ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MTJN]ICIPAL DE RIO DE CONTAS

GoNTRATO No 165/2020
PROCESSO ADM|NTSTRAT|VO
D|SPENSA No O'.12t2020

1úo

736/2020

Prefeitura do Município de Rio de Conta, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito
público intemo, inscrita no CNPJ n' 14.263.859/000't-06, com sede no Largo do Rosário,
no 0í, Centro, Rio de Contas, neste ato representado pelo prefeito municipal, senhor
Cristiano Cardoso Azevedo, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade
n' 3686201-07, CPF 397.477.605-25, residentê ê domiciliado na Rua Waldemar Souto, No
30, Baino Sossego, Rio de Contas Bahia, a seguir denominada simplesmente
CONTRATANTE,e a empTesaDM EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES
ElRELl, inscrita no CNPJ no 33.924.985/0001-09, com sede na Avenida Deputado Ulisses
Guimaraes, no 450,D Sala 4 Andar, Baino Felícia, Vitória da Conquista - BA, CEP: 45.055155, por meio do seu represêntante legal o Sr. Daniel Varges Feneira,inscrito no CPF sob
o no 053.951.855-75, residente e domiciliado na Rua G (M Pássaros lll), 275, Bloco 19,
Apto. 302, Condomínio Parque Vitória Sul, Felícia, Vitória da Conquista - BA, CEP:
45.055-490, doravante denominado CONTRATADO, que ao final subscreve, celebram o
presente contrato regido pela legislaÇão apliúvel e pelas cláusulas a seguir ajustadas:
CúUSULA PRIiiEIRA - oO OBJETO
1.í - O objeto do pÍesente contÍato é a aquisiçáo de monitor muttiparâmetro para atender
a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
CúUSULA SEGUT{DA - DA VINCULAÇÃO
2.1 - O presente contrato está vinculado ao procêsso de Dispensa de Licilaçáo n'
012120120, tudo em conformidade com artigo24, inciso lV, da Lei n" 8.666/93
CLAUSUI-A TERCEIRA - DO VALOR DO COT{TRATO
3.1 - Pela aquisiçáo, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância de R$
21 .000,00 (Vinte e um mil reais).
CúUSULA QUARTA - DA FORTIA DE PAGAMENTO
4.'l O pagamento será efetuado mediante a apresentaçáo da Nota Fiscal pelo
CONTRATADO, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, conÍados da data da apresentaçáo
da Nota Fiscal.
CúUSULA QUINTA - DA vIGÊilCIA DO CONTRATO
5.í - O prazo de vigência do contÍato a contar da data da sua assinaturaaté3ode abril de
2020.
CúUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES oO CONTRATANTE
6.1 - Pagar confoÍme estabelecido na Cláusula Terceira;

-

.

6.2- Fiscalizar o Íiel cumprimento do contrato.
6.3 - Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeiçóes, falhas ou inegularidades
constatadas no fomecimento, paÍa que sejam adotâdas as medidas conetivas
necessárias.

cúusuLA sÉnirA - oAs oBRlcAÇôes oo

coNTRATADo

7.1. - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execuçáo do Contrato, em
conformidade com as obrigaçóes assumidas.
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CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à
AdministraÉo ou a terceiros, deconentes de sua culpa ou dolo na execuÉo do Contrato,
náo excluindo ou redulndo essa responsatrilidade à fiscalizaçáo ou o âcompanhamento
pelo órgáo interessado;
7 .1

.1 - A

7.1.2 - A CONTRATADA é obrigada a repaÍar, remover, reconstruir ou substituir, suas
expensas, no total ou em partes, em que se verificaÍem, defeitos ou incorreçóes que
prejudique a execuçáo do contrato.
7.1.3 - Facílitar a fiscalizaÉo na entrega dos materiais em que a CONTRATANTE, julgar
necessário;

-

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execuçáo do contrato,

em
por
de
habilitaÉo;
todas
as
condiçôes
eles assumidas
compatibilidade com as obÍigaçóes

7.1.4

7.,l.5. A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e entrega do
equipamento, objeto deste contrato.

