento e pernas; régua em inox
para a colocação de acessórios;
movimentos proclive ou reverso de
trendelemburg,
trendelemburg
para
operação de tireóide, litotômica, lateral
direita e esquerda; acompanha no mínimo:
01 jogo de colchonetes revestido em
courvim, 01 arco de narcose, 01 par de
porta coxas, 01 par de suporte de braços,
01 par de ombreiras e bandeja coletora
para líquidos e placenta; dimensões
mínimas: comprimento 1900mm x largura
500mm x altura máxima 1010mm, altura
minima 800mm; capacidade de peso
pacientes mínima 200Kg. Garantia mínima
de 12 (doze) meses
2.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUÇÃO

02.01 - O prazo máximo para entrega será de até 30 (trinta) dias corridos a partir de cada
pedido, podendo ser realizada a entrega em qualquer prazo inferior ao exigido,
considerando serem de necessidade imediata após cada Contrato Administrativo
devidamente assinado e após a emissão de cada Autorização de Fornecimento.

3.

CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO

03.01 - O fornecimento será executado na forma de execução indireta, sob o regime de
fornecimento por preço unitário, em conformidade com o disposto na Lei n.° 8.666/1993 e
alterações.
03.01.01 - O fornecimento do objeto aludido na Clausula anterior será atendido de
acordo com as necessidades do CONTRATANTE.
03.01.02 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação
do serviço/fornecimento em desacordo com as especificações constantes deste Contrato.

4.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

04.01 - As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos das
Dotações Orçamentárias a seguir especificadas:
Poder

02 - Poder Executivo

Orgão

03 - Fundo Municipal de Saúde
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Orçamento
02.06.00

5.

Dotação Orçamentária
Aquisição de Equipamentos
Hospitalar e Ambulatorial

Projeto

Elemento

Recurso

1073

4.4.9.0.52.00.00

02

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

05.01 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos fornecimentos aludidos na
Cláusula Primeira, conforme seguem: O valor total do Item 10 é de R$ 800,00 (oitocentos
reais; Item 24 é de R$ 1.488,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais); Item 34 é de
R$ 3.249,00 (três mil, duzentos e quarenta e nove reais); Item 35 é de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais); Item 36 é de R$ 3.114,00 (três mil, cento e quatorze reais); Item 37 é de R$
8.612,00 (oito mil, seiscentos e doze reais); Item 38 é de R$ 3.398,96 (três mil, trezentos e
noventa e oito reais e noventa e seis centavos); Item 40 é de R$ 19.497,00 (dezenove mil,
quatrocentos e noventa e sete reais); Item 45 é de R$ 8.998,92 (oito mil, novecentos e
noventa e oito reais, e noventa e dois centavos); Item 47 é de R$ 2.799,00 (dois mil,
setecentos e noventa e nove reais); o que perfazem o valor global de R$ 55.956,88
(cinquenta e cinco mil e novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos),
conforme descriminados abaixo:
Item

10

24

34

Especificação

Unid. Quant.

Banco giratório, constituído de base e
assento em inox, com encosto, diâmetro
aproximado do assento 40cm, com altura
regulada com pistão de gás, tipo de pés unid.
com quatro rodízios de 5" com
acabamentos
termoplástica.
Garantia
mínima de 12 (doze) meses;
Carrinho de Curativo, com rodízios
contendo balde e bacia, confeccionado em
aço inoxidável, estrutura em tubo, tampo e
prateleiera em chapa mínima de n.º 20,
unid.
com varanda nas duas prateleiras, pés com
rodizíos, acompanha balde de inox e bacia
de inox com suportes fixos. Garantia
mínima de 12 (doze) meses
Maca de Transferência, estrutura/leito em
aço inox, grades laterais, suporte de soro
mínimo dois ganchos, com dois carrinhos
para retirada do paciente do Centro
Cirúrgico; suporte no mínimo de 120kg, unid.
dimensões mínimas externas 1,95m x
0,63m x 0,80m, com colchonete de
densidade D26 revestido em courvim preto
ou azul. Garantia mínima de 12 (doze)

Valor
Unit.

Valor
Total

2

400,00

800,00

2

744,00

1.488,00

1

3.249,00

3.249,00
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meses.

35

36

37

Maca fixa para exames, estrutura em
tubos de aço de carbono de 1,20mm, pés
com ponteiras de borracha; leito em
madeira com espuma mínima de 5cm D-26
ou superior, revestida em courvin na cor
preta; cabeceira com regulagem de altura;
unid.
acabamento pintura eletrostática em pó e o
interior com tratamento antiferruginoso;
dimensões mínimas altura 80cm x largura
60cm x comprimento 180cm; suporta no
mínimo 120kg. Garantia mínima de 12
(doze) meses
Maca, confeccionada em aço inoxidável,
sala de estabilização, com grades
removíveis, com suporte de soro mínimo
quatro ganchos com pintura eletroestática
em pó branca, com grades removíveis em
aço inox; leito fixo estofado com espuma
mínima D26R revestido em courvim preto unid.
com compesado mínimo de 15mm,
cabeceira reclinável mínimo três posições,
para-choque com borracha em toda volta,
rodízios com no mínimo 5", capacidade
mínima de até 140kg. Garantia mínima de
12 (doze) meses
Mesa auxiliar,
hospitalar, em aço
inoxidável, com duas gavetas, prateleira
superior e inferior com superfície plana,
com quatro rodizios tamanho mínimo de
70mm rodízios com pára-choques e dois unid.
deles com travas, fabricado em aço
inoxidável; dimensões mínimas 60cm x
40cm x 80cm. Garantia mínima de 12
(doze) meses.

8

500,00

4.000,00

2

1.557,00

3.114,00

4

2.153,00

8.612,00
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38

40

Mesa de cabeceira, hospitalar, construída
em
MDF
com
revestimento
BP
(melaminico de baixa pressão); 1 gaveta; 1
armário inferior com porta e prateleira;
mesa de refeição acoplada com altura
regulável, guia em aço carbono e tampo em
MDF com revestimento BP (melaminico de
unid.
baixa pressão); base com 4 rodízios;
dimensões aproximadas da cabeceira 44cm comprimento x 42cm largura x 82cm
altura; dimensões aproximadas do tampo
da mesa de refeição - 60cm comprimento x
31cm largura. Garantia mínima de 12
(doze) meses
Mesa de parto normal, base em T, chapa
de aço 1020, espessura 6,5mm; com
revestimento de chapa de aço inoxidável
304 ou ABS, com pedal. fixação através de
rodas retráteis acionadas por sistema
hidráulico; sapatas de apoio de borracha;
coluna composta mínimo de quatro colunas
guia e quatro hastes de aço 1020 com
cromo duro retificado; movimento de
elevação por sistema hidráulico acionado a
pedal, revestida de aço inoxidável 304
polido; chassis em aço com acabamento
epóxi e revestimento de aço inoxidável 304
polido; movimentos por manivelas
expostas; tampo revestido em aço
inoxidável 304 - dividido em 03 seções:
unid.
cabeça, assento e pernas; régua em inox
para
a
colocação
de
acessórios;
movimentos proclive ou reverso de
trendelemburg,
trendelemburg
para
operação de tireóide, litotômica, lateral
direita e esquerda; acompanha no mínimo:
01 jogo de colchonetes revestido em
courvim, 01 arco de narcose, 01 par de
porta coxas, 01 par de suporte de braços,
01 par de ombreiras e bandeja coletora para
líquidos e placenta; dimensões mínimas:
comprimento 1900mm x largura 500mm x
altura máxima 1010mm, altura minima
800mm; capacidade de peso pacientes
mínima 200Kg. Garantia mínima de 12
(doze) meses

8

1

424,87

3.398,96

19.497,00 19.497,00
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45

47

Poltrona
Hospitalar,
material
de
confecção armação baixa aço / ferro
pintado, assento/encosto estofado courvin,
descanso para os pés integrado, capacidade unid.
14
642,78 8.998,92
até 120 kg, reclinação acionamento
manual; Garantia mínima de 12 (doze)
meses.
Suporte para soro, em aço inoxidável,
com rodinhas, com ajuste de altura
dimensões aproximadas mínimo 1,80m x
unid.
15
186,60 2.799,00
máximo 2,50m, com no mínimo quatro
ganchos. Garantia mínima de 12 (doze)
meses
Valor Total - Contrato 55.956,88

05.05.01 - Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
treinamento, garantia de 12 (doze) meses, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.

6.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

06.01 - O prazo para pagamento da CONTRATADA é de 10 (dez) dias, após a entrega das
equipamentos solicitados, contado do recebimento definitivo dos equipamentos e da
apresentação do documento fiscal correspondente.
06.02 - O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta
corrente da CONTRATADA.
06.04 - A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os
valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela
CONTRATADA, nos termos deste contrato.
06.05 - No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos
moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em
regime de juros simples.
06.05.01 - O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP,
onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data
prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação
financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
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06.06 - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal, o documento
será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, esse
intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do
valor contratual.

7.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

07.01 - Este Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura,
considerando o período de vigência da garantia dos equipamentos.

8.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

08.01 - A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação
legal, obriga-se a:
a) ser legal e financeiramente responsável por todas as obrigações para a
execução dos serviços inclusive despesas com transporte e os compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste contrato, bem como pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros
afins, a ele não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem
mesmo ao de solidariedade;
b) assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes dolo ou culpa, negligência,
imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente,
por seus prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
c) assumir a responsabilidade total pela execução dos fornecimentos, com o
materiais e os serviços, para realização do objeto deste contrato;
d) recompor todo e qualquer entrega/equipamento condenado pela fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do
prazo final;
e) executar os fornecimentos objeto deste contrato de acordo com as
especificações e/ou normas exigidas, utilizando ferramentas e equipamentos
apropriadas e dispondo de infra-estrutura necessária a execução dos
fornecimentos;
f) honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações da
Lei, ficando declarado que o pessoal empregado pela CONTRATADA não terá
nenhum vínculo jurídico com o CONTRATANTE;
g) permitir ao servidor credenciado pelo CONTRATANTE fiscalizar, recusar,
mandar fazer ou desfazer quaisquer fornecimento que não atender as
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especificações do objeto e das especificação técnicas mínimas dispostas no
Termo de Referência, observando as exigências que lhe foram solicitadas;
h) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento dos fornecimentos, objeto do presente contrato.

9.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

09.01 - O CONTRATANTE além das obrigações contidas neste contrato por determinação
legal, a obriga-se a:
a) designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar as
falhas, atestar a efetiva nos fornecimentos;
b) efetuar, no prazo indicado na cláusula Sexta, os pagamentos devidos a
CONTRATADA.
c) Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos fornecimentos objeto deste contrato;
10.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.01 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente
contrato sujeitará a CONTRATADA às sanções prevista na Lei Federal n.º 8.666/1993,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
10.02 - Nos termos do artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, ficará impedida de licitar e
contratar com o Município de Coribe - Bahia e será descredenciada do SICAF e do
Cadastro de Fornecedores do Município de Coribe, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de
multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA
que:
10.02.01 - cometer fraude fiscal;
10.02.02 - apresentar documento falso;
10.02.03 - fizer declaração falsa;
10.02.04 - comportar-se de modo inidôneo;
10.02.05 - não assinar o contrato no prazo estabelecido;
10.02.06 - deixar de entregar a documentação exigida no certame;
10.02.07 - não mantiver a proposta.
10.03 - Para os fins da Subcondição 10.02.04, reputar-se-ão inidôneos atos como os
descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/1993.
10.04 - Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n.º 8.666, de 1993; e no
art. 7º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução
do contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA
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poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “4”,
“5” desta cláusula, com as seguintes penalidades:
10.04.01 - advertência;
10.04.02 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a dois anos;
10.04.03 - 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 aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior; ou
10.04.04 - impedimento de licitar e contratar com o Município de Coribe, e possível
descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a
que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até cinco
anos.
10.05 - No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor
do contrato.
10.06 - Além das sanções previstas no contrato, podem ser aplicadas à CONTRATADA,
garantida prévia defesa, multas na forma que se segue:
10.06.01 - em caso de descumprimento do prazo estabelecido para o fornecimento
dos equipamentos, sem que haja justificativa aceita pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA ficará sujeita à multa equivalente a meio por cento (0,5%) do
valor unitário do equipamento em atraso, por dia corrido de atraso, até o limite de
quinze por cento (15%) do valor do equipamento. Após trinta dias corridos de
atraso, a CONTRATANTE poderá considerar inexecução total do contrato.
10.06.02 - em caso de descumprimento do prazo estabelecido para execução dos
serviços afetos à garantia on-site, sem que haja justificativa aceita
pelaCONTRATANTE, a CONTRATADA ficará sujeita à multa equivalente a meio
por cento (0,5%) do valor unitário do equipamento, por dia corrido de atraso, por
ocorrência, até o limite de quinze (15%) do valor do equipamento. Ao final do
prazo de trinta dias corridos, a CONTRATANTE poderá considerar inexecução
parcial do contrato.
10.07 - O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
10.07.01 - Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o
valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual se houver.
10.07.02 - Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da comunicação oficial.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PQHISE3UWM0TKVU7KL5O8G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

