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CENTRO

CoNTRATO No 007/202',1
PREGAO PRESENCIAL 037 I2O2O
PROCESSO ADMINISTRATIVO 90í/2020

prefeitura do Município de Rio de Contas, Estado da Bahia, pessoa juridica. de direito público
no 01, Cenko'
interno, ús"rita no iNpL no 14.263.859/0001-06, com sede no Largo do Rosário,
CARDOSO
o
senhorCRlSTlANO
Rio de Contas, neste ato ,epre.eniaao pelo prefêito municipal,
3686201-07
no
DE AZEVEDO, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade
iciliado na Rua Waldemar Souto' no 30, Bairro
nominada simplesmente CONTRATANTE' e a
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS
001-38, com sede na Rua Formosa, no 395' A'
pelo sr. Ruy-sorares de
Bairro Felícia. Vitória da conquista - BA, CEP: 45.055-275, representada
no CPF sob o no
óiiveira, portador ao oocumeiio oà ldentidade no 0222345276 SSP/BA e inscrito
n' 134 Apto 901
252.676,3g5-g1, residente e àómiciliado na Rua Pastor Arthur de Souza Freire,
este subscrevem a segurr
ó"na"ir. Vitória da Conquista, BA, CEP:45.028-738. queoapresente
contrato na forma e
ato,
áenominada simplesmente ôOUfnnfnOn, firmam neste
condiÇóes q ue se seguem:
í-DOO B JETO DO CONTRATO

medicina para
Constitu o objet o da presente licitaçáo é a recarga de cilindros de oxigênio
de Saúde, deste
atender as necessidades do Hospita Municipal, SAMU e Unidades Básicas
or item,
ime de menor re
municí io,sob o
1

.1

-

2.

DA VIG NCIA
de 2021
2.1 -Opresentec ontrato vrgorará da data da assan atura at e31 de dezembrc
orçamentário salvo se
2.2 - A duraçáo do contrato ficará adstrita à vigência do respectivo credito.
prãrrogá*f ior igual período, na forma do art. S7 da lei 8.666' de 21 de junho de 1993' com as
dada continuidade do
alterações posteriores, que alcançàrá dotaçáo do exercício subsequente.
fornecimento;
DO PREçO, CONDIç OES DE PAGAMENTO
o valor de R$
1 -Pela execução do Contrato a CONTRA TANTE pagará à CO NTRATADA
das quantidades constantes
101 .250,00 (Cento e um mil, duzento s e cinquenta reais), resultante
dâ Proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão Presencia no 03712020, amortizável
mensalmente de acordo com nota fiscal.
parágrafo único Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos,
sobretaxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas, para o fornecimento

3
3

-

I

-

no
pagamento equivale a recarga de cilindro de oxigênio medicinal, especificados
pública
do
na
sessáo
vencedores
órã."..o ÍáiíriOrio, de acordo com Anelo I do Edital e valores
Pregão Presencial no. 037 12020.
contar do
3.3- O pagamento será efetuado pela Administraçáo Municipal, em ate 3o-(trinta) dias.a do gestor
e
atesto
Fiscal
Nota
da
recebimenio dos produtos do período, mediante á apresentação

3.2

-o

da contrataçáo

3.4.

-

O pagamento fica condicionado à compÍovaçáo de que a CONTRATADA encontÍa-se

Estado e Município)
ãaimptentà cãm a F azenda Pública (Uniâo, FGTS, Debitos Trabalhistas.
licitaçáo, como
3,5 -Não será aceita Nota Fiscal antecipada à entrega dos produtos. objeto dessa
forma de adiantamento de pagamento de futura obrigaçáo'
3.6 -Havendo êrro na nota fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA'

3'T.Qualquerirregularidadequeimpeçaa-liquidaÇáodadespesaserácomunicadaà
medidas saneadoras
providenciem as
CONTRATADA, ficando o pagamJnto pendente até que sé

ESTADO DA BAHIA

DE Rlo DE coNrAs
859/0001-06
CNPJ: 14.263
oo RosARlo, N" o1 - cENrRo
NTAS - ESTADO DA BAHIA