CúUSULA OITAVA. DAS PENALIDAOES
8.1 - Sem prejuízo da átac(enz?leâo dos ilícitos administrativos previstos na Lei n"
8.666/93, com as cominaçôes inerentes, a inexecuçáo contratual, inclusive por airaso
injustificado na execuçáo do contrato, sujeitará o CONTRATADO à muha, que será
graduada de acoÍdo com a gravidade da infraÉo, obedecidos os seguintes limites
máximos:

(dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigaçáo, inclusive no de recusa do adjudicatário em Íirmar o contrato;
0,3olo (três dáimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do seÍviço ou fomecimento náo realizado;
1Oo/.

0,7% (sete décimos por cento) $bre o valor da parte do serviço ou fomecimento náo
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

8.2

- A mutta a que se refere este

item náo impede que a AdministraÉo rescinda

unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

8.3 -As multas prêvistas neste item náo têm caráter compensatório e o seu pagamento
náo eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos deconentes das
infrações cometidas.

CúUSULA NONA- DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1 - A inexecuÉo, total ou parcial, do contt'ato ensejará

a sua rescisáo, com as
uências contratuais revisles nos art os 77 a 80 da Lei no 8.666/93
c USULA D CI]ÚA- DA DOTAçÂO ORÇAMENT RIA
10.1 - A dotaÉo orçamentária que fará face à despesa deconente deste contrato será a
abaixo discriminada:
cons

UO: 32001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVIDADE:1010. CONSTRUÇÃO, AMPLhÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS
UNIDADES DE SAUDE
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
ELEMENTO DE DESPESA- 4490.52.00.00
PERMANENTE

E

-

@

+
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FONTE: 01 02.OO2, 01 44.044

CúUSULÂ DÉ ctMA PRTME|RA - DA PUBLTCAçÃO
í1.1 - A CO NTRATANTE fica obrigada a publicar o presente contrato nos meios de
publicaçáo previstos na Lei 8.666/93, para que surta os efeitos legais

CúUSULA DÉ crMA SEGUNDA- DAS DtSpOStÇÔES cERÂtS
12.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no serviços
contratado, isentando esta úhima de toda e qualquer reclamaçáo que possa surgir em
deconência do mesmo.

-

12.2 Apliem-sê a este contrato as disposições da lei federal no 8.666/93 e suas
atteraçóes, que regulamenta as licitaçóes e contrataçóes promovidas pela administração
pública.

cú USULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
í3.1 - Fica eleito o Foro da Comarcâ de Cidade de Livramento de Nossa Senhora-BA,
para conhecer e decidiÍ quanto aos litígios que possam deconer da execução deste

Contrato.
13.2 - E por estgrem as par(es justas e acordes, firmam este instrumento em 02 (Duas)
vias, para um só efeito legal, juntamente com 02 (Duas) testemunhas adiante nomeadas,
T?iqle!, 4gnqq" e Glpazes, sendo um via para a CONTRATADA, um parte para a
CONTRATANTE.

Rio de Contas, 27 de maçn de 2O2O
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EXÍRATO DO CONTRATO

NO

í65/2020

D|SPENSA No 012t2020
OBJETO: Aquisição de monitor multiparâmetro para atender
Secretaria Municipal de Saúde.

a demanda

da

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio de Contas - BA

CONTRATADA: DM EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ no 33.924.985/0001-09
ENDEREÇO: Avenida Deputado Ulisses Guimaraes, no
Felícia, Vltória da Conquista - BA, CEP: 45.055-155

450, D Sala 4 Andar, Bairro

Valor do Contrato: RS 2í.000,00 (Vinte e um mil reais)

Data da Assinatura: 2710312020

Validade: 3010412020.

