ESTADO DA BAHIA

MÜNICÍPfO DE RJBEIRA DO AMPARO

SFXRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATO N" 006/2021 - FMS

TERMO DE

ENTRE

O

CONTRATO CELEBRADO

FUNDO

SAÚDE

E

ROCHA

TEIXEIRA

A

MUNICIPAL

EMPRESA

DL

MAIARA

SILVA

LTDA.

NA FORMA E CONDfCÒHS ADAIÍÍO
DESCRITAS.

Pcio prcscntít in.stmjnenlo particular de Contrato, rcunirani-sc dc um lado o FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE. ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica dc direito público, inscrita no CNPI''M}- sob
£1." í! .358.853/0001-16, com sede à Rua Coronel José Domingos da Silva Neto, s/u, centro CEP.
48.440-000 doravante denominada CONTRATANTE, neste alo representado pelo Sccreiario de
Saúdi.% JOÃO VIEIRA DA COSTA, brasileiro, residente e doraiciliado nesta cidade por outro lado

à empresa MAIARA ROCHA TEIXEIRA SILVA LTDA, inscrita no inscrita no CN?J:
57.076.051/OÍKI1-07, situada na AV Alioniar Baleeiro, Loja 45,
2515, Pau da Lima,
SalvadonBA, CEP: 41.245-020 doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado
pelo Sr." MáIAKÂ ROCHA TEIXEIRA kSILVA, CPF ii" 061.228.905-29, celebram o piesente
Contrato, dc acordo com a Lei Federal n® 8.666/93, e suas alterações posteriores, mediante as
seguintes clàü.'íu]as e eondiçôes:

CLAuSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
!.U O pícscntc termo lera por objeto a aquisição de lestes rápidos do covid-19, para rcalii^ar
ic.stagem dc pacicnics com quadro dc sintomas sugestivos dü covid-i9 no município dc Kibcim do
Aniparp/Ba, coiiformc espceiílcaçües e quaí]tilalivü.s prcseníes na solicitação e proposUi
apresentada.

CLÁUSULA SEGUNDA- DO REGIME B£ EXECUÇÃO.

2.L A execução do contrato se dará por empreitada por pr^ anilário, em conformidade com o
rii.sposlo nos arts. 66 a 7! daLei n® 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PHEC^ ECONDIÇÕES DE PAGAMENTO.
Praça Imiã Môníca Mftria Vjn íUoosicr. 5UCeniro, CEP: 48440-000
TEL: i"5) 34J'7-2}r»^
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3.1. O valor global do presciUe contrato é de RS: 17.600,üü (dezessete mil e seiscento.s reais),
cüníbimc quantidade e valor unitário no ANEXO I, deste tcnno.

3.2. O prazo para pagamento das notas fiscais apresentadas será dc acé 30 (mnta) dias contados a

pariir da entrega da nota fiscal, devidamenie atestada no protocoloda Seçreiaria de IManejanienio e
Kinanças, acompanhadas das Certidões de Regularidade Fiscal com as Fazendas Nacional, Ksíadual.
Municipal. ÍKSS. FGTS c Certidão de Débitos Trabalhistas.

3.?. Neiiluun pagameuio será eíeciiado à Contraíada enquaiuo houver pendência dc liquidação de
obrigação financeira, em vinude de penalidade ou inadimplência contratual.

3.4. Nâo haverá, sob hipótesealguma, pagamento antecipado.
3.5. Ncsles preços estào incluídos todas as despesas que, direta ou iiidiretamenM, decorram da

execução de.ste Contraio, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e

previdcnciiuios, administração, tribulü.s, emolumentos c contrihuiçòc.<5 de qualquer natureza.
3.6. Ü nào pagamento da fatura no príizo eslipuladíi no subitcm 3.2. acarretará indenização por
inadimplência pela variaçào do INPC, entre a data fínal do período dc adiniplemenlo dc cada
parcela até a data do efetivo pagamento, ou outro índice que venha a ser fixado pelo Governo
Fi:dcral, na ícrma do art. 40, XIV, "c " da Lei n". S.666/93.

C1.ÁUSULA QUARTA - BO PRAZO VIGÊNCIA
'41.0 prazo de vigência do contrato a partir da data de sua publicação até o dia 31 de dezembro do
corrente ano.

CLÁUSULA QUINTA - 0AS DOTAÇÕES E RECURSOS.
5.1. t).s recursos financeiros para pagamento das despesas decon^ntes do presente instrumenlo, para
o periodü de vigência deste contrato, correrão por conta da seguintedotação orçamentária:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A DESPESA;
UNIDADE ORÇAMENTARIA:

0802 -- PLíNDO ML1MICÍPAL DE SAÚDE.

