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

CONTRATO DE FORNECIMENTO n° 0746-2020
O MUNICIPIO DE ARACI, atraves do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE pessoa juridica de direito publico 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 Secretario Municipal de SaCide a Sra. Ana Ofelia Matos Marques, brasileira, sotteira,
portadora da c6dula de identidade n0 0381948722SSP-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. Antonio Carvalho da Silva Neto,
(brasileiro), (casado), portador da c6du!a de identidade n° 0939915332, inscrito no CPF sob o n® 802.383.35534, residente e domiciliado Rua Jos6 Tiburcio, 540, centro, Araci - Ba - CEP 48.760.000 , .doravante
denominado CONTRATANTE e a empresa DiVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LIDA
sediada Estrada Velha da Muri9oca, Loteamento Vila Mariza, L6, N° 9 ED. Sao Miguel Arcanjb/Sala 09, Pau da
Lima, Salvador- BA inscrita no CNPJ 02.421.679/00001-18, neste ato representada por seu administrador Sr
Israel Cordeiro Bastos Santana - portador do RG n° 0231750285 SSP/BA e CPF n° 293.669^505.82, residente e
domiciliado £ Cidade de Salvador - BA, doravante denominado CONTRATADA, firmanrTo presente contrato de
fornecimento, decorrente da ratificagSo pelo Prefeito do Municfpio de ARACI ehi despacho datado de
18/06/2020, e oriundo da dispensa licitagao n° 0145/2020, sujeitando-se os contrataiites a Lei n° 13.979/2020 e
da Lei 8.666, de 21.06.1993, com suas alteragdes posteriores e as clausulas abaixo descritas;

V

CLAUSULA 1" - DO OBJETO

O objeto do presente contrato £ a aquisigao EMERGENCIAL E'lMEDIATO de 420 KITs para testes rdpidos
tipo IgG/IGM para diagnostico da COVID-19 para atendimento £ Secretaria Municipal de Saude. em especial
os profisstonais que atuam no Hospital Municipal e na Unidade de Saude Basica do Bairro de Sao Joao e
futuramente na UPA, assim como de pacientes com suspeitas de contaminaqao, cuja descripao detalhada bem
como as obrigagoes assumidas pela CONTRATADA, cujq processo, normas e demais detalhamentos, assim
como proposta comercial apresentada pela CONTRATADA, passam a fazer parte integrants deste instrumento
contratual, independentemente de transcrigoes. \ v
CLAUSULA 2a - DA VIGiNCIA