11

Terça-feira
11 de Agosto de 2020
24 - Ano - Nº 2680

Coribe

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
10.07.03 - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela
CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em
dívida ativa.
10.07.04 - Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o
pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, contado da solicitação da CONTRATANTE.
10.08 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

11.01 - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as prevista na Lei n.º 8666/1993.
11.02 - A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n.º
8.666/93.
11.02.01 - O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente
Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993.
11.02.02 - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei
n.º 8.666/1993, não cabe a CONTRATADA direito a qualquer indenização.
11.02.03 - No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA,
a CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o
valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
11.03 - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e
a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá
o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da
possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras
12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REAJUSTE

12.01 - Os valores estipulados neste Contrato não poderão ser reajustados.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO

13.01 - Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e
fiscalizada pelo(a) titular da Secretaria Municipal de Saúde ou na vagância deste pelo
titular da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento ou por representante da
CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de
terceiros.
14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VEDAÇÕES

14.01 - É vedado a CONTRATADA:
a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
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b) Interromper a entrega dos produtos sob alegação de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES

15.01 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666/1993.
15.01.01 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.01.02 - As supressões resultantes de acordo celebrados entre as contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.01 - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no em atendimento as exigências da Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.01 - O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de
Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
17.02 - E, por estarem justos e contratadas, preparam o presente Termo de Contrato, em 03
(três) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza
seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é
pactuado, em todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, 23 de julho de 2020.

Jacqueline Silva do Bomfim
Gestora
Fundo Municipal de Saúde de Coribe
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Pollyana Rakhel Carvalho da Silva
Sócia
Adovandro Luiz Fraporti
CNPJ n.º 07.554.543/0001-05
CONTRATADO

Testemunhas:
Nome: Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Nome: Verly da Silva Souza
CPF n.º 041.343.435-42
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CONTRATO DE FORNECIMENTO

N.º 199/2020
TERMO
DE
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO QUE FAZEM
ENTRE O MUNICÍPIO DE CORIBE BAHIA E A EMPRESA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
COLCHÕES
ORTHOVIDA LTDA.

O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, registrado no
CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, representado neste ato pelo Fundo Municipal de
Saúde, Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Avenida Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe,
Estado da Bahia, CEP 47.690-000, legalmente representado pela Senhora Jacqueline Silva
do Bomfim, Secretaria Municipal de Saúde, brasileira, portadora do RG n.º 645344
SSP/BA e CPF n.º 465.963.805-72, com endereço profissional na sede deste Município,
doravante denominado CONTRATANTE; e a empresa Indústria e Comércio Colchões
Orthovida Ltda, inscrita no CNPJ sob n.º 07.628.070/0001-38, com endereço situado na
Av. Bias Fortes, 405, Vila de Lourdse, Curvelo, MG, CEP 35.796-489, neste ato
representado pelo(a) senhor(a) Anderson Carlos Diniz Silva, Sócio Administrador,
portador da Carteira de Identidade sob o n.º 14.854.629 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º
083.721.346-00, residente e domiciliado na Rua Campos Elísios, 151, Jardim Paraíso,
Curvelo, MG, CEP 35.790-000, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o
que consta no Processo Licitatório n.º 019/2020 e em observância às disposições da Lei n.º
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da licitação Pregão Eletrônico n.º 016/2020, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas.
DO PROCESSO LICITATÓRIO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Pregão Eletrônico para Aquisições de equipamentos permanentes - mobiliário,
eletrodomésticos, informática e médico hospitalares, para entrega imediata, destinados
ao Hospital Antônio Joaquim Lopes do Município de Coribe - Bahia, o qual justifica-se a
licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 016/2020, que se regerá pelas cláusulas
seguintes e pelas condições descritas no presente:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

01.01. O objeto do presente instrumento é a Pregão Eletrônico para Aquisições de
equipamentos permanentes - mobiliário, eletrodomésticos, informática e médico
hospitalares, para entrega imediata, destinados ao Hospital Antônio Joaquim Lopes do
Município de Coribe - Bahia, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
01.02. Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento convocatório do Pregão
Eletrônico n.º 016/2020, identificada no preâmbulo acima, e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
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01.03. Objeto da contratação:
Item

21

22

25

2.

Especificação Completa
dos Equipamentos

Unid. Quant.

Cama beliche, bicama de madeira
maciça, estrutura em madeira selecionada
reforçada e tratada, com pés da cama com
espessura mínima de 6cm, com uma
escada fixa ou removível, com grade de unid.
proteção, com uma pintura UV na cor
branca; dimensões mínimas 138cm
largura x 188cm comprimento. Garantia
mínima de 12 (doze) meses
Cama box casal com colchão de molas
ensacadas, densidade D45, selado,
atiácaro, antialérgico, ortopédico, suporta
no mínimo 120kg; confeccionado em
tecido aproximadamente 51% viscose e
49% poliéster; dimensões mínimas
unid.
138cm x 180cm x 26cm; estrutura em
madeira selecionada reforçada e tratada,
cantoneiras plásticas, com 06 pés
cromados (sendo 04 fixos e 02 com
rodizios). Garantia mínima de 12 (doze)
meses
Colchão, solteiro, densidade D45, selado,
atiácaro, antialérgico, ortopédico, suporta
no mínimo 120kg; confeccionado em
tecido aproximadamente 51% viscose e unid.
49% poliéster; dimensões mínimas 78cm
x 180cm x 17cm. Garantia mínima de 12
(doze) meses

Marca

Modelo

1

Orthovida

Confort

1

Orthovida

Unibox
Comfort

4

Orthovida

Áureo

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUÇÃO

02.01 - O prazo máximo para entrega será de até 30 (trinta) dias corridos a partir de cada
pedido, podendo ser realizada a entrega em qualquer prazo inferior ao exigido,
considerando serem de necessidade imediata após cada Contrato Administrativo
devidamente assinado e após a emissão de cada Autorização de Fornecimento.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO

03.01 - O fornecimento será executado na forma de execução indireta, sob o regime de
fornecimento por preço unitário, em conformidade com o disposto na Lei n.° 8.666/1993 e
alterações.
03.01.01 - O fornecimento do objeto aludido na Clausula anterior será atendido de
acordo com as necessidades do CONTRATANTE.
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03.01.03 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação
do serviço/fornecimento em desacordo com as especificações constantes deste Contrato.
4.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

04.01 - As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos das
Dotações Orçamentárias a seguir especificadas:
Poder

02 - Poder Executivo

Orgão

03 - Fundo Municipal de Saúde

Orçamento

02.06.00
5.

Dotação Orçamentária

Aquisição de Equipamentos
Hospitalar e Ambulatorial

Projeto

Elemento

Recurso

1073

4.4.9.0.52.00.00

02

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

05.01 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos fornecimentos aludidos na
Cláusula Primeira, conforme segue: O valor total do Item 21 é de R$ 493,00 (quatrocentos
e noventa e três reais); Item 22 é de R$ 1.333,97 (um mil, trezentos e trinta e três reais e
noventa e sete centavos); Item 25 é de R$ 1.279,84 (um mil duzentos e setenta e nove reais
e oitenta e quatro reais), o que perfzem o valor global de R$ 3.106,81 (três mil, cento e
seis reais e oitenta e um centavos), conforme descriminados abaixo:
Item

21

22

Especificação

Unid. Quant.

Cama beliche, bicama de madeira maciça,
estrutura em madeira selecionada reforçada
e tratada, com pés da cama com espessura
mínima de 6cm, com uma escada fixa ou
removível, com grade de proteção, com unid.
uma pintura UV na cor branca; dimensões
mínimas 138cm largura x 188cm
comprimento. Garantia mínima de 12
(doze) meses
Cama box casal com colchão de molas
ensacadas, densidade D45, selado, atiácaro,
antialérgico, ortopédico, suporta no
mínimo 120kg; confeccionado em tecido
aproximadamente 51% viscose e 49%
poliéster; dimensões mínimas 138cm x unid.
180cm x 26cm; estrutura em madeira
selecionada reforçada e tratada, cantoneiras
plásticas, com 06 pés cromados (sendo 04
fixos e 02 com rodizios). Garantia mínima
de 12 (doze) meses

Valor
Unit.

Valor
Total

1

493,00

493,00

1

1.333,97

1.333,97
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25

Colchão, solteiro, densidade D45, selado,
atiácaro, antialérgico, ortopédico, suporta
no mínimo 120kg; confeccionado em
tecido aproximadamente 51% viscose e unid.
4
319,96
49% poliéster; dimensões mínimas 78cm x
180cm x 17cm. Garantia mínima de 12
(doze) meses
Valor Total - Contrato

1.279,84

3.106,81

05.05.01 - Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
treinamento, garantia de 12 (doze) meses, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.
6.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

06.01 - O prazo para pagamento da CONTRATADA é de 10 (dez) dias, após a entrega das
equipamentos solicitados, contado do recebimento definitivo dos equipamentos e da
apresentação do documento fiscal correspondente.
06.02 - O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta
corrente da CONTRATADA.
06.04 - A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os
valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela
CONTRATADA, nos termos deste contrato.
06.05 - No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos
moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em
regime de juros simples.
06.05.01 - O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP,
onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data
prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação
financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
06.06 - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal, o documento
será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, esse
intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do
valor contratual.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

07.01 - Este Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura,
considerando o período de vigência da garantia dos equipamentos.
8.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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08.01 - A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação
legal, obriga-se a:
a) ser legal e financeiramente responsável por todas as obrigações para a
execução dos serviços inclusive despesas com transporte e os compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste contrato, bem como pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros
afins, a ele não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem
mesmo ao de solidariedade;
b) assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes dolo ou culpa, negligência,
imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente,
por seus prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
c) assumir a responsabilidade total pela execução dos fornecimentos, com o
materiais e os serviços, para realização do objeto deste contrato;
d) recompor todo e qualquer entrega/equipamento condenado pela fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do
prazo final;
e) executar os fornecimentos objeto deste contrato de acordo com as
especificações e/ou normas exigidas, utilizando ferramentas e equipamentos
apropriadas e dispondo de infra-estrutura necessária a execução dos
fornecimentos;
f) honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações da
Lei, ficando declarado que o pessoal empregado pela CONTRATADA não terá
nenhum vínculo jurídico com o CONTRATANTE;
g) permitir ao servidor credenciado pelo CONTRATANTE fiscalizar, recusar,
mandar fazer ou desfazer quaisquer fornecimento que não atender as
especificações do objeto e das especificação técnicas mínimas dispostas no
Termo de Referência, observando as exigências que lhe foram solicitadas;
h) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento dos fornecimentos, objeto do presente contrato.
9.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

09.01 - O CONTRATANTE além das obrigações contidas neste contrato por determinação
legal, a obriga-se a:
a) designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar as
falhas, atestar a efetiva nos fornecimentos;
b) efetuar, no prazo indicado na cláusula Sexta, os pagamentos devidos a
CONTRATADA.
c) Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos fornecimentos objeto deste contrato;
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10.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.01 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente
contrato sujeitará a CONTRATADA às sanções prevista na Lei Federal n.º 8.666/1993,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
10.02 - Nos termos do artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, ficará impedida de licitar e
contratar com o Município de Coribe - Bahia e será descredenciada do SICAF e do
Cadastro de Fornecedores do Município de Coribe, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de
multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA
que:
10.02.01 - cometer fraude fiscal;
10.02.02 - apresentar documento falso;
10.02.03 - fizer declaração falsa;
10.02.04 - comportar-se de modo inidôneo;
10.02.05 - não assinar o contrato no prazo estabelecido;
10.02.06 - deixar de entregar a documentação exigida no certame;
10.02.07 - não mantiver a proposta.
10.03 - Para os fins da Subcondição 10.02.04, reputar-se-ão inidôneos atos como os
descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/1993.
10.04 - Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n.º 8.666, de 1993; e no
art. 7º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução
do contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA
poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “4”,
“5” desta cláusula, com as seguintes penalidades:
10.04.01 - advertência;
10.04.02 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a dois anos;
10.04.03 - 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 aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior; ou
10.04.04 - impedimento de licitar e contratar com o Município de Coribe, e possível
descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a
que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até cinco
anos.
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10.05 - No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor
do contrato.
10.06 - Além das sanções previstas no contrato, podem ser aplicadas à CONTRATADA,
garantida prévia defesa, multas na forma que se segue:
10.06.01 - em caso de descumprimento do prazo estabelecido para o fornecimento
dos equipamentos, sem que haja justificativa aceita pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA ficará sujeita à multa equivalente a meio por cento (0,5%) do
valor unitário do equipamento em atraso, por dia corrido de atraso, até o limite de
quinze por cento (15%) do valor do equipamento. Após trinta dias corridos de
atraso, a CONTRATANTE poderá considerar inexecução total do contrato.
10.06.02 - em caso de descumprimento do prazo estabelecido para execução dos
serviços afetos à garantia on-site, sem que haja justificativa aceita
pelaCONTRATANTE, a CONTRATADA ficará sujeita à multa equivalente a meio
por cento (0,5%) do valor unitário do equipamento, por dia corrido de atraso, por
ocorrência, até o limite de quinze (15%) do valor do equipamento. Ao final do
prazo de trinta dias corridos, a CONTRATANTE poderá considerar inexecução
parcial do contrato.
10.07 - O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
10.07.01 - Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o
valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual se houver.
10.07.02 - Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da comunicação oficial.
10.07.03 - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela
CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em
dívida ativa.
10.07.04 - Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o
pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, contado da solicitação da CONTRATANTE.
10.08 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