AÇÃO:

2013 - MANUTENÇÃO DAATENÇÃO PRIMÁRIA.
ELEMENTOS DA DESPESA:

Praça ínRÜ MÓJiica Marà Van
TEL: (?>)

.5!. Çcnífo. CUP: 48-440-000
í;N1'J-13.HI)').40.5/Ü00í-! 7
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3.3.90 31).00 - MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES.
íi.l - CoBSUiucm obrigações da CONTRATANTE:

a) efetuar o páganiento ctn coiifannidadc com oí; critcrios definidos nas cláusulas quarta c scxt;i;

b) nüiiílcíir â contratada, fíxando-ihe prazos pai-a con-iyir deicitOÂ ou iiiegularidades enconiratlas na
execução dos tbmccimcntos;

c) designar soi-vidor do seu quadro de pessoal para acompanhai fiscalizar e receber o serviço
prestado, oqual deverá atesmr asua perfeita execução ou eventuais irregularidades, de acüido com
:iíL condições estabelecidas neste instrumento;

dl A Adminiítração reconhece desde já seus direitos nos casos de rescisão adminisíraliva prevista
nn artigo 77 da lei R.666/93.
6,1^ - Constitu';m obrigações da CONTRATADA;

a) Manter durante toda execução do contrato, cm corapaíibiiidade com as obrigações assumidas,
iodas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste processo;

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
7.1. Frn caso de inexecuçâo parcial ou total das condições fixadas neste Contrato, erros ou atraco no

roniecinicnio, cquaisquer outras in*egüiaridades. aAdministração poderá, garantida aprévia dcíchu.
aplicar à adjudicalária as seguintes sanções:

7, Li. Advoitcncia, mediante comunicação por escrito, através de oficio, sobre a exisíênaa de laita>:
leves, relacionadas com a execução do objeto da licitação.

7.! .3. Penalididt; pecuniária, õbscrv-ados os seguintes percentuais e taitas;

l:i.2A: 5% (cinco) por cento do valor da proposta da iicilante, em caso de nao apresentação da

nrupo.sia relbmiuhida no praiíO previsto no ediíal c não comparecimcnto para assinamia da ata dc
legistfí) de picçoíi.

7.1 2.2. De '% i'um) a 10% ídez por cento) do valor do empenho ein caso de atraso no
íijrjiecinienlo. observada a segunite gradaçâo;

•O Auasü de Cl a 05 dias; multa diáriade 1%;
bi Atraso de Ú6 a 1D dias: mulia diária de 3%;

cl Aíraso de 10 a 15 dias; multa diáriade 5%:

d) Atraso de 15 a20 dias: multa diária de S%;

e) Airaso acima de 20 dias: multa diária de 10%.
Praça Irmà Mòiiica Mana Vai> Clooíter. 51. Centro, CEP; 48-WO-OOO
THl- {?.>) 3459-21 (>(' CNPJ; \XX09 '4 ü5/OtiO 1-17
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$ 1"' C!ünsidera-SL' atraso tanio ;i ausênciu de Ébrntcinienio. como u furncciniciHü a aicnor;

c>2": O «uaso supenor a 20 (vinte) dias è considerado infração gravissinia, auíorbando ii rcscisão do
Liinuato c aplicação das demais penalidades.
{. V Slispen.sào lemporâria do direito de üciiar o impedimento de coniralar com a Adminisíracào
Muiitcipaí, pcit) prazo dc ató 2 (dois) anos, que seroo fixados pelo ordenador de despesas, a
.icpender da fnlta cometida.

7, i.4. Declara.;ãü de inidoncidade para licitar ou coniraiar com a Adniinislração Pública, crkjuanio
perdurarem os motivos detenninantes da punição ou atè que seja promovida a reabilitação.
CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO.
8.1. () Municipiu pode rescindir unilateraimentc o presente rcmio, se oconer alguma das hipóteses
previstas no a;t. 79, I, da Lei n® 8.666/93, sem que caiba qualquer tipo de indenização para peía
coiuratada.

cláusula NONA - DA VINCULAÇÃO.
cy. I. O pres'^nte pacto vir.cula-sc cm sua plenitude aos termos da proposta oferecida peUi

ô-Mitrarada, bem como aò Processo Administrativo n" 021/2021 e DISPENSA DE LICITAÇÃO N"
0(í3/202I - FV1S, realizado pela conu-arante, corn base no ail.*" 24, inciso í(, alínea "a" da Lei n""

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO JUDICIAL.

jn 1 A.>; papes elegem o foro da Cornarea de Cipó/BA Distrito judiciário de Ribeira do
Amparc)/BA, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do presente ctjnliaLo.
rosuinciando qualquer outro por mais privilegiado que se apresenta.
F. [K)t c.suirem assim ajustadas, tirmam o prcsenle inslrumento em 02 (duas) vias de igual teoi c
forma, na presença das testemunhas abaixo.

Ribeira do .Amparo/BA. 24 de fevereiro de 2021.

-fOAO VIEIRA DA COSTA

l-CNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CUNTRATANTF.

Piaça liinâ Mviuica Maria Van Cico.sicr, 5í, Clcntro, CHP:.4H-<40-()00
Tt-I -

34.?9-.Xi6f;
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^íXíARA ROCHA TEIXEIRA SÍLVA
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Nome:

VA

CPF:
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CPF:

ANEXO I

ITEM

DESCRIÇÃO

liND

QUANT.

0!

TESTE RAFÍDO

UND

880

VALOR

V. TOTAL

UNIT.

RS

20,00

17.600,00

COVIDW/CORONACÍRUS
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