V

O presente contrato ter£ vigencia de 03Jtr.es) meses, a contar da data de sua assinatura ou ate cumprimento de
todas as obrigagSes contratuais, poden^o^ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos mediants Termo
Aditivo. Sua efic&cia, no entanto^noLpresente exercicio, ficar£ adstrita as respectivas dotagoes ou creditos
XV
orgamenterios.
CLAUSULA 3® - DA EXECUgAO
.
V
y*
< \
I - O contrato deyer£<,ser executado fielmente pelas partes de acordo com as condigoes avengadas no
PROCESSO DE.DISPENSA n° 0145/2020 e principalmente observando a Lei Federal n° 8.666/93 (com suas
modificagdesV'respohdendo a parte inadimplente pelas conseqQdncias de sua inexecugao total ou parcial.
II - O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, o fornecimento se em desacordo com o estipulado no
presents contrato.^
*
PARAGRAFO UNICO - Ainda que recebido em carter definitivo, subsistira na forma da Lei, a responsabilidade
da CONTRATADA pela qualidade e seguranga do objeto deste contrato.
CLAUSULA 4° - DA ENTREGA DO OBJETO
O fornecimento do objeto do presents contrato ser£ realizado, de forma UNICA e em conformidade com as
•sqlicitagSes emitidas pela Secretaria Municipal de Saude, devendo a CONTRATADA fazer a entrega na
Sefcretaria Municipal de SaCide, neste Municipio, mediants autorizagao emitida por preposto designado.
\
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PARAGRAFO UNICO - Poderd haver acr^scimo ou supressao no objeto do contrato, que se fizerem necessaries
ate o limite rrteximo de 50%(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, que a CONTRATADA
fica obrigada a aceitar, conforme estabelecido no art. 4°-l da Lei Federal n° 13.979/2020, com suas alterapoes
constante da Medida Provisdria 926/2020
CLAUSULA 5a - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO.
A) O CONTRATANTE pagarS & CONTRATADA pelo fornecimento do objeto do presente contrato, o valor global
de R$ 49.980,00 (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta reals), apurado nas notas fiscais /faturas, ate o
valor da quantidade estimada mes, observado o disposto no Pategrafo unico da clausula quarta do presente.
B) O pagamento ser£ efetuado mensalmente pelo Fundo de Municipal de Saude de Araci. noprazo maximo de
ate 30 dias corridos, ap6s a apresentagdo da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) conferida(s)^e.raprovada(s) pelo
Departamento de Tesouraria Geral.
%
C) A nota fiscal/fatura n§o aprovada pelo CONTRATANTE, serd devolvida. £ CONTRATADA para as
necessdrias corregoes, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data.de sua reapresentagao para
efeito de pagamento.
^ >
X
D) A devolugao da fatura n§o aprovada pelo CONTRATANTE, em hipdtese alguma, servira de pretexto para
que a CONTRATADA suspends o fornecimento do objeto deste contrato.v
E) Os pagamentos decorrentes deste contrato ser3o quitados. mediahte emissSo de cheque nominal & empresa
e/ou ctedito na conta corrente.
^
K

y

F) No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a empresa contratada nao tenha concorrido de alguma
forma para tal, fica convencionado que o prego ajustado^sera financeiramente atualizado com base no indice
Nacional de Pregos ao Consumidor INPC/IBGE, no’penodo compreendido entre a data de vencimento da fatura
e a de seu efetivo pagamento, pro rata die.
r
G) A taxa de remunerag3o financeira devida pelo Departamento de Tesouraria Geral, entre a data de vencimento
da fatura e a de seu efetivo pagamento, serd3e 6%{seis por cento) ao ano(art. 406 do Cddigo Civil), mediante
aplicagSo da seguinte fbrmula :

•C
EM = I x N x VP
Onde:
EM= Encargos Moratorios;?.
N - Numero de dias en'tre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcels a seppaga;
I
= fndice de atualiz^gao^financeira * 0,0123014 (assim apurado);
l= fTX/1001

I = (6/100)
365
Percentual da taxa anual = 6%

1 = 0,00116438

CLAUSULA 6" - DO REAJUSTAMENTO
'ParajevisSo e atualizagSo dos pregos contratados sete observada a Legislagao Federal especifica, que
'regulamenta o Plano de EstabilizagSo Monet^ria vigente.
T
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CLAUSULA 7a - DA DOTAQAO ORQAMENTARIA
A despesa decorrente do presente contrato correra a conta da(s) dota5ao(6es) or9amentaria(s) abaixo
descriminada(s), constante do presente or$amento e nos prdximos exercicios pela(s) dota9ao(oes) que vier(em)
a ser alocada(s) para este fim.
Unidade Or^ament^ria:

2080 - Secretana M. de Saude - FMS
2080.1 - Fundo Municipal de Saude de Araci

Projeto / Atividade:

2021 - 2029

Elemento de despesa:

33.90.30

Fonte de Recurso

02/014

/T Y^

4.

y

PARAgRAFO UNICO - A estimativa da despesa 4 para o periodo de viggncia dp presente instrumento, sendo
empenhado previamente o valor da despesa mensa) correspondente, conforme determina o art. 60 da Lei Federal
n°4.320 de 17.03.64.
\j
CLAUSULA 8a • DA FISCALIZACAO
A fiscalizapdo e o acompanhamento da execupSO deste instrumehtoVicard a cargo da Secretaria Municipal de
Saude atrav6s de seu Coordenador ou preposto credenciado.-que verificara a sua perfeita execugao e o fiel
cumprimento das obrigagoes contratadas.
^