CNPJ: í 4.263.859/0001-06
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RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA

19112J2019

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Fêderal do Brasil
ProcuradoÍia-Geral da Fazênda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: DM EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 33.924.985/000'l{9

Ressalvado

o

direilo de

a

Fazenda Nacional cobrar

e

inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que
náo constam pendênciás em seu nome, relativas a créditos tributáÍios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçÔes em Dívida Ativa da uniáo (DAU) junto à
Procuradoria€êral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidáo é válida para o estabelecimento matÍiz e suas Ílliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgáos e funàos públicos da administÍaÉo dileta a ele vinculados. RefeÍe se à situaÉo do
sujeito passivo no âmbito àa RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçÕes sociais previstas
nai alineas 'a'a 'd'do parágrafo Único do art. 'l'l da Lei n'8.212, de 24 de julho de 1991

A aceitaÉo desta certidão está condicionada à veriÍicaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
êndereços <http://rfb.govbÊ ou <http:/ /vww.pgín govbÊ.
certidão emitida gratuitamente com base na Portaria conjunta RFB/PGFN
Emitida às 13:46:11 do dia 1911212019 <hora e data de Brasília>.

no 1.751, de 2h012014.

Válida até 1610612020.
Código de controle da cêrtidáo: 80C4.937F.'l801.8888
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

111

consuha Regularidade do Empregador

23t03t2020

CÃIxÃ

(:ÂIXA ECONÔMICA FEOERÂL

Certifi cado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

33.924.985/0001-09
EQUIPAMENToS E sERVIcos HoSPITALARES EIRELI
AV DEPUTADO ULISSES GUIMARAES 450 SALA 4 / FEUCIA
CoNQUISTA / BA / 45055-155

Rezão SocialDM

EndeTeçO:
-

/

VITORIA DA

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art'
7, da lei 8.036, de 11 de maio de 1990, ceÊinca que, nesta data, a
empresa acimâ identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

O

Validade:02l03
Certif icação

I 2O2O

Nú

a

3L I 03 / 2O2O

mero : 2O2Oo 3o2o4 lo2a5 Lg 4297 o

Informação obtida em 231o3/2o2o 16:55:47

utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

A

www.caira.gov,br

https://consultâ-crf .caixa.gov.bí/consultactí/pagesÍmpíessaoisf

1t1
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é
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Emissão: 03/03/2020 I l:54

GOVERNO DO ESTADO DA BÀHIA
SECRXTARIA DÂ FÂZENDA

.: '

Certidão Negativa de Débitos Tributários
lí4

da Lei 3,956 dê í1 de dezêmbÍo do
TribuÉrio do Estado da Bahia)

(Emitida para oa eÍcitos dos art8. í13 e

í98í . Código

CeÍtrdào N': 2020070765í
RÁzÃo soctÀL

DM EQTIIPAMENTOS E Sf,RVICOS HOSPITALÁRES
lNscRtÇÀo

Esr ouar

EIRILI

CNP,]

JJ.924.985/000t49

t5t.t46.143

Fica certificado que náo constem, até a presênte date, pendêncies de responsebilidade dâ pessoa fisica ou iurÍdicâ acrma
rdêntificada, relativas aos tÍibutos administrados por esta Secretaria.

Este cêrtidão engloba todos os seus estabelecimentos quânto à inexstência de débitos, inclusive os inscíitos na Dívida
Ativa, de compêtência da Procuradoria Geraldo Estado, ressalvado o direito da Fezenda Públicâ do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a seÍ apurâdos posteriormente.

Emitida em 03/03/2020, conforme PoÍtaÍia n'918i99, sendo válida por 60 dias. contados e partir da datâ de sua

emlssao.