11.01 - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as prevista na Lei n.º 8666/1993.
11.02 - A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n.º
8.666/93.
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11.02.01 - O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente
Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993.
11.02.02 - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei
n.º 8.666/1993, não cabe a CONTRATADA direito a qualquer indenização.
11.02.03 - No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA,
a CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o
valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
11.03 - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e
a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá
o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da
possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras
12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REAJUSTE

12.01 - Os valores estipulados neste Contrato não poderão ser reajustados.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO

13.01 - Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e
fiscalizada pelo(a) titular da Secretaria Municipal de Saúde ou na vagância deste pelo
titular da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento ou por representante da
CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de
terceiros.

14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VEDAÇÕES

14.01 - É vedado a CONTRATADA:
a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
b) Interromper a entrega dos produtos sob alegação de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES

15.01 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666/1993.
15.01.01 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.01.02 - As supressões resultantes de acordo celebrados entre as contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO
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16.01 - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no em atendimento as exigências da Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.01 - O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de
Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
17.02 - E, por estarem justos e contratadas, preparam o presente Termo de Contrato, em 03
(três) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza
seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é
pactuado, em todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, 23 de julho de 2020.

Jacqueline Silva do Bomfim
Gestora
Fundo Municipal de Saúde de Coribe
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Anderson Carlos Diniz Silva
Sócio Administrador
Indústria e Comércio Colchões Orthovida Ltda
CNPJ n.º 07.628.070/0001-38
CONTRATADO

Testemunhas:

Nome: Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Nome: Verly da Silva Souza
CPF n.º 041.343.435-42
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CONTRATO DE FORNECIMENTO

N.º 200/2020
TERMO
DE
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO QUE FAZEM
ENTRE O MUNICÍPIO DE CORIBE BAHIA E A EMPRESA JAMILLY DE
MOURA PEREIRA SANTOS EPP

O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, registrado no
CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, representado neste ato pelo Fundo Municipal de
Saúde, Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Avenida Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe,
Estado da Bahia, CEP 47.690-000, legalmente representado pela Senhora Jacqueline Silva
do Bomfim, Secretaria Municipal de Saúde, brasileira, portadora do RG n.º 645344
SSP/BA e CPF n.º 465.963.805-72, com endereço profissional na sede deste Município,
doravante denominado CONTRATANTE; e a empresa Jamilly de Moura Pereira Santos
EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 08.585.030/0001-19, com endereço situado na Avenida Dr.
Gulherme Dias, 129, Centro, Brumado - Bahia, CEP 46.100-000, neste ato representado
pelo(a) senhora Jamilly de Moura Pereira Santos, sócia, portador da Carteira de Identidade
sob o n.º 12.918.028-94 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 012.513.065-19, residente e
domiciliado na Rua Maria Candida de Jesus, 174, Bairro Olho Dagua - Brumado, Bahia,
CEP 46.100-000, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no
Processo Licitatório n.º 019/2020 e em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da licitação Pregão Eletrônico n.º 016/2020, mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas.
DO PROCESSO LICITATÓRIO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Pregão Eletrônico para Aquisições de equipamentos permanentes - mobiliário,
eletrodomésticos, informática e médico hospitalares, para entrega imediata, destinados
ao Hospital Antônio Joaquim Lopes do Município de Coribe - Bahia, o qual justifica-se a
licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 016/2020, que se regerá pelas cláusulas
seguintes e pelas condições descritas no presente:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

01.01. O objeto do presente instrumento é a Pregão Eletrônico para Aquisições de
equipamentos permanentes - mobiliário, eletrodomésticos, informática e médico
hospitalares, para entrega imediata, destinados ao Hospital Antônio Joaquim Lopes do
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Município de Coribe - Bahia, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
01.02. Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento convocatório do Pregão
Eletrônico n.º 016/2020, identificada no preâmbulo acima, e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
01.03. Objeto da contratação:
Item

02

03

Especificação Completa
dos Equipamentos
Ar Condicionado split 18.000btus,
tecnologica inverter; frio; incluindo
condensador e evaporador; voltagem
220v; controle remoto digital sem fio
digital acompanhado de pilhasou
baterias; especificação mínima: filtra ar,
filtro anti - bactéria, silencioso, funções:
timer, sleep, swing, direcionadores de
ar, saída regulável do ar; painel
eletrônico; alarme; controle automático
de temperatura; saída de ar frontal;
válvula protegida e coberta; filtro de ar
removível
e
lavável;
proteção
antiferrugem;
função
de
desumidificação; cor branco; baixo
consumo de energia selo Procel A;
Garantia mínima de 12 (doze) meses;
Certificado pelo INMETRO.
Ar condicionado, split 12.000btus,
tecnologia inverter; frio; incluindo
condensador e evaporador; voltagem
220v, controle remoto digital sem fio
digital acompanhado de pilhas ou
baterias; especificação mínima: filtra ar,
filtro anti - bactéria, silencioso, funções:
timer, sleep, swing, direcionadores de
ar, saída regulável do ar; painel
eletrônico; alarme; controle automático
de temperatura; saída de ar frontal;
válvula protegida e coberta; filtro de ar
removível
e
lavável;
proteção
antiferrugem;
função
de
desumidificação; cor branco; baixo
consumo de energia selo Procel A;
Garantia mínima de 12 (doze) meses;
Certificado pelo INMETRO.

Unidade Quant. Marca

Modelo

unid.

10

Agratto

Agratto

unid.

10

Agratto

Agratto
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2.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUÇÃO

02.01 - O prazo máximo para entrega será de até 30 (trinta) dias corridos a partir de cada
pedido, podendo ser realizada a entrega em qualquer prazo inferior ao exigido,
considerando serem de necessidade imediata após cada Contrato Administrativo
devidamente assinado e após a emissão de cada Autorização de Fornecimento.

3.

CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO

03.01 - O fornecimento será executado na forma de execução indireta, sob o regime de
fornecimento por preço unitário, em conformidade com o disposto na Lei n.° 8.666/1993 e
alterações.
03.01.01 - O fornecimento do objeto aludido na Clausula anterior será atendido de
acordo com as necessidades do CONTRATANTE.
03.01.02 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação
do serviço/fornecimento em desacordo com as especificações constantes deste Contrato.
4.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

04.01 - As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos das
Dotações Orçamentárias a seguir especificadas:
Poder

02 - Poder Executivo

Orgão

03 - Fundo Municipal de Saúde

Orçamento
02.06.00

5.

Dotação Orçamentária
Aquisição de Equipamentos
Hospitalar e Ambulatorial

Projeto

Elemento

Recurs
o

1073

4.4.9.0.52.00.00

02

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

05.01 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos fornecimentos aludidos na
Cláusula Primeira, conforme seguem o valor total do Item 02 é de R$ 22.800,00 (vinte e
dois mil e oitocentos reais); Item 03 é de R$ 14.750,00 (quatorze mil, setecentos e
cinquenta reais), o que perfazem o valor global de R$ 37.550,00 (trinta e sete mil
quinhentos e cinquenta reais), conforme descriminados abaixo:
Item

Especificação

Unid. Quant.

Valor
Unit.

Valor
Total
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02

Ar Condicionado split 18.000btus, tecnologica
inverter; frio; incluindo condensador e evaporador;
voltagem 220v; controle remoto digital sem fio
digital acompanhado de pilhasou baterias;
especificação mínima: filtra ar, filtro anti - bactéria,
silencioso, funções: timer, sleep, swing,
direcionadores de ar, saída regulável do ar; painel
unid.
eletrônico; alarme; controle automático de
temperatura; saída de ar frontal; válvula protegida e
coberta; filtro de ar removível e lavável; proteção
antiferrugem; função de desumidificação; cor
branco; baixo consumo de energia selo Procel A;
Garantia mínima de 12 (doze) meses; Certificado
pelo INMETRO.

10

2.280,00

22.800,00

03

Ar condicionado, split 12.000btus, tecnologia
inverter; frio; incluindo condensador e evaporador;
voltagem 220v, controle remoto digital sem fio
digital acompanhado de pilhas ou baterias;
especificação mínima: filtra ar, filtro anti - bactéria,
silencioso, funções: timer, sleep, swing,
direcionadores de ar, saída regulável do ar; painel
unid.
eletrônico; alarme; controle automático de
temperatura; saída de ar frontal; válvula protegida e
coberta; filtro de ar removível e lavável; proteção
antiferrugem; função de desumidificação; cor
branco; baixo consumo de energia selo Procel A;
Garantia mínima de 12 (doze) meses; Certificado
pelo INMETRO.

10

1.475,00

14.750,00

Valor Total - Contrato

37.550,00

05.05.01 - Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
treinamento, garantia de 12 (doze) meses, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.

6.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

06.01 - O prazo para pagamento da CONTRATADA é de 10 (dez) dias, após a entrega das
equipamentos solicitados, contado do recebimento definitivo dos equipamentos e da
apresentação do documento fiscal correspondente.
06.02 - O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta
corrente da CONTRATADA.
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06.04 - A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os
valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela
CONTRATADA, nos termos deste contrato.
06.05 - No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos
moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em
regime de juros simples.
06.05.01 - O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP,
onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data
prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação
financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
06.06 - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal, o documento
será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, esse
intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do
valor contratual.

7.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

07.01 - Este Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura,
considerando o período de vigência da garantia dos equipamentos.

8.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

08.01 - A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação
legal, obriga-se a:
a) ser legal e financeiramente responsável por todas as obrigações para a
execução dos serviços inclusive despesas com transporte e os compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste contrato, bem como pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros
afins, a ele não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem
mesmo ao de solidariedade;
b) assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes dolo ou culpa, negligência,
imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente,
por seus prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
c) assumir a responsabilidade total pela execução dos fornecimentos, com o
materiais e os serviços, para realização do objeto deste contrato;
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d) recompor todo e qualquer entrega/equipamento condenado pela fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do
prazo final;
e) executar os fornecimentos objeto deste contrato de acordo com as
especificações e/ou normas exigidas, utilizando ferramentas e equipamentos
apropriadas e dispondo de infra-estrutura necessária a execução dos
fornecimentos;
f) honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações da
Lei, ficando declarado que o pessoal empregado pela CONTRATADA não terá
nenhum vínculo jurídico com o CONTRATANTE;
g) permitir ao servidor credenciado pelo CONTRATANTE fiscalizar, recusar,
mandar fazer ou desfazer quaisquer fornecimento que não atender as
especificações do objeto e das especificação técnicas mínimas dispostas no
Termo de Referência, observando as exigências que lhe foram solicitadas;
h) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento dos fornecimentos, objeto do presente contrato.

