PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 14.320.086/0001-92

CONTRATO DE FORNECIMENTO n° 0607-2020
O MUNICIPIO DE ARACI, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob n° 09.291.555/000-04 com sede na rua 07 de Setembro n
° 168! centro. Araci —BA, neste
ato representado pelo Secretário Municipal .de Saúde a Sra. Ana Ofélia Matos Marques, brasileira, solteira,
portadora da cédula de identidade n° 038194872255P-BA, inscrita no CPF sob o n° 602.071.675.91, residente
e domiciliada na cidade de Feira de Santana — BA, e o Prefeito Municipal, Sr. Antônio Carvalho da Silva Neto,
(brasileiro), (casado), portador da cédula de identidade n° 0939915332, inscrito no CPF sob o 92il80ç383.35534, residente e domiciliado Rua José Tibúrcio, 540, centro, Araci — Ba — CEP 48.760.000Ç , >Sr-avante
denominado CONTRATANTE e a empresa JOSÉ LUIZ DE FRANÇA CARNEIRO EIRELls
diada na Rua
Humberto de Campos, n°490, sala 101, Kalilandia, Feira de Santana — BA, inscrita no CNPJ N°1,9-2637.653/000101, representada por Jose Luiz de França de França Carneiro, portador da Cl n° 087949873 SSP/ BA e CPF n°
036.662.045-20 , residente e domiciliado à Cidade de Feira de Santana - B4JÉrpvante denominado
CONTRATADA, firmam o presente contrato de fornecimento, decorrente da ratificação pelo Prefeito do
Município de ARACI em despacho datado de 09/04/2020, e oriundo da diersa‘licitação n° 0105/2020,
sujeitando-se os contratantes a Lei no 13.97= e da Lei 8.666! de
ikb :1993, com suas alterações
posteriores e as cláusulas abaixo descritas:
CLÁUSULA ia - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é o Fornecimento emergencial epai- el
de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL (EPI) tipo RESPIRADOR SEMI-FACIAL (2001:10):pa‘rs'a atendimento à Secretaria Municipal de
Saúde, para o enfrentamento da COVID-19 em nosso imktirlitípTO, cuja descrição detalhada bem como as
obrigações assumidas pela CONTRATADA, normas e,dePnadetalhamentos, assim como proposta comercial
apresentada, passam a fazer parte integrante deste indtritmento contratual, independentemente de transcrições.
CLÁUSULA 2a - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência de 02 (dois,)meses, a contar da data de sua assinatura ou até cumprimento de
todas as obrigações contratuais, podendo\sPipçorrogado por iguais e sucessivos períodos mediante Termo
Aditivo. Sua eficácia, no entanto, no 'presente exercício, ficará adstrita às respectivas dotações ou créditos
orçamentários.
CLÁUSULA 33 - DA EXECUÇÃO
I - O contrato deverá ,ser executado fielmente pelas partes de acordo com as condições avençadas no
PROCESSO DE DISFEN‘SA 0105/2020 é principalmente observando a Lei Federal n° 13.979/2020 e a lei
8.666/93 (com sua .ffioàifictçôes), respondendo a parte inadimplente pelas conseqüências de sua inexecução
total ou parcial.
II - O COVRA ,AN‘TE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento se em desacordo com o estipulado no
present„
e ciffrit
„ ‘rata."
m
PARÁGRAFO ÚNICO — Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá na forma da Lei, a responsabilidade
da CONTRATADA pela qualidade e segurança do objeto deste contrato.

CLÁUSULA 4a - DA ENTREGA DO OBJETO
O fornecimento do objeto do presente contrato será realizado, de forma parcelada e em conformidade com a
solicitações emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde, devendo a CONTRATADA fazer a entrega a
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Secretaria Municipal de Saúde, neste Município, mediante autorização emitida por preposto designado no prazo
de 05 dias corridos.
PARÁGRAFO ÚNICO — Poderá haver acréscimo ou supressão no objeto do contrato, que se fizerem necessários
até o limite máximo de 50%(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, que a CONTRATADA
fica obrigada a aceitar, conforme estabelecido no art. 4°-I da Lei Federal n° 13.979/2020, com suas alterações,
constante da Medida Provisória 926/2020
CLÁUSULA 58 - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO.

4\11O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento do objeto do presente contrato, alor global
de R$ 12.000,00 (doze mil reais),
apurado nas notas fiscais /faturas, até o valor da quanticla\de estimada mês,
observado o disposto no Parágrafo único da cláusula quarta do presente.
O pagamento será efetuado mensalmente pelo Fundo de Municipal de Saúde de AracC no prazo máximo de
até 30 dias corridos, após a apresentação da(s) nota(s) fiscalOsyfatura(s),cli fericlk(s) e aprovada(s) pelo
Departamento de Tesouraria Geral.
A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devida à CONTRATADA para as
necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos atartir (da data de sua reapresentação para
efeito de pagamento.
A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANCE, m ipotese alguma, servirá de pretexto para
que a CONTRATADA suspenda o fornecimento do objetoptecontrato.
Os pagamentos decorrentes deste contrato serão quitados, rediante emissão de cheque nominal à empresa
e/ou crédito na conta.
No caso de eventual atraso de pagamento, desd' çi't1e a empresa contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tal, fica convencionado que o pre6oNup ado será financeiramente atualizado com base no Indice
Nacional de Preços ao Consumidor INPC/IBGB o período compreendido entre a data de vencimento da fatura
e a de seu efetivo pagamento, pro rata dia.