A AUTENTICIDADE DESTE OOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAzENoÁRhs ou vlA INTERNET, No ENDEREço hth:/www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a aprcsenlação conjunta do cârtão originalde inscÍiçáo no CPF ou no CNPJ de
Seqetana da Recêita Federal do Ministério da Fazenda.
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CERIDÃO NEGATIVA

2010212020

#
ÉÊr

Prefeitura Municipa! de Vltória da Conqulsta

CERflDÃO NEGATIVA
DADOS DO CONTRIBUINTE

Contribuinte: DM EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES

EIRELI

CNPJ/CPF: 33.924.9t5/0001-09
Cod.Contribuinte: 10997 2l
lnsc.Municipal: 00005E6553
Endereço lmóvel: Av DEPUTADO ULISSES GUIMARAES /r50, FELICIA, VITORIA DA CONOUISTA.
BA r CEF! /16055155

Quedra:

Lot':

A Prefeitura Municipal de MtóÍia da Conqulsta, coriíorme o artigo 160 da Lei Municipal no

'1259,de 29 de Dezembro de'2004, comblnado com o disPo8to no Artigo 205 da Lei Federal
Número 5.172.da 25 de Outubro d0 1960 Códlgo TributáÍio Nâclonsl, CERTIFICA que o
contribulnt. aslmc idmtlÍlcrdo, EM RELAÇAO Ao oBJETo DA CERTIDÃo, encontra-se €m
ÊltueÇto re§üÍei perante á FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. Esta Certidáo náo servirá <le
prová contrã cObrânça de qualsquêr débitos quê venham a ser apurados pela Fazenda Pública
Municipal, cohlormê prcnôgetiva lêgal prôviôta no Artigo 149 da Lei federal no 5172, de 25 de
Outubro de í966 - Código Tributário Nacional.

'

Emitida Quinta-Feira, 20 de Fevereiro de 2020 as í 0:15:14
Validade: 90 dias

Código de controle da ceÉidáo: 202000í0949
Certidão emitida gratuitamente.
AtenÇão: qualquer rasura ou emenda invalidará êste documento

servicos.pmvc.ba.gov.brlc€Ítidao-impressao.php?tc=e&cd=NEFEEEJMNIGNHH&tpc=FE&tsccad'c

lirr

:11

-
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CERTIDÃO NEGÀTIVA DE DÉBITOS TRABAIJHISTÀS
Nome: DM EQUIPÀMENTOS E SERVICOS HOSPITÀLARES EIREITI
(MÀTRIZ E FTIJTATS)CNPiI: 33 .924.955/O00t-09
certidão n': 19190402 4 / 20]-9
ExpediÇão: L|/L2/2or9, às 1o: ol-:48

Validade: 09/06/2020 - 180 (cenEo e oit.enta) dias, contados da data
de sua expedição.

certifica-se
33 .924 .

que

9I 5 / o o o 1-

Trabalhistas.
certidão emitida

o

9

DM EQITTPÀÀíENTos E sERvrcos Ro§PrrÀLÀREs ETRELT
(MÀTRrz E FrLrÀrS), inscrito(a) no CNP,I sob o n"

, NÃo coÀrsrÀ do Banco Nacional de Devedores

no art. 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Traba1ho, acrescentado pela IJei n" L2.44o, de 7 de julho de 2011, e
na ResoluÇão Àdministrativa n" 147o/zoLL do Tribunal SuPerior do
'Irabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constanEes desta certidão são de re sponsabi I idade dos
Tribunais do Trabalho e est.ão atualizados atsé 2 (dois) dias
anteriores à dat.a da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaÇão
a todos os seus estsabetec imenEos , agências ou filiais.
com base

À aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (ht.tp: / /www. tst. jus.br) .
certidão emitida gratuitamente.
rNFOR!íÀçÃO rUPORÍÀltrE

Do Banco Nacionat de Devedores Trabalhistas constsam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a .ÍustsiÇa do Trabalho quanto às obrigaÇões
estabelecidas em 6entenÇa condenatória t.ransitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

a honorários, a cu§tas, a
recolhimentos previdenciários,
emolumentos ou a recolhimenEos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados Perante o Ministsério Público do
Trabalho ou ComÍssão de Conciliação Prévia.

Terça-Íeira
31 de Março de 2020
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Diário Ot'icial do

iluNlctPlo

Rio de Contas

Atos Administrativos

ET
ESTADO DA BAHIA
PREFEITIIRA MLNICIPAL DE RIO DE CONTAS
ERRÂTA

ErIR

To Do

aro oE R^rFlcaçÃo

PÍocêsso Adminislrâlivo n' 73ô/2020, Disp€nsá

012020.