9.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

09.01 - O CONTRATANTE além das obrigações contidas neste contrato por determinação
legal, a obriga-se a:
a) designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar as
falhas, atestar a efetiva nos fornecimentos;
b) efetuar, no prazo indicado na cláusula Sexta, os pagamentos devidos a
CONTRATADA.
c) Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos fornecimentos objeto deste contrato;

10.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.01 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente
contrato sujeitará a CONTRATADA às sanções prevista na Lei Federal n.º 8.666/1993,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
10.02 - Nos termos do artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, ficará impedida de licitar e
contratar com o Município de Coribe - Bahia e será descredenciada do SICAF e do
Cadastro de Fornecedores do Município de Coribe, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de
multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA
que:
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10.02.01 - cometer fraude fiscal;
10.02.02 - apresentar documento falso;
10.02.03 - fizer declaração falsa;
10.02.04 - comportar-se de modo inidôneo;
10.02.05 - não assinar o contrato no prazo estabelecido;
10.02.06 - deixar de entregar a documentação exigida no certame;
10.02.07 - não mantiver a proposta.
10.03 - Para os fins da Subcondição 10.02.04, reputar-se-ão inidôneos atos como os
descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/1993.
10.04 - Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n.º 8.666, de 1993; e no
art. 7º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução
do contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA
poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “4”,
“5” desta cláusula, com as seguintes penalidades:
10.04.01 - advertência;
10.04.02 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a dois anos;
10.04.03 - 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 aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior; ou
10.04.04 - impedimento de licitar e contratar com o Município de Coribe, e possível
descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a
que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até cinco
anos.
10.05 - No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor
do contrato.
10.06 - Além das sanções previstas no contrato, podem ser aplicadas à CONTRATADA,
garantida prévia defesa, multas na forma que se segue:
10.06.01 - em caso de descumprimento do prazo estabelecido para o fornecimento
dos equipamentos, sem que haja justificativa aceita pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA ficará sujeita à multa equivalente a meio por cento (0,5%) do
valor unitário do equipamento em atraso, por dia corrido de atraso, até o limite de
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quinze por cento (15%) do valor do equipamento. Após trinta dias corridos de
atraso, a CONTRATANTE poderá considerar inexecução total do contrato.
10.06.02 - em caso de descumprimento do prazo estabelecido para execução dos
serviços afetos à garantia on-site, sem que haja justificativa aceita
pelaCONTRATANTE, a CONTRATADA ficará sujeita à multa equivalente a meio
por cento (0,5%) do valor unitário do equipamento, por dia corrido de atraso, por
ocorrência, até o limite de quinze (15%) do valor do equipamento. Ao final do
prazo de trinta dias corridos, a CONTRATANTE poderá considerar inexecução
parcial do contrato.
10.07 - O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
10.07.01 - Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o
valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual se houver.
10.07.02 - Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da comunicação oficial.
10.07.03 - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela
CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em
dívida ativa.
10.07.04 - Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o
pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, contado da solicitação da CONTRATANTE.
10.08 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.

11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

11.01 - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as prevista na Lei n.º 8666/1993.
11.02 - A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n.º
8.666/93.
11.02.01 - O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente
Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993.
11.02.02 - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei
n.º 8.666/1993, não cabe a CONTRATADA direito a qualquer indenização.
11.02.03 - No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA,
a CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o
valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
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11.03 - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e
a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá
o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da
possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras

12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REAJUSTE

12.01 - Os valores estipulados neste Contrato não poderão ser reajustados.

13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO

13.01 - Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e
fiscalizada pelo(a) titular da Secretaria Municipal de Saúde ou na vagância deste pelo
titular da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento ou por representante da
CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de
terceiros.

14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VEDAÇÕES

14.01 - É vedado a CONTRATADA:
a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
b) Interromper a entrega dos produtos sob alegação de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES

15.01 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666/1993.
15.01.01 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.01.02 - As supressões resultantes de acordo celebrados entre as contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.01 - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no em atendimento as exigências da Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
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17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.01 - O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de
Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
17.02 - E, por estarem justos e contratadas, preparam o presente Termo de Contrato, em 03
(três) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza
seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é
pactuado, em todas suas cláusulas e condições.

Coribe, Bahia, 23 de julho de 2020.

Jacqueline Silva do Bomfim
Gestora
Fundo Municipal de Saúde de Coribe
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Jamilly de Moura Pereira Santos
Socia
Jamilly de Moura Pereira Santos EPP
CNPJ n.º 08.585.030/0001-19
CONTRATADO

Testemunhas:

Nome: Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Nome: Verly da Silva Souza
CPF n.º 041.343.435-42
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CONTRATO DE FORNECIMENTO

N.º 201/2020
TERMO
DE
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO QUE FAZEM
ENTRE O MUNICÍPIO DE CORIBE BAHIA E A EMPRESA GDC DA
SILVA COSTA & COSTA LTDA

O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, registrado no
CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, representado neste ato pelo Fundo Municipal de
Saúde, Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Avenida Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe,
Estado da Bahia, CEP 47.690-000, legalmente representado pela Senhora Jacqueline Silva
do Bomfim, Secretaria Municipal de Saúde, brasileira, portadora do RG n.º 645344
SSP/BA e CPF n.º 465.963.805-72, com endereço profissional na sede deste Município,
doravante denominado CONTRATANTE; e a empresa GDC da Silva Costa & Costa Ltda,
inscrita no CNPJ sob n.º 09.721.729/0001-21, com endereço situado na Rua Garrincha do
Mato Grosso, 440,Setor 1, JD. Vales das Perobas – Arapongas – PR, CEP 86.709-742,
neste ato representado pelo(a) senhor Guilherme Delmonico Cestari da Silva Costa, Socio,
portador da Carteira de Identidade sob o n.º 9.924.919-6 SSP/PR inscrito no CPF sob o n.º
056.022.859-70, residente e domiciliado na Rua Pombas, 1056. Aptº 504, Centro,
Arapongas - PR, CEP 86.700-170, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista
o que consta no Processo Licitatório n.º 019/2020 e em observância às disposições da Lei
n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da licitação Pregão Eletrônico n.º 016/2020, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas.
DO PROCESSO LICITATÓRIO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Pregão Eletrônico para Aquisições de equipamentos permanentes - mobiliário,
eletrodomésticos, informática e médico hospitalares, para entrega imediata, destinados
ao Hospital Antônio Joaquim Lopes do Município de Coribe - Bahia, o qual justifica-se a
licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 016/2020, que se regerá pelas cláusulas
seguintes e pelas condições descritas no presente:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

01.01. O objeto do presente instrumento é a Pregão Eletrônico para Aquisições de
equipamentos permanentes - mobiliário, eletrodomésticos, informática e médico
hospitalares, para entrega imediata, destinados ao Hospital Antônio Joaquim Lopes do
Município de Coribe - Bahia, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
01.02. Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento convocatório do Pregão
Eletrônico n.º 016/2020, identificada no preâmbulo acima, e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PQHISE3UWM0TKVU7KL5O8G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

1

Terça-feira
11 de Agosto de 2020
46 - Ano - Nº 2680

Coribe

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
01.03. Objeto da contratação:
Item

Especificação Completa
dos Equipamentos

01

Aparelho de fototerapia, para recém
nascido,
fototerapia
com
alto
desempenho e intensidade, possua
operação silenciosa, cabeça removível para uso contínuo com incubadoras,
equipamento
deve
possibilitar
manobras; com altura ajustável no
mínimo até 45cm de altura; inclinação
da unidade da lâmpada de até 90 graus;
rodas pequenas e omnidirecionais,
desliza sob a maioria dos gabinetes ou
aquecedores; com operação silenciosa;
projetado sem peças móveis mecânicas;
com radiação espectral; modo de alta
radiação valores médios: > 45 μW•cm²•nm-¹, modo de baixa radiação: > 22
μW•cm-²•nm-¹, com lâmpadas de LED
de longa duração mínima de até 50.000
horas em alta potência; com nível de
ruído de aproximado de 22dB(A);
Garantia mínima de 12 (doze) meses;

2.

Unidade Quant. Marca

unid.

1

Olidef

Modelo

Ledphoto

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUÇÃO

02.01 - O prazo máximo para entrega será de até 30 (trinta) dias corridos a partir de cada
pedido, podendo ser realizada a entrega em qualquer prazo inferior ao exigido,
considerando serem de necessidade imediata após cada Contrato Administrativo
devidamente assinado e após a emissão de cada Autorização de Fornecimento.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO

03.01 - O fornecimento será executado na forma de execução indireta, sob o regime de
fornecimento por preço unitário, em conformidade com o disposto na Lei n.° 8.666/1993 e
alterações.
03.01.01 - O fornecimento do objeto aludido na Clausula anterior será atendido de
acordo com as necessidades do CONTRATANTE.
03.01.03 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação
do serviço/fornecimento em desacordo com as especificações constantes deste Contrato.
4.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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04.01 - As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos das
Dotações Orçamentárias a seguir especificadas:
Poder

02 - Poder Executivo

Orgão

03 - Fundo Municipal de Saúde

Orçamento
02.06.00
5.

Dotação Orçamentária
Aquisição de Equipamentos
Hospitalar e Ambulatorial

Projeto

Elemento

Recurso

1073

4.4.9.0.52.00.00

02

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

05.01 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos fornecimentos aludidos na
Cláusula Primeira, conforme segue: O valor total do Item 01 é de R$ 3.987,00 (três mil
novecentos e oitenta e sete reais), perfazendo o valor global de R$ 3.987,00 (três mil
novecentos e oitenta e sete reais), conforme descriminados abaixo:
Item

Especificação

01

Aparelho de fototerapia, para recém
nascido,
fototerapia
com
alto
desempenho e intensidade, possua
operação silenciosa, cabeça removível
- para uso contínuo com incubadoras,
equipamento
deve
possibilitar
manobras; com altura ajustável no
mínimo até 45cm de altura; inclinação
da unidade da lâmpada de até 90
graus;
rodas
pequenas
e
omnidirecionais, desliza sob a maioria
dos gabinetes ou aquecedores; com
operação silenciosa; projetado sem
peças móveis mecânicas; com radiação
espectral; modo de alta radiação
valores médios: > 45 μW•cm-²•nm-¹,
modo de baixa radiação: > 22 μW•cm²•nm-¹, com lâmpadas de LED de
longa duração mínima de até 50.000
horas em alta potência; com nível de
ruído de aproximado de 22dB(A);
Garantia mínima de 12 (doze) meses;

Unid. Quant.

Valor
Unit.

unid.

3.987,00

3.987,00

Valor Total - Contrato

3.987,00

1

Valor Total

05.05.01 - Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
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treinamento, garantia de 12 (doze) meses, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.
6.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

06.01 - O prazo para pagamento da CONTRATADA é de 10 (dez) dias, após a entrega das
equipamentos solicitados, contado do recebimento definitivo dos equipamentos e da
apresentação do documento fiscal correspondente.
06.02 - O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta
corrente da CONTRATADA.
06.04 - A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os
valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela
CONTRATADA, nos termos deste contrato.
06.05 - No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos
moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em
regime de juros simples.
06.05.01 - O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP,
onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data
prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação
financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
06.06 - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal, o documento
será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, esse
intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do
valor contratual.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

07.01 - Este Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura,
considerando o período de vigência da garantia dos equipamentos.
8.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

08.01 - A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação
legal, obriga-se a:
a) ser legal e financeiramente responsável por todas as obrigações para a
execução dos serviços inclusive despesas com transporte e os compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste contrato, bem como pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros
afins, a ele não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem
mesmo ao de solidariedade;
b) assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes dolo ou culpa, negligência,
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imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente,
por seus prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
c) assumir a responsabilidade total pela execução dos fornecimentos, com o
materiais e os serviços, para realização do objeto deste contrato;
d) recompor todo e qualquer entrega/equipamento condenado pela fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do
prazo final;
e) executar os fornecimentos objeto deste contrato de acordo com as
especificações e/ou normas exigidas, utilizando ferramentas e equipamentos
apropriadas e dispondo de infra-estrutura necessária a execução dos
fornecimentos;
f) honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações da
Lei, ficando declarado que o pessoal empregado pela CONTRATADA não terá
nenhum vínculo jurídico com o CONTRATANTE;
g) permitir ao servidor credenciado pelo CONTRATANTE fiscalizar, recusar,
mandar fazer ou desfazer quaisquer fornecimento que não atender as
especificações do objeto e das especificação técnicas mínimas dispostas no
Termo de Referência, observando as exigências que lhe foram solicitadas;
h) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento dos fornecimentos, objeto do presente contrato.
9.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