•

A taxa de remuneração financeirade ida pelo Departamento de Tesouraria Geral, entre a data de vencimento
da fatura e a de seu efetivo pagain'tinógéerá de 6%(seis por cento) ao ano(art. 406 do Código Civil), mediante •
aplicação da seguinte fórmulas: \\
EM=IxNxVP
Onde:
A1/4,
EM= Encargos Morat&iosí‘,
N = Número de diaAtré a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
NS-1
VP = Valor da parcela a ser paga;
I
= indice deàtuização financeira = 0,0123014 (assim apurado).
1=4, • 100)
I = (6/100)
àts
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%

I = 0,00116438

CLÁUSULA 6a - DO REAJUSTAMENTO
Para revisão e atualização dos preços contratados Rerá observada a Legislação Federal específica, que
regulamenta o Plano de Estabilização Monetária vigen
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CLAUSULA 7. - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente do presente contrato correrá à conta da(s) dotação(ões) orçamentária(s) abaixo
descriminada(s), constante do presente orçamento e nos próximos exercícios pela(s) dotação(ões) que vier(em)
a ser alocada(s) para este fim.

Projeto / Atividade:

2080 - Secretaria M. de Saúde — FMS
2080.1 — Fundo Municipal de Saúde de Araci
2021

Elemento de despesa:

33.90.30 — Material de Consumo

Fonte de Recurso

02/014

Unidade Orçamentária:

C ),"

PARÁGRAFO ÚNICO — A estimativa da despesa é para o período de vigência40 presente instrumento, sendo
empenhado previamente o valor da despesa mensal correspondente, conformière,
d
ttiThina
o art. 60 da Lei Federal
n°4.320 de 17.03.64.
CLAUSULA 8a - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrugtenI
tt%rá a cargo da Secretaria Municipal de
Saúde através de seu Coordenador ou preposto credenciado,de btrificará a sua perfeita execução e o fiel
cumprimento das obrigações contratadas.
e4r

r

CLAUSULA 9a - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA \
kr
Fica a CONTRATADA obrigada a manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com
,
as obrigações por ela assumidas, todas as adiçee‘ de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da
DISPENSA DE LICITAÇÂO n° 0105/2020
A CONTRATADA é responsável pelos en 7árgos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato. Ottnicípio de Araci exigirá a comprovação da quitação de tais encargos,
como condição para o pagamentoed&s c Éditos da contratada.
§1° — A inadimplência daÁCSNT TADA com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não
transfere ao CONTRATAUT a responsabilidade por seu pagamento, observado, no entanto, quanto aos
encargos previdenciápios, o '''k'disposto no art. 71, §2°, da Lei Federal n°8.666/93, com suas posteriores
modificações.
§2° — O CONT(A7 NYE poderá, a qualquer tempo, durante a vigência deste dõntrató, exigir a comprovação de
quitação clqsrcar os descritos no "caput" desta cláusula, como condição para pagamento dos créditos da
CONTRATADA
CLÁUSUI4, 10a - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS.
Pela inexecução parcial ou total deste contrato, poderá o CONTRATANTE, facultada amf e prévia defesa à
CONTRATADA, aplicar as penalidades previstas na lei de licitações e contratos n° 8.666/93j
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CLÁUSULA I la - DA RESCISÃO
O presente ajuste poderá ser rescindido, em qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE,
pela inexecução total ou parcial do contrato, nos casos enumerados nos incisos I ao XII, XVII e XVIII, do art. 78,
observado o art. 79, §§ 1°,2° e 5° e art. 80, todos da Lei Federal n°8.666/93, assegurado o contraditório e ampla
defesa da CONTRATADA.
§ 1° - Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 10(dez) dias, poderá haV14,
.a
er\sescisão
unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita e fuódartientada
do
g
Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse •pUtilibot
,
na
forma
estabelecida nos §§ 1° e2° do art. 79, da Lei n°8.666/93.
§ 2° - Poderá também ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entrekls partes, precedida de
autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniênjaRbinistrativa, na forma
estabelecida no art. 79, inciso II e parágrafo 1°, a Lei n°8.666/93.
1
,
CLÁUSULA 12a - DA PUBLICIDADE.

A(R)

O CONTRATANTE providenciará a publicação, em resumo, no mural da.préfeitura Municipal de Araci, do extrato
do contrato, bem como publicações de extratos de termos aditivos, ."-è forificaso, e outras determinadas em Lei,
na forma prescrita no art. 61, parágrafo único-da Lei n° 8.666/93.
„....
CLÁUSULA 13a - DO FORO.
Para todas as questões oriundas do presente contrato:Çserá competente o foro da Comarca de Araci-Bahia, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado oCê--"Si-ja,7
E por assim justas e contratadas as partes assinam o) presente contrato em 02(duas) vias de igual teor, para que
produza todos os efeitos legais e resultantes,"reito, na presença de duas testemunhas .
Araci - BA, 09 de abril de 2020
FUNDO MUNICIPAL
ANA OFÉLIA MATOS MA

S

Sec etar" M. de Saúde - Contratante

JOSE LUIZ DEMAI AltARNEIRO TELI
José Luiz de Fitça:Carneiro - empre Srio - FORNECEDOR
TESTEMUNHAS

1
Noménmir.ry)
CPF 1/U1

635,

2.
Nome
CPF

055 1
45 .9b5 -5 9'
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ANEXO DOS ITENS
ITEM

1
TOTAL

UNID

Qtde.

200 UND

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
RESPIRADOR SEMI FACIAL COM FILTRO
PARA VAPORES ORGANICOS E GASES
ACIDOS

V. UNIT.

60,00

•
4§‘Y
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V. TOTAL

'5;00
-0