Vx "

CLAUSULA 9a - OBRIGAQOES DA CONTRATADA e CONtRATANTE
1. Fica a CONTRATADA obrigada a mahter, durantedoda a execugao deste contrato, em compatibilidade com
as obrigag&es por ela assumidas, todas as condigdes de habilitag3o e qualificagao exigidas por ocasiao da
DISPENSA DE LICITAQAO n° 0145/2020.'^^ J
2. A CONTRATADA 6 respons^vel^pelos^encargos trabalhistas, socials, previdenci^rios, fiscais e comerciais
resultantes da execugao do contrato^O.Municipio de Araci exigira a comprovagao da quitagao de tais encargos,
como condig§o para o pagamentbsclQs crbditos da contratada.
,4.

^

'

3 - A CONTRATADA seyresppnsabiliza pelos kits necessaries para a coleta das amostras;
4 - A CONTRATANTE .se responsabiliza pela coleta e transports do material
§1° - A inadirnplfcncia da CONTRATADA com referenda aos encargos estabelecidos nesta clausula, nao
transfers aptCONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, observado, no entanto, quanto aos
encargos^previdencterios, o disposto no art. 71, §2°, da Lei Federal n08.666/93, com suas posteriores
modificag&es'V
.§2° - O CONTRATANTE poderS, a qualquer tempo, durante a vigencia deste contrato, exigir a comprovagao de
'quitagao dos encargos descritos no “caput” desta clausula, como condig&o para pagamento dos creditos da
CONTRATADA.
\
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CLAUSULA 10a - DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS.
Pela iriexeaj$§o parcial ou total deste contrato, poderS o CONTRATANTE, facultada ampla e pr6via defesa d
CONTRATADA, apticar as penalidades previstas na lei de licita$6es e contratos n° 8.666/93.
CLAUSULA 11a - DA RESCISAO
O presente ajuste poder£ ser rescindido, em qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE,
pela inexecu^ao 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 contraditbrio e ampla
defesa da CONTRATADA.

y^r

§ 1° - Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedencia minima de 10(dez) dias/podera'haver a rescisao
unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorizacao escrita e fundamentada do
Prefeito Municipal, desde que haja conveni&ncia administrativa e relevante, interesse publico, na forma,
estabelecida nos §§ 1° e 2° do art. 79, da Lei n°8.666/93.
v
§ 2° - Poderb tambbfn ocorrer a rescisao amigdvel deste contrato, por acordo entre as partes, precedida de
autorizaqao escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniencia administrativa, na forma
estabelecida no art. 79, inciso II e parbgrafo 1°, a Lei n° 8.666/93.
V
CLAUSULA 12a - DA PUBLICIDADE.
O CONTRATANTE providenciarb a publicagSo, em resumdfno mural da Prefeitura Municipal de Araci, do extrato
do contrato, bem como publicagoes de extratos de termos aditivos, se for o caso. e outras determinadas em Lei,
na forma prescrita no art. 61, pardgrafo unico, da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA 13a - DO FORO.
Para todas as questdes oriundas do presente dontrato, sera competente o foro da Comarca de Araci'Bahia, com
exclusSo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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 eTesultantes de direito, na presenga de duas testemunhas .
Araci - BA, 18 de Junho de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANAjOHsUA M^fos MA^Qtfe - Secretaria M. de Saude • Contratante
%
/ x
DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ISRAEL CORDEIRO BASTOS SANTANA - S6ClO - CONTRATADO
TESTEMUNHAS
1

2.
Nome
CPFV
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ANEXO DOS ITENS
ITEM

UNID

Qtde.

1
'ND, 420
TOTAL

DESCRIgAO DOS PRODUTOS
TESTE RAPIDO PARA COVtD-19 TIPO
IGG/IGM

V. UNIT.

V. TOTAL

119,00
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M‘9r980,00