09.01 - O CONTRATANTE além das obrigações contidas neste contrato por determinação
legal, a obriga-se a:
a) designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar as
falhas, atestar a efetiva nos fornecimentos;
b) efetuar, no prazo indicado na cláusula Sexta, os pagamentos devidos a
CONTRATADA.
c) Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos fornecimentos objeto deste contrato;
10.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.01 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente
contrato sujeitará a CONTRATADA às sanções prevista na Lei Federal n.º 8.666/1993,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
10.02 - Nos termos do artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, ficará impedida de licitar e
contratar com o Município de Coribe - Bahia e será descredenciada do SICAF e do
Cadastro de Fornecedores do Município de Coribe, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de
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multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA
que:
10.02.01 - cometer fraude fiscal;
10.02.02 - apresentar documento falso;
10.02.03 - fizer declaração falsa;
10.02.04 - comportar-se de modo inidôneo;
10.02.05 - não assinar o contrato no prazo estabelecido;
10.02.06 - deixar de entregar a documentação exigida no certame;
10.02.07 - não mantiver a proposta.
10.03 - Para os fins da Subcondição 10.02.04, reputar-se-ão inidôneos atos como os
descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/1993.
10.04 - Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n.º 8.666, de 1993; e no
art. 7º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução
do contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA
poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “4”,
“5” desta cláusula, com as seguintes penalidades:
10.04.01 - advertência;
10.04.02 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a dois anos;
10.04.03 - 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 aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior; ou
10.04.04 - impedimento de licitar e contratar com o Município de Coribe, e possível
descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a
que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até cinco
anos.
10.05 - No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor
do contrato.
10.06 - Além das sanções previstas no contrato, podem ser aplicadas à CONTRATADA,
garantida prévia defesa, multas na forma que se segue:
10.06.01 - em caso de descumprimento do prazo estabelecido para o fornecimento
dos equipamentos, sem que haja justificativa aceita pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA ficará sujeita à multa equivalente a meio por cento (0,5%) do
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valor unitário do equipamento em atraso, por dia corrido de atraso, até o limite de
quinze por cento (15%) do valor do equipamento. Após trinta dias corridos de
atraso, a CONTRATANTE poderá considerar inexecução total do contrato.
10.06.02 - em caso de descumprimento do prazo estabelecido para execução dos
serviços afetos à garantia on-site, sem que haja justificativa aceita
pelaCONTRATANTE, a CONTRATADA ficará sujeita à multa equivalente a meio
por cento (0,5%) do valor unitário do equipamento, por dia corrido de atraso, por
ocorrência, até o limite de quinze (15%) do valor do equipamento. Ao final do
prazo de trinta dias corridos, a CONTRATANTE poderá considerar inexecução
parcial do contrato.
10.07 - O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
10.07.01 - Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o
valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual se houver.
10.07.02 - Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da comunicação oficial.
10.07.03 - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela
CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em
dívida ativa.
10.07.04 - Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o
pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, contado da solicitação da CONTRATANTE.
10.08 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

11.01 - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as prevista na Lei n.º 8666/1993.
11.02 - A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n.º
8.666/93.
11.02.01 - O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente
Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993.
11.02.02 - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei
n.º 8.666/1993, não cabe a CONTRATADA direito a qualquer indenização.
11.02.03 - No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA,
a CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o
valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
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11.03 - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e
a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá
o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da
possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras
12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REAJUSTE

12.01 - Os valores estipulados neste Contrato não poderão ser reajustados.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO

13.01 - Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e
fiscalizada pelo(a) titular da Secretaria Municipal de Saúde ou na vagância deste pelo
titular da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento ou por representante da
CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de
terceiros.

14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VEDAÇÕES

14.01 - É vedado a CONTRATADA:
a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
b) Interromper a entrega dos produtos sob alegação de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES

15.01 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666/1993.
15.01.01 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.01.02 - As supressões resultantes de acordo celebrados entre as contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.01 - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no em atendimento as exigências da Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.01 - O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de
Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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17.02 - E, por estarem justos e contratadas, preparam o presente Termo de Contrato, em 03
(três) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza
seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é
pactuado, em todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, 23 de julho de 2020.

Jacqueline Silva do Bomfim
Gestora
Fundo Municipal de Saúde de Coribe
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Guilherme Delmonico Cestari da Silva Costa
Sócio
GDC da Silva Costa & Costa Ltda
CNPJ n.º 09.721.729/0001-21
CONTRATADO

Testemunhas:

Nome: Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Nome: Verly da Silva Souza
CPF n.º 041.343.435-42
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CONTRATO DE FORNECIMENTO

N.º 202/2020
TERMO
DE
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO QUE FAZEM
ENTRE O MUNICÍPIO DE CORIBE BAHIA E A EMPRESA MRV
PLÁSTICOS E COM. PRODUTOS
EM GERAL LTDA.

O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, registrado no
CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, representado neste ato pelo Fundo Municipal de
Saúde, Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Avenida Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe,
Estado da Bahia, CEP 47.690-000, legalmente representado pela Senhora Jacqueline Silva
do Bomfim, Secretaria Municipal de Saúde, brasileira, portadora do RG n.º 645344
SSP/BA e CPF n.º 465.963.805-72, com endereço profissional na sede deste Município,
doravante denominado CONTRATANTE; e a empresa MRV Plásticos e Com. Produtos
em Geral Ltda, inscrita no CNPJ sob n.º 17.428.167/0001-50, com endereço situado na Rua
Gonçalo Ferreira, 1606, Bairro Jardim Pontes Grande, Mogi das Cruzes - SP, CEP 08.773000, neste ato representado pelo senhor Rodrigo Cesar da Silva Molina, Socio, portador da
Carteira de Identidade sob o n.º 34.735963-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º
324.287.458-75, residente e domiciliado na Rua Manoel Martins, , 63, Jardim Araci, Mogi
das Cruzes - SP, CEP 08.770-510, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista
o que consta no Processo Licitatório n.º 019/2020 e em observância às disposições da Lei
n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da licitação Pregão Eletrônico n.º 016/2020, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas.
DO PROCESSO LICITATÓRIO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Pregão Eletrônico para Aquisições de equipamentos permanentes - mobiliário,
eletrodomésticos, informática e médico hospitalares, para entrega imediata, destinados
ao Hospital Antônio Joaquim Lopes do Município de Coribe - Bahia, o qual justifica-se a
licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 016/2020, que se regerá pelas cláusulas
seguintes e pelas condições descritas no presente:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

01.01. O objeto do presente instrumento é a Pregão Eletrônico para Aquisições de
equipamentos permanentes - mobiliário, eletrodomésticos, informática e médico
hospitalares, para entrega imediata, destinados ao Hospital Antônio Joaquim Lopes do
Município de Coribe - Bahia, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
01.02. Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento convocatório do Pregão
Eletrônico n.º 016/2020, identificada no preâmbulo acima, e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
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01.03. Objeto da contratação:
Item

27

32

2.

Especificação Completa
dos Equipamentos
Conteiner Lixeira, capacidade mínima
de 1.000litros, confeccionado em
material plástico injetado polietileno de
alta densidade - PEAD, com proteção
UV, com pedal, superfície é lavável e
impermeável, impede o vazamento de
líquidos, cantos internos arredondados,
medidas externas mínimas 1,28m altura
x 1,35m largura x 1,00m profundidade;
com tampa articulada fixa ao conteiner,
munhões laterais para basculamento,
dreno para escoamento de líquidos;
quatro rodas de borracha giratórias 360º
mínima de 8" e no mínimo duas com
freio de estacionamento, cor azul,
vermelho, marrom ou preto; os pinos de
articulação da tampa e os munhões de
basculamento são injetados ou de
material superior; produto fabricado em
conformidade com a Norma DIN EN
840. Garantia mínima de 12 (doze)
meses
Lixeira 15 litros, estrutura em plástico
resistente, cor branca, a tampa com
abertura superior através do pedal.

Unidade Quant. Marca

Modelo

unid.

1

MRV

Lixeira

unid.

65

MRV

Lixeira

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUÇÃO

02.01 - O prazo máximo para entrega será de até 30 (trinta) dias corridos a partir de cada
pedido, podendo ser realizada a entrega em qualquer prazo inferior ao exigido,
considerando serem de necessidade imediata após cada Contrato Administrativo
devidamente assinado e após a emissão de cada Autorização de Fornecimento.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO

03.01 - O fornecimento será executado na forma de execução indireta, sob o regime de
fornecimento por preço unitário, em conformidade com o disposto na Lei n.° 8.666/1993 e
alterações.
03.01.01 - O fornecimento do objeto aludido na Clausula anterior será atendido de
acordo com as necessidades do CONTRATANTE.
03.01.03 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação
do serviço/fornecimento em desacordo com as especificações constantes deste Contrato.
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4.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

04.01 - As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos das
Dotações Orçamentárias a seguir especificadas:
Poder

02 - Poder Executivo

Orgão

03 - Fundo Municipal de Saúde

Orçamento
02.06.00
5.

Dotação Orçamentária
Aquisição de Equipamentos
Hospitalar e Ambulatorial

Projeto

Elemento

Recurso

1073

4.4.9.0.52.00.00

02

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

05.01 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos fornecimentos aludidos na
Cláusula Primeira, conforme segue: O valor total do Item 27 é de R$ 1.693,04 (um mil
seiscentos e noventa e três reais e quatro centavos); Item 32 é de R$ 1.599,65 (um mil,
quinhentos e noventa e nove reais, sessenta e cinco centavos), perfazendo o valor global de
R$ 3.292,69 (tres mil e duzentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos),
conforme descriminados abaixo:
Item

27

32

Especificação

Unid. Quant.

Conteiner Lixeira, capacidade mínima
de 1.000litros, confeccionado em material
plástico injetado polietileno de alta
densidade - PEAD, com proteção UV,
com pedal, superfície é lavável e
impermeável, impede o vazamento de
líquidos, cantos internos arredondados,
medidas externas mínimas 1,28m altura x
1,35m largura x 1,00m profundidade;
com tampa articulada fixa ao conteiner,
munhões laterais para basculamento, unid.
dreno para escoamento de líquidos;
quatro rodas de borracha giratórias 360º
mínima de 8" e no mínimo duas com freio
de estacionamento, cor azul, vermelho,
marrom ou preto; os pinos de articulação
da tampa e os munhões de basculamento
são injetados ou de material superior;
produto fabricado em conformidade com
a Norma DIN EN 840. Garantia mínima
de 12 (doze) meses.
Lixeira 15 litros, estrutura em plástico
resistente, cor branca, a tampa com unid.
abertura superior através do pedal.

Valor
Unit.

Valor Total

1

1.693,04

1.693,04

65

24,61

1.599,65
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Valor Total - Contrato

3.292,69

05.05.01 - Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
treinamento, garantia de 12 (doze) meses, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.
6.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

06.01 - O prazo para pagamento da CONTRATADA é de 10 (dez) dias, após a entrega das
equipamentos solicitados, contado do recebimento definitivo dos equipamentos e da
apresentação do documento fiscal correspondente.
06.02 - O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta
corrente da CONTRATADA.
06.04 - A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os
valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela
CONTRATADA, nos termos deste contrato.
06.05 - No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos
moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em
regime de juros simples.
06.05.01 - O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP,
onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data
prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação
financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
06.06 - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal, o documento
será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, esse
intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do
valor contratual.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

07.01 - Este Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura,
considerando o período de vigência da garantia dos equipamentos.
8.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

08.01 - A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação
legal, obriga-se a:
a) ser legal e financeiramente responsável por todas as obrigações para a
execução dos serviços inclusive despesas com transporte e os compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste contrato, bem como pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros
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afins, a ele não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem
mesmo ao de solidariedade;
b) assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes dolo ou culpa, negligência,
imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente,
por seus prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
c) assumir a responsabilidade total pela execução dos fornecimentos, com o
materiais e os serviços, para realização do objeto deste contrato;
d) recompor todo e qualquer entrega/equipamento condenado pela fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do
prazo final;
e) executar os fornecimentos objeto deste contrato de acordo com as
especificações e/ou normas exigidas, utilizando ferramentas e equipamentos
apropriadas e dispondo de infra-estrutura necessária a execução dos
fornecimentos;
f) honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações da
Lei, ficando declarado que o pessoal empregado pela CONTRATADA não terá
nenhum vínculo jurídico com o CONTRATANTE;
g) permitir ao servidor credenciado pelo CONTRATANTE fiscalizar, recusar,
mandar fazer ou desfazer quaisquer fornecimento que não atender as
especificações do objeto e das especificação técnicas mínimas dispostas no
Termo de Referência, observando as exigências que lhe foram solicitadas;
h) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento dos fornecimentos, objeto do presente contrato.
9.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