Paroc€r de Coínissáo Permanêntê d€ LiolâÉo, tomando-os peí6 inlêgranls desle alo ê RATIFICO o
pressnte tsrmo pará qu6 suítem os s€us jurldacos
logais eí6ilos, âutoüando a conu6láÉo com: DM
EOUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES ElRELl, inscrila no CNPJ n" 33.924.9E5/0001{)9, com ssd€ ne
Av€nida Dêpúado Ulrsses Guimaraes, n",t50, o Sâla 4 Andar, Baino Fêlicjâ. vilódâ dâ Conquisla - BA, CEP| ,í5.055
Acolho

o

s

155.

OBJETO:AquisiÉo d6 monitor mulüpâíámslro pâÍa alendera deínânda dâ SêcÍêlaíi,a Municipaldê Sâúdo
vÂLoR DA cot{TRAT^çÁo: R5 21.000,00 Mnre e um milrêais).
Rio dê Contas

-

Bahrâ.27 de maryo dê 2020.

Cdsüano Cadoso d6 A2êv6do

ExrRATo oo rERlro oE HoxoLoGAçÃo
Poc€sso AdminasEàtivo n' 73d2020, Dispênsâ

01

2/2020.

O Pr€ís[o MunÍjP3l d€ Rio do Conlâs - BA, usando cl€ suas atibuiça€s legais e dê conÍormidad€ com a Lei Fsdsral
n'.8.666193 e suas sl€lasôcs poslêÍioíês RESOLVE hoínologar ã doctSo dã Comissáo dê L|otaÉo rcÍ€Ísnto ao
pÍocesso de dispensâ d€ licrlâÉo, êm êpigrarâ, clnÍoíme dados abaixo dâscdos.
OgJETO: AquisiÉo d6 monitoí multipâíám€lro para âlênder a demândâ dâ SôcÍelâÍiâ Municlpãldê S€úds.
COXTRATO: DM EOUIPAMENToS É SERVICOS HOSPITALARES ElREL|, inscriüa no CNPJ no 33.924.98í0001{9,
Oêpúado Ulisses Guimãra€s. n'450 D S3la 4 andar. BaiÍo Felicia, VÍóíiâ da Conquisl,a - BA,
com sede nâ
CEPr45.O55-155.
^v€nida

valoR

DA

coNTRATAç^o: Rl

Rio dê Conlâ6

-

21.000,00 (vhre ê um mil rcáis).

Bahra. 27 de maryo dô 2020.

Crisbano C€doso dê azôvodo

EXTRATO OO COi{TR TO N.
Processo Àdminislr6üvo

OBJEIO: &uisiÉo

n'

í6t2020

736/2020, Dispensa

n'012020.

de moniior muttiparâmeúo paÉ alender â demanda da S€crstaü, Municipâlds Saúdê.

COXIRATÂITE: Prcfetula do Municipio dê Rki de Contas, Estâdo dâ Bahiâ. insdna no CNPJ

no

14.263.859/0001{6.

CO}{IR.ATÂDA: DM EOUIPAJi,IENTOS E SERVICOS HOSPITALARES ElRELI, iôscrÍâ no CNPJ n" 33.924 98í0001'
09, com sede nâ Avenida O€putado Ulisês Guimâraes, no 450, D Salâ 4 anóãr, Bsiíro Feliêa, Vilóía dô Conquista aA, CEP:45.05S155.

vÂLoR DACONTRATAçÁO:

R$ 21.000,00 (Vinre e um mirreais).

O.l,r d. A!.inaturâ: 271032020.

V.lidrdê:

3{l/04/2020.

CNPJ. 14.261.859i0001-0ó
BAIRRO CENTRO
LARGO DO ROSARIO, N"
RIO DE CONTAS _ ESTADO DA BAHIA

OI

CERTIFICAÇÁO DIGITAL. GMOAYXUZgOTBS4GWP\MGO

Esta ediÉo êncontra-se no site oficial deste ente.