09.01 - O CONTRATANTE além das obrigações contidas neste contrato por determinação
legal, a obriga-se a:
a) designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar as
falhas, atestar a efetiva nos fornecimentos;
b) efetuar, no prazo indicado na cláusula Sexta, os pagamentos devidos a
CONTRATADA.
c) Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos fornecimentos objeto deste contrato;
10.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.01 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente
contrato sujeitará a CONTRATADA às sanções prevista na Lei Federal n.º 8.666/1993,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
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10.02 - Nos termos do artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, ficará impedida de licitar e
contratar com o Município de Coribe - Bahia e será descredenciada do SICAF e do
Cadastro de Fornecedores do Município de Coribe, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de
multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA
que:
10.02.01 - cometer fraude fiscal;
10.02.02 - apresentar documento falso;
10.02.03 - fizer declaração falsa;
10.02.04 - comportar-se de modo inidôneo;
10.02.05 - não assinar o contrato no prazo estabelecido;
10.02.06 - deixar de entregar a documentação exigida no certame;
10.02.07 - não mantiver a proposta.
10.03 - Para os fins da Subcondição 10.02.04, reputar-se-ão inidôneos atos como os
descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/1993.
10.04 - Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n.º 8.666, de 1993; e no
art. 7º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução
do contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA
poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “4”,
“5” desta cláusula, com as seguintes penalidades:
10.04.01 - advertência;
10.04.02 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a dois anos;
10.04.03 - 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 aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior; ou
10.04.04 - impedimento de licitar e contratar com o Município de Coribe, e possível
descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a
que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até cinco
anos.
10.05 - No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor
do contrato.
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10.06 - Além das sanções previstas no contrato, podem ser aplicadas à CONTRATADA,
garantida prévia defesa, multas na forma que se segue:
10.06.01 - em caso de descumprimento do prazo estabelecido para o fornecimento
dos equipamentos, sem que haja justificativa aceita pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA ficará sujeita à multa equivalente a meio por cento (0,5%) do
valor unitário do equipamento em atraso, por dia corrido de atraso, até o limite de
quinze por cento (15%) do valor do equipamento. Após trinta dias corridos de
atraso, a CONTRATANTE poderá considerar inexecução total do contrato.
10.06.02 - em caso de descumprimento do prazo estabelecido para execução dos
serviços afetos à garantia on-site, sem que haja justificativa aceita
pelaCONTRATANTE, a CONTRATADA ficará sujeita à multa equivalente a meio
por cento (0,5%) do valor unitário do equipamento, por dia corrido de atraso, por
ocorrência, até o limite de quinze (15%) do valor do equipamento. Ao final do
prazo de trinta dias corridos, a CONTRATANTE poderá considerar inexecução
parcial do contrato.
10.07 - O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
10.07.01 - Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o
valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual se houver.
10.07.02 - Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da comunicação oficial.
10.07.03 - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela
CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em
dívida ativa.
10.07.04 - Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o
pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, contado da solicitação da CONTRATANTE.
10.08 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

11.01 - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as prevista na Lei n.º 8666/1993.
11.02 - A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n.º
8.666/93.
11.02.01 - O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente
Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993.
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11.02.02 - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei
n.º 8.666/1993, não cabe a CONTRATADA direito a qualquer indenização.
11.02.03 - No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA,
a CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o
valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
11.03 - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e
a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá
o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da
possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras
12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REAJUSTE

12.01 - Os valores estipulados neste Contrato não poderão ser reajustados.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO

13.01 - Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e
fiscalizada pelo(a) titular da Secretaria Municipal de Saúde ou na vagância deste pelo
titular da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento ou por representante da
CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de
terceiros.

14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VEDAÇÕES

14.01 - É vedado a CONTRATADA:
a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
b) Interromper a entrega dos produtos sob alegação de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES

15.01 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666/1993.
15.01.01 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.01.02 - As supressões resultantes de acordo celebrados entre as contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.01 - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no em atendimento as exigências da Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
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17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.01 - O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de
Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
17.02 - E, por estarem justos e contratadas, preparam o presente Termo de Contrato, em 03
(três) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza
seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é
pactuado, em todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, 23 de julho de 2020.

Jacqueline Silva do Bomfim
Gestora
Fundo Municipal de Saúde de Coribe
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Rodrigo Cesar da Silva Molina
Socio
MRV Plásticos e Com. Prod. em Geral Ltda
CNPJ n.º 17.428.167/0001-50
CONTRATADO

Testemunhas:

Nome: Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Nome: Verly da Silva Souza
CPF n.º 041.343.435-42
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CONTRATO DE FORNECIMENTO

N.º 203/2020
TERMO
DE
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO QUE FAZEM
ENTRE O MUNICÍPIO DE CORIBE BAHIA E A EMPRESA KIENTRO
BRASIL LTDA.

O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, registrado no
CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, representado neste ato pelo Fundo Municipal de
Saúde, Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Avenida Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe,
Estado da Bahia, CEP 47.690-000, legalmente representado pela Senhora Jacqueline Silva
do Bomfim, Secretaria Municipal de Saúde, brasileira, portadora do RG n.º 645344
SSP/BA e CPF n.º 465.963.805-72, com endereço profissional na sede deste Município,
doravante denominado CONTRATANTE; e a empresa Kientro Brasil Ltda, inscrita no
CNPJ sob n.º 19.717.870/0001-04, com endereço situado na Rua Dr. Geraldo Salvador
Bueno de Moraes, 411, Jardim Silvânia, Mogim Mirim CEP 13.806-677, neste ato
representado pelo senhor Luis Otávio Mattos, Procurador, portador da Carteira de
Identidade sob o n.º 4.586.957 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º 617.738.166-91,
residente e domiciliado na Rua Joaquim Andrade, 71, Jardim Paulista, Mogim Mirim, SP,
CEP 13.806-572, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no
Processo Licitatório n.º 019/2020 e em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da licitação Pregão Eletrônico n.º 016/2020, mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas.
DO PROCESSO LICITATÓRIO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Pregão Eletrônico para Aquisições de equipamentos permanentes - mobiliário,
eletrodomésticos, informática e médico hospitalares, para entrega imediata, destinados
ao Hospital Antônio Joaquim Lopes do Município de Coribe - Bahia, o qual justifica-se a
licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 016/2020, que se regerá pelas cláusulas
seguintes e pelas condições descritas no presente:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

01.01. O objeto do presente instrumento é a Pregão Eletrônico para Aquisições de
equipamentos permanentes - mobiliário, eletrodomésticos, informática e médico
hospitalares, para entrega imediata, destinados ao Hospital Antônio Joaquim Lopes do
Município de Coribe - Bahia, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
01.02. Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento convocatório do Pregão
Eletrônico n.º 016/2020, identificada no preâmbulo acima, e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
01.03. Objeto da contratação:
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Item

Especificação Completa
dos Equipamentos

39

Mesa de mayo, estrutura em aço
inoxidável bandeja e altura ajustável
entre 79 e 128cm, tamanho mínimo 55
x 42,5cm, com bandeja removível, com
4 rodas com freios; carga máxima 12
kg. Garantia mínima de 12 (doze)
meses

2.

Unidade Quant. Marca

unid.

Modelo

Imperial
Mesa Mayo
Brasil

3

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUÇÃO

02.01 - O prazo máximo para entrega será de até 30 (trinta) dias corridos a partir de cada
pedido, podendo ser realizada a entrega em qualquer prazo inferior ao exigido,
considerando serem de necessidade imediata após cada Contrato Administrativo
devidamente assinado e após a emissão de cada Autorização de Fornecimento.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO

03.01 - O fornecimento será executado na forma de execução indireta, sob o regime de
fornecimento por preço unitário, em conformidade com o disposto na Lei n.° 8.666/1993 e
alterações.
03.01.01 - O fornecimento do objeto aludido na Clausula anterior será atendido de
acordo com as necessidades do CONTRATANTE.
03.01.03 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação
do serviço/fornecimento em desacordo com as especificações constantes deste Contrato.
4.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

04.01 - As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos das
Dotações Orçamentárias a seguir especificadas:
Poder

02 - Poder Executivo

Orgão

03 - Fundo Municipal de Saúde

Orçamento

02.06.00
5.

Dotação Orçamentária

Aquisição de Equipamentos
Hospitalar e Ambulatorial

Projeto

Elemento

Recurso

1073

4.4.9.0.52.00.00

02

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

05.01 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos fornecimentos aludidos na
Cláusula Primeira, conforme segue: O valor unitário do Item 39 é de R$ 333,33 (trezentos
e trinta e três reais e trinta e três centavos); perfazendo o valor global de R$ 999,99
(novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), conforme descriminados
abaixo:
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39

Especificação

Unid. Quant.

Valor
Unit.

Mesa de mayo, estrutura em aço
inoxidável bandeja e altura ajustável entre
79 e 128cm, tamanho mínimo 55 x 42,5cm,
unid.
3
333,33
com bandeja removível, com 4 rodas com
freios; carga máxima 12 kg. Garantia
mínima de 12 (doze) meses.
Valor Total - Contrato

Valor
Total

999,99

999,99

05.05.01 - Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
treinamento, garantia de 12 (doze) meses, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.
6.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

06.01 - O prazo para pagamento da CONTRATADA é de 10 (dez) dias, após a entrega das
equipamentos solicitados, contado do recebimento definitivo dos equipamentos e da
apresentação do documento fiscal correspondente.
06.02 - O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta
corrente da CONTRATADA.
06.04 - A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os
valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela
CONTRATADA, nos termos deste contrato.
06.05 - No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos
moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em
regime de juros simples.
06.05.01 - O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP,
onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data
prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação
financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
06.06 - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal, o documento
será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, esse
intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do
valor contratual.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

07.01 - Este Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura,
considerando o período de vigência da garantia dos equipamentos.
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8.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

08.01 - A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação
legal, obriga-se a:
a) ser legal e financeiramente responsável por todas as obrigações para a
execução dos serviços inclusive despesas com transporte e os compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste contrato, bem como pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros
afins, a ele não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem
mesmo ao de solidariedade;
b) assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes dolo ou culpa, negligência,
imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente,
por seus prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
c) assumir a responsabilidade total pela execução dos fornecimentos, com o
materiais e os serviços, para realização do objeto deste contrato;
d) recompor todo e qualquer entrega/equipamento condenado pela fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do
prazo final;
e) executar os fornecimentos objeto deste contrato de acordo com as
especificações e/ou normas exigidas, utilizando ferramentas e equipamentos
apropriadas e dispondo de infra-estrutura necessária a execução dos
fornecimentos;
f) honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações da
Lei, ficando declarado que o pessoal empregado pela CONTRATADA não terá
nenhum vínculo jurídico com o CONTRATANTE;
g) permitir ao servidor credenciado pelo CONTRATANTE fiscalizar, recusar,
mandar fazer ou desfazer quaisquer fornecimento que não atender as
especificações do objeto e das especificação técnicas mínimas dispostas no
Termo de Referência, observando as exigências que lhe foram solicitadas;
h) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento dos fornecimentos, objeto do presente contrato.
9.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

09.01 - O CONTRATANTE além das obrigações contidas neste contrato por determinação
legal, a obriga-se a:
a) designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar as
falhas, atestar a efetiva nos fornecimentos;
b) efetuar, no prazo indicado na cláusula Sexta, os pagamentos devidos a
CONTRATADA.
c) Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos fornecimentos objeto deste contrato;
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10.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.01 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente
contrato sujeitará a CONTRATADA às sanções prevista na Lei Federal n.º 8.666/1993,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
10.02 - Nos termos do artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, ficará impedida de licitar e
contratar com o Município de Coribe - Bahia e será descredenciada do SICAF e do
Cadastro de Fornecedores do Município de Coribe, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de
multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA
que:
10.02.01 - cometer fraude fiscal;
10.02.02 - apresentar documento falso;
10.02.03 - fizer declaração falsa;
10.02.04 - comportar-se de modo inidôneo;
10.02.05 - não assinar o contrato no prazo estabelecido;
10.02.06 - deixar de entregar a documentação exigida no certame;
10.02.07 - não mantiver a proposta.
10.03 - Para os fins da Subcondição 10.02.04, reputar-se-ão inidôneos atos como os
descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/1993.
10.04 - Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n.º 8.666, de 1993; e no
art. 7º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução
do contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA
poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “4”,
“5” desta cláusula, com as seguintes penalidades:
10.04.01 - advertência;
10.04.02 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a dois anos;
10.04.03 - 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 aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior; ou
10.04.04 - impedimento de licitar e contratar com o Município de Coribe, e possível
descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a
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que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até cinco
anos.
10.05 - No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor
do contrato.
10.06 - Além das sanções previstas no contrato, podem ser aplicadas à CONTRATADA,
garantida prévia defesa, multas na forma que se segue:
10.06.01 - em caso de descumprimento do prazo estabelecido para o fornecimento
dos equipamentos, sem que haja justificativa aceita pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA ficará sujeita à multa equivalente a meio por cento (0,5%) do
valor unitário do equipamento em atraso, por dia corrido de atraso, até o limite de
quinze por cento (15%) do valor do equipamento. Após trinta dias corridos de
atraso, a CONTRATANTE poderá considerar inexecução total do contrato.
10.06.02 - em caso de descumprimento do prazo estabelecido para execução dos
serviços afetos à garantia on-site, sem que haja justificativa aceita
pelaCONTRATANTE, a CONTRATADA ficará sujeita à multa equivalente a meio
por cento (0,5%) do valor unitário do equipamento, por dia corrido de atraso, por
ocorrência, até o limite de quinze (15%) do valor do equipamento. Ao final do
prazo de trinta dias corridos, a CONTRATANTE poderá considerar inexecução
parcial do contrato.
10.07 - O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
10.07.01 - Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o
valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual se houver.
10.07.02 - Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da comunicação oficial.
10.07.03 - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela
CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em
dívida ativa.
10.07.04 - Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o
pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, contado da solicitação da CONTRATANTE.
10.08 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

11.01 - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as prevista na Lei n.º 8666/1993.
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11.02 - A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n.º
8.666/93.
11.02.01 - O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente
Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993.
11.02.02 - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei
n.º 8.666/1993, não cabe a CONTRATADA direito a qualquer indenização.
11.02.03 - No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA,
a CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o
valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
11.03 - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e
a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá
o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da
possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras
12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REAJUSTE

12.01 - Os valores estipulados neste Contrato não poderão ser reajustados.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO

13.01 - Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e
fiscalizada pelo(a) titular da Secretaria Municipal de Saúde ou na vagância deste pelo
titular da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento ou por representante da
CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de
terceiros.
14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VEDAÇÕES

14.01 - É vedado a CONTRATADA:
a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
b) Interromper a entrega dos produtos sob alegação de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES

15.01 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666/1993.
15.01.01 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.01.02 - As supressões resultantes de acordo celebrados entre as contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
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16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.01 - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no em atendimento as exigências da Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.01 - O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de
Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
17.02 - E, por estarem justos e contratadas, preparam o presente Termo de Contrato, em 03
(três) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza
seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é
pactuado, em todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, 22 de julho de 2020.

Jacqueline Silva do Bomfim
Gestora
Fundo Municipal de Saúde de Coribe
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Luis Otávio Mattos
Procurador
Kientro Brasil Ltda
CNPJ n.º 19.717.870/0001-04
CONTRATADO

Testemunhas:

Nome: Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Nome: Verly da Silva Souza
CPF n.º 041.343.435-42
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CONTRATO DE FORNECIMENTO

N.º 205/2020
TERMO
DE
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO QUE FAZEM
ENTRE O MUNICÍPIO DE CORIBE BAHIA
E
A
EMPRESA
BH
LABORATÓRIOS LTDA.

O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, registrado no
CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, representado neste ato pelo Fundo Municipal de
Saúde, Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Avenida Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe,
Estado da Bahia, CEP 47.690-000, legalmente representado pela Senhora Jacqueline Silva
do Bomfim, Secretaria Municipal de Saúde, brasileira, portadora do RG n.º 645344
SSP/BA e CPF n.º 465.963.805-72, com endereço profissional na sede deste Município,
doravante denominado CONTRATANTE; e a empresa BH Laboratórios Ltda, inscrita no
CNPJ sob n.º 22.283.196/0001-01, com endereço situado na Rua Ipiranga, 67, Bairro
Floresta, Belo Horizonte – MG, CEP: 31.015-180, neste ato representado pelo senhor
Antonio Tadeu Penido Silva, Socio, portador da Carteira de Identidade sob o n.º M861.172/SSPMG, inscrito no CPF sob o n.º 201.352.976-72, residente e domiciliado na
Rua Cel. Praes, 1202, Bairro Sagrada Familia, Belo Horizonte – MG, CEP 31.035-590,
doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo
Licitatório n.º 019/2020 e em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
licitação Pregão Eletrônico n.º 016/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.
DO PROCESSO LICITATÓRIO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Pregão Eletrônico para Aquisições de equipamentos permanentes - mobiliário,
eletrodomésticos, informática e médico hospitalares, para entrega imediata, destinados
ao Hospital Antônio Joaquim Lopes do Município de Coribe - Bahia, o qual justifica-se a
licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 016/2020, que se regerá pelas cláusulas
seguintes e pelas condições descritas no presente:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

01.01. O objeto do presente instrumento é a Pregão Eletrônico para Aquisições de
equipamentos permanentes - mobiliário, eletrodomésticos, informática e médico
hospitalares, para entrega imediata, destinados ao Hospital Antônio Joaquim Lopes do
Município de Coribe - Bahia, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
01.02. Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento convocatório do Pregão
Eletrônico n.º 016/2020, identificada no preâmbulo acima, e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
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01.03. Objeto da contratação:
Item

Especificação Completa
dos Equipamentos

13

Berço hospitalar, em aço pintado
em pintura eletroestática cor branco,
construído em tubos de 7/8” x 0,9
pintados, com grades laterais fixas
pés com ponteiras; estrado construído
em ferro chato de 3/4 x 1/8 ou
superior; dimensões mínimas 0,40m
largura x 0,80m comprimento x
1,10m altura total, com suporte de
soro
em
aço
com
pintura
eletroestática cor branco tratamento
anti-ferruginoso; acompanha colchão
densidade D-20 revestido com
courvim preto ou azul. Garantia
mínima de 12 (doze) meses;

2.

Unidade Quant.

unid.

2

Marca

Modelo

GIGANTE GIGABABY
1

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUÇÃO

02.01 - O prazo máximo para entrega será de até 30 (trinta) dias corridos a partir de cada
pedido, podendo ser realizada a entrega em qualquer prazo inferior ao exigido,
considerando serem de necessidade imediata após cada Contrato Administrativo
devidamente assinado e após a emissão de cada Autorização de Fornecimento.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO

03.01 - O fornecimento será executado na forma de execução indireta, sob o regime de
fornecimento por preço unitário, em conformidade com o disposto na Lei n.° 8.666/1993 e
alterações.
03.01.01 - O fornecimento do objeto aludido na Clausula anterior será atendido de
acordo com as necessidades do CONTRATANTE.
03.01.03 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação
do serviço/fornecimento em desacordo com as especificações constantes deste Contrato.
4.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

04.01 - As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos das
Dotações Orçamentárias a seguir especificadas:
Poder

02 - Poder Executivo

Orgão

03 - Fundo Municipal de Saúde

Orçamento

Dotação Orçamentária

Projeto

Elemento

Recurso
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02.06.00
5.

Aquisição de Equipamentos
Hospitalar e Ambulatorial

1073

4.4.9.0.52.00.00

02

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

05.01 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos fornecimentos aludidos na
Cláusula Primeira, conforme segue: O valor unitário do Item 13 é de R$ 1.250,00 (um mil
duzentos e cinquenta reais), perfazendo o valor global de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), conforme descriminados abaixo:
Item

13

Especificação

Unid. Quant.

Valor
Unit.

Berço hospitalar, em aço pintado em
pintura eletroestática cor branco,
construído em tubos de 7/8” x 0,9
pintados, com grades laterais fixas pés
com ponteiras; estrado construído em
ferro chato de 3/4 x 1/8 ou superior;
dimensões mínimas 0,40m largura x
unid.
2
1.250,00
0,80m comprimento x 1,10m altura
total, com suporte de soro em aço com
pintura eletroestática cor branco
tratamento
anti-ferruginoso;
acompanha colchão densidade D-20
revestido com courvim preto ou azul.
Garantia mínima de 12 (doze) meses;
Valor Total - Contrato

Valor Total

2.500,00

2.500,00

05.05.01 - Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
treinamento, garantia de 12 (doze) meses, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.
6.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

06.01 - O prazo para pagamento da CONTRATADA é de 10 (dez) dias, após a entrega das
equipamentos solicitados, contado do recebimento definitivo dos equipamentos e da
apresentação do documento fiscal correspondente.
06.02 - O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta
corrente da CONTRATADA.
06.04 - A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os
valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela
CONTRATADA, nos termos deste contrato.
06.05 - No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos
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moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em
regime de juros simples.
06.05.01 - O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP,
onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data
prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação
financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
06.06 - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal, o documento
será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, esse
intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do
valor contratual.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

07.01 - Este Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura,
considerando o período de vigência da garantia dos equipamentos.
8.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

08.01 - A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação
legal, obriga-se a:
a) ser legal e financeiramente responsável por todas as obrigações para a
execução dos serviços inclusive despesas com transporte e os compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste contrato, bem como pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros
afins, a ele não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem
mesmo ao de solidariedade;
b) assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes dolo ou culpa, negligência,
imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente,
por seus prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
c) assumir a responsabilidade total pela execução dos fornecimentos, com o
materiais e os serviços, para realização do objeto deste contrato;
d) recompor todo e qualquer entrega/equipamento condenado pela fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do
prazo final;
e) executar os fornecimentos objeto deste contrato de acordo com as
especificações e/ou normas exigidas, utilizando ferramentas e equipamentos
apropriadas e dispondo de infra-estrutura necessária a execução dos
fornecimentos;
f) honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações da
Lei, ficando declarado que o pessoal empregado pela CONTRATADA não terá
nenhum vínculo jurídico com o CONTRATANTE;
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g) permitir ao servidor credenciado pelo CONTRATANTE fiscalizar, recusar,
mandar fazer ou desfazer quaisquer fornecimento que não atender as
especificações do objeto e das especificação técnicas mínimas dispostas no
Termo de Referência, observando as exigências que lhe foram solicitadas;
h) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento dos fornecimentos, objeto do presente contrato.
9.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

09.01 - O CONTRATANTE além das obrigações contidas neste contrato por determinação
legal, a obriga-se a:
a) designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar as
falhas, atestar a efetiva nos fornecimentos;
b) efetuar, no prazo indicado na cláusula Sexta, os pagamentos devidos a
CONTRATADA.
c) Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos fornecimentos objeto deste contrato;
10.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.01 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente
contrato sujeitará a CONTRATADA às sanções prevista na Lei Federal n.º 8.666/1993,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
10.02 - Nos termos do artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, ficará impedida de licitar e
contratar com o Município de Coribe - Bahia e será descredenciada do SICAF e do
Cadastro de Fornecedores do Município de Coribe, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de
multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA
que:
10.02.01 - cometer fraude fiscal;
10.02.02 - apresentar documento falso;
10.02.03 - fizer declaração falsa;
10.02.04 - comportar-se de modo inidôneo;
10.02.05 - não assinar o contrato no prazo estabelecido;
10.02.06 - deixar de entregar a documentação exigida no certame;
10.02.07 - não mantiver a proposta.
10.03 - Para os fins da Subcondição 10.02.04, reputar-se-ão inidôneos atos como os
descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/1993.
10.04 - Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n.º 8.666, de 1993; e no
art. 7º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução
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do contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA
poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “4”,
“5” desta cláusula, com as seguintes penalidades:
10.04.01 - advertência;
10.04.02 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a dois anos;
10.04.03 - 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 aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior; ou
10.04.04 - impedimento de licitar e contratar com o Município de Coribe, e possível
descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a
que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até cinco
anos.
10.05 - No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor
do contrato.
10.06 - Além das sanções previstas no contrato, podem ser aplicadas à CONTRATADA,
garantida prévia defesa, multas na forma que se segue:
10.06.01 - em caso de descumprimento do prazo estabelecido para o fornecimento
dos equipamentos, sem que haja justificativa aceita pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA ficará sujeita à multa equivalente a meio por cento (0,5%) do
valor unitário do equipamento em atraso, por dia corrido de atraso, até o limite de
quinze por cento (15%) do valor do equipamento. Após trinta dias corridos de
atraso, a CONTRATANTE poderá considerar inexecução total do contrato.
10.06.02 - em caso de descumprimento do prazo estabelecido para execução dos
serviços afetos à garantia on-site, sem que haja justificativa aceita
pelaCONTRATANTE, a CONTRATADA ficará sujeita à multa equivalente a meio
por cento (0,5%) do valor unitário do equipamento, por dia corrido de atraso, por
ocorrência, até o limite de quinze (15%) do valor do equipamento. Ao final do
prazo de trinta dias corridos, a CONTRATANTE poderá considerar inexecução
parcial do contrato.
10.07 - O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
10.07.01 - Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o
valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual se houver.
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10.07.02 - Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da comunicação oficial.
10.07.03 - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela
CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em
dívida ativa.
10.07.04 - Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o
pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, contado da solicitação da CONTRATANTE.
10.08 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

11.01 - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as prevista na Lei n.º 8666/1993.
11.02 - A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n.º
8.666/93.
11.02.01 - O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente
Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993.
11.02.02 - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei
n.º 8.666/1993, não cabe a CONTRATADA direito a qualquer indenização.
11.02.03 - No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA,
a CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o
valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
11.03 - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e
a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá
o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da
possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras
12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REAJUSTE

12.01 - Os valores estipulados neste Contrato não poderão ser reajustados.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO

13.01 - Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e
fiscalizada pelo(a) titular da Secretaria Municipal de Saúde ou na vagância deste pelo
titular da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento ou por representante da
CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de
terceiros.
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14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VEDAÇÕES

14.01 - É vedado a CONTRATADA:
a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
b) Interromper a entrega dos produtos sob alegação de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES

15.01 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666/1993.
15.01.01 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.01.02 - As supressões resultantes de acordo celebrados entre as contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.01 - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no em atendimento as exigências da Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.01 - O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de
Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
17.02 - E, por estarem justos e contratadas, preparam o presente Termo de Contrato, em 03
(três) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza
seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é
pactuado, em todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, 23 de julho de 2020.

Jacqueline Silva do Bomfim
Gestora
Fundo Municipal de Saúde de Coribe
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Antonio Tadeu Penido Silva
Socio
BH Laboratórios Ltda
CNPJ n.º 22.283.196/0001-01
CONTRATADO

Testemunhas:
Nome: Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Nome: Verly da Silva Souza
CPF n.º 041.343.435-42
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CONTRATO DE FORNECIMENTO

N.º 206/2020
TERMO DE CONTRATO DE
FORNECIMENTO QUE FAZEM
ENTRE O MUNICÍPIO DE CORIBE
- BAHIA E A EMPRESA SÃO
BERNARDO
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
EPP.

O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000,
registrado no CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, representado neste ato pelo Fundo
Municipal de Saúde, Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13, com sede na Avenida Monsenhor Montalvão, s/n,
Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, legalmente representado pela
Senhora Jacqueline Silva do Bomfim, Secretaria Municipal de Saúde, brasileira,
portadora do RG n.º 645344 SSP/BA e CPF n.º 465.963.805-72, com endereço
profissional na sede deste Município, doravante denominado CONTRATANTE; e a
empresa São Bernardo Comércio de Produtos para Saúde Eireli EPP, inscrita no CNPJ
sob n.º 23.015.239/0001-30, com endereço situado na Rua Brasilio Machado, 251,
Centro, São Bernardo do Campo - SP, CEP 09.715-140, neste ato representado pelo(a)
senhor(a) Rafael Dal Vesco Rodrigues, Socio, portador da Carteira de Identidade sob o
n.º 8230809-1 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.º 038.916.219-14, residente e
domiciliado na Rua Barão dop Cerro Azul, 1220, Aptº 903, Centro, Cascavel - PR,
doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo
Licitatório n.º 019/2020 e em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da licitação Pregão Eletrônico n.º 016/2020, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas.
DO PROCESSO LICITATÓRIO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato
a Pregão Eletrônico para Aquisições de equipamentos permanentes - mobiliário,
eletrodomésticos, informática e médico hospitalares, para entrega imediata,
destinados ao Hospital Antônio Joaquim Lopes do Município de Coribe - Bahia, o
qual justifica-se a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 016/2020, que se
regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

01.01. O objeto do presente instrumento é a Pregão Eletrônico para Aquisições de
equipamentos permanentes - mobiliário, eletrodomésticos, informática e médico
hospitalares, para entrega imediata, destinados ao Hospital Antônio Joaquim Lopes do
Município de Coribe - Bahia, que serão prestados nas condições estabelecidas no
Termo de Referência, anexo do Edital.
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01.02. Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento convocatório do Pregão
Eletrônico n.º 016/2020, identificada no preâmbulo acima, e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
01.03. Objeto da contratação:
Item

Especificação Completa
dos Equipamentos

28

Escada hospitalar, material aço
com pintura epóxi na cor branca,
com 02 degraus, degraus revestidos
em
material
sintético
antiderrapante, estrutura tubular;
pés com ponteiras de borracha;
suporta no mínimo 120kg, garantia
mínima de 12 (doze) meses.

2.

Unidade Quant.

unid.

18

Marca

Modelo

ARKTUS/A
RKTUS
Escada
ARKTUS
Tubular
dois
Degraus

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUÇÃO

02.01 - O prazo máximo para entrega será de até 30 (trinta) dias corridos a partir de
cada pedido, podendo ser realizada a entrega em qualquer prazo inferior ao exigido,
considerando serem de necessidade imediata após cada Contrato Administrativo
devidamente assinado e após a emissão de cada Autorização de Fornecimento.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO

03.01 - O fornecimento será executado na forma de execução indireta, sob o regime de
fornecimento por preço unitário, em conformidade com o disposto na Lei
n.° 8.666/1993 e alterações.
03.01.01 - O fornecimento do objeto aludido na Clausula anterior será atendido
de acordo com as necessidades do CONTRATANTE.
03.01.02 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
prestação do serviço/fornecimento em desacordo com as especificações constantes
deste Contrato.
4.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

04.01 - As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos
das Dotações Orçamentárias a seguir especificadas:
Poder

02 - Poder Executivo

Orgão

03 - Fundo Municipal de Saúde

Orçamento

Dotação Orçamentária

Projeto

Elemento

Recurso
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02.06.00
5.

Aquisição de Equipamentos
Hospitalar e Ambulatorial

1073

4.4.9.0.52.00.00

02

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

05.01 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos fornecimentos aludidos
na Cláusula Primeira, conforme segue: O valor total do Item 28 é de R$ 1.261,80 (um
mil e duzentos e sessenta e um reais e oitenta centavos); perfazendo o valor global de
R$ 1.261,80 (um mil e duzentos e sessenta e um reais e oitenta centavos), conforme
descriminados abaixo:
Item

28

Especificação

Unid. Quant.

Escada hospitalar, material aço com
pintura epóxi na cor branca, com 02
degraus, degraus revestidos em
material sintético antiderrapante,
unid.
estrutura tubular; pés com ponteiras
de borracha; suporta no mínimo
120kg, garantia mínima de 12 (doze)
meses.

18

Valor
Unit.

Valor
Total

70,10

1.261,80

Valor Total - Contrato

1.261,80

05.05.01 - Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas
e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, treinamento, garantia de 12 (doze) meses, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
6.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

06.01 - O prazo para pagamento da CONTRATADA é de 10 (dez) dias, após a entrega
das equipamentos solicitados, contado do recebimento definitivo dos equipamentos e
da apresentação do documento fiscal correspondente.
06.02 - O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta
corrente da CONTRATADA.
06.04 - A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla
defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à
CONTRATADA, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.
06.05 - No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos
moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente
em regime de juros simples.
06.05.01 - O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP,
onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data
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prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação
financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
06.06 - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal, o
documento será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de
Correção, esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste
ou atualização do valor contratual.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

07.01 - Este Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura,
considerando o período de vigência da garantia dos equipamentos.
8.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

08.01 - A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por
determinação legal, obriga-se a:
a) ser legal e financeiramente responsável por todas as obrigações para a
execução dos serviços inclusive despesas com transporte e os compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste contrato, bem como pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e
outros afins, a ele não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título,
nem mesmo ao de solidariedade;
b) assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes dolo ou culpa, negligência,
imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato,
diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito
pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
c) assumir a responsabilidade total pela execução dos fornecimentos, com o
materiais e os serviços, para realização do objeto deste contrato;
d) recompor todo e qualquer entrega/equipamento condenado pela fiscalização
da CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo
do prazo final;
e) executar os fornecimentos objeto deste contrato de acordo com as
especificações e/ou normas exigidas, utilizando ferramentas e equipamentos
apropriadas e dispondo de infra-estrutura necessária a execução dos
fornecimentos;
f) honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações
da Lei, ficando declarado que o pessoal empregado pela CONTRATADA
não terá nenhum vínculo jurídico com o CONTRATANTE;
g) permitir ao servidor credenciado pelo CONTRATANTE fiscalizar, recusar,
mandar fazer ou desfazer quaisquer fornecimento que não atender as
especificações do objeto e das especificação técnicas mínimas dispostas no
Termo de Referência, observando as exigências que lhe foram solicitadas;
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h) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no
bom andamento dos fornecimentos, objeto do presente contrato.
9.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

09.01 - O CONTRATANTE além das obrigações contidas neste contrato por
determinação legal, a obriga-se a:
a) designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva nos fornecimentos;
b) efetuar, no prazo indicado na cláusula Sexta, os pagamentos devidos a
CONTRATADA.
c) Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos fornecimentos objeto deste contrato;
10.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.01 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no
presente contrato sujeitará a CONTRATADA às sanções prevista na Lei Federal n.º
8.666/1993, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
10.02 - Nos termos do artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, ficará impedida de licitar e
contratar com o Município de Coribe - Bahia e será descredenciada do SICAF e do
Cadastro de Fornecedores do Município de Coribe, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação
de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a
CONTRATADA que:
10.02.01 - cometer fraude fiscal;
10.02.02 - apresentar documento falso;
10.02.03 - fizer declaração falsa;
10.02.04 - comportar-se de modo inidôneo;
10.02.05 - não assinar o contrato no prazo estabelecido;
10.02.06 - deixar de entregar a documentação exigida no certame;
10.02.07 - não mantiver a proposta.
10.03 - Para os fins da Subcondição 10.02.04, reputar-se-ão inidôneos atos como os
descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/1993.
10.04 - Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n.º 8.666, de 1993;
e no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na
execução do contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a
CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas
definidas nos itens “4”, “5” desta cláusula, com as seguintes penalidades:
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10.04.01 - advertência;
10.04.02 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a dois anos;
10.04.03 - 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 aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
10.04.04 - impedimento de licitar e contratar com o Município de Coribe, e
possível descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo
prazo de até cinco anos.
10.05 - No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o
contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta
por cento) do valor do contrato.
10.06 - Além das sanções previstas no contrato, podem ser aplicadas à
CONTRATADA, garantida prévia defesa, multas na forma que se segue:
10.06.01 - em caso de descumprimento do prazo estabelecido para o
fornecimento dos equipamentos, sem que haja justificativa aceita pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará sujeita à multa equivalente a meio
por cento (0,5%) do valor unitário do equipamento em atraso, por dia corrido de
atraso, até o limite de quinze por cento (15%) do valor do equipamento. Após
trinta dias corridos de atraso, a CONTRATANTE poderá considerar inexecução
total do contrato.
10.06.02 - em caso de descumprimento do prazo estabelecido para execução dos
serviços afetos à garantia on-site, sem que haja justificativa aceita
pelaCONTRATANTE, a CONTRATADA ficará sujeita à multa equivalente a
meio por cento (0,5%) do valor unitário do equipamento, por dia corrido de
atraso, por ocorrência, até o limite de quinze (15%) do valor do equipamento.
Ao final do prazo de trinta dias corridos, a CONTRATANTE poderá considerar
inexecução parcial do contrato.
10.07 - O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
10.07.01 - Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para
cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual se
houver.
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10.07.02 - Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15
(quinze) dias, contados da comunicação oficial.
10.07.03 - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido
pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para
inscrição em dívida ativa.
10.07.04 - Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o
pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, contado da solicitação da CONTRATANTE.
10.08 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

11.01 - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as prevista na Lei n.º 8666/1993.
11.02 - A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n.º
8.666/93.
11.02.01 - O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente
Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993.
11.02.02 - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da
Lei n.º 8.666/1993, não cabe a CONTRATADA direito a qualquer indenização.
11.02.03 - No caso de rescisão provocada por inadimplemento da
CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos
decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
11.03 - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o
contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a
CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir
provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente,
providências acauteladoras
12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REAJUSTE

12.01 - Os valores estipulados neste Contrato não poderão ser reajustados.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO

13.01 - Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e
fiscalizada pelo(a) titular da Secretaria Municipal de Saúde ou na vagância deste pelo
titular da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento ou por representante
da CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de
terceiros.
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14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VEDAÇÕES

14.01 - É vedado a CONTRATADA:
a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
b) Interromper a entrega dos produtos sob alegação de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES

15.01 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666/1993.
15.01.01 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.01.02 - As supressões resultantes de acordo celebrados entre as contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.01 - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento,
por extrato, no em atendimento as exigências da Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.01 - O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município
de Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
17.02 - E, por estarem justos e contratadas, preparam o presente Termo de Contrato, em
03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme,
vai assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que
produza seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o
que ora é pactuado, em todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, 23 de julho de 2020.

Jacqueline Silva do Bomfim
Gestora
Fundo Municipal de Saúde de Coribe
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Rafael Dal Vesco Rodrigues
Socio
São Bernardo Com. Produtos Saúde Eireli EPP
CNPJ n.º 23.015.239/0001-30
CONTRATADO

Testemunhas:
Nome: Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Nome: Verly da Silva Souza
CPF n.º 041.343.435-42
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