ãníiÉúúnÀúuNlcrPAL

úiióo

iniciaÍ-se-á aP ós a regularizaçáo da situaÇáo
Nessa hiPóte sê, o prazo para o pag amento
náo acarretand qualquer ônus para a
ê/ou reapresentaçã do documento fiscal,
CONTRATANTE.
ou
nas mesmas condiçôes contratuais' acrescimos
3.8. A CONTRATADA ficará obrigada a a ceitar
inicial
valor
ãsv" trinrc e ciÁco por cento) do
supressóes que se fizerem no objeto' ãã'ãtà
na Lei Federal n. 8.666/93'
atualizado do contrato, na forma prevista
3.7.1

o

o

a

ORIGE M DOS RECURSOS
rerão à conta de recurs os constantes de
As des pesas decorrentes desta licitação coro exercício corrente, a saber:
4.1
dotaçóes consignadas no Orçame nto Municipal Para

4

-

FONTE: 0102.002 ,0114 014

. DAS RESPONSA BILIDADES
5.'l . DA CONT RATADA:

5

em
durante toda a execuçã o do Contrato,
CONTRATADA obrig a-se a manter,
qualificaçáo
e
tod as as condiçóes de habilita ção
conformidade com as obrigaçóes assumidas,
exigidas na licitaçáo,
diretamente à Administração ou a
5.1.2 - ACONTRATADA é responsável.
nlrato, náo excluindo ou reduzindo
terceiros, decorrentes de sua curpa ou d
interessadol

5.1.1

A

ou

o órgão
essa responsabilidade à fiscalizaçáo
suas expensas'
rcpaÍat remover' reconstruir ou substituir'
a execuçao
5.1.3 - A CONTRATADA é obrigada a
prejudique
o"Jéito. ou incorrêçôes que
q;"';fi;jii"ãlãn,,
partes,
em
ou
total
no
do contrato.
que a CoNTRATANTE' julgar necessarto;
5.1.4 - Facilitar a Íiscalizaçáo em

".

5.1.5-ComunicarimediatamenteàCONTRATANTE'qualqueralteraçãoque'porventurâvenhaa
sofrer em seu contrato social;
s.í,6 _ A CoNTRATADA assumirá

do obieto deste
a responsabilidade total pelo fornecimento

Contrato.
5.2 _ DA CONTRATANTE:
financeiras decorrentes
na cláusula Terceira, às obrigações
pagar
estabelecido
ConÍorme
5.2.1
seus termos;
ão-pi"t"ni" Contrato, na integralidade dos
do
5.2.2 - Fiscalizar o fiel cumprimento

contrato

falhas ou

rrrê gularidades

por escrito' so-bre- imperfeições'
5.2.3 - Notificar a CONTRATADA'
j",
pio'aüt". para que .eiari ,oótaaas as medidas
constatadas na entrega
necessárias;

corretivas

com o
em parte, o serviço pÍestado em desacordo
ou
todo
no
releitará,
AAdministração
Contrâto;

5.2.4 _
6

.

DAS PENALID ADES

7
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ÉnÊrÉrruna MUNIcIPAL

a nalureza e a gravidade
das penalidades previstas serão le-vadas em conta
Pública e a reincidência na prática do
da falta, os prejuízos Oera aiiúOos paia a Administração
ato conforme discriminado a segulr:
de registrar o comportamento inadequado do
6.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito
fàhas leves que náo acarretem prejuízos
licitante e/ou contÍatado, ."ilã't"U-iràf-"p"n".
graves ao municíPio.
as condutas previstas nas Leis Federais números
6,.1 .2. constituem ilícitos administrativos
os
dãcreto resulamentador do pregão, sujeitando-se
10.520102,
8.666/93
processo
administrativo
pieriã e-ãmpla defesa em
infratores às cominaçóes'"gri", üiã.ãiá ã
6.1 . Para a aplicação

".

e

ass#";;;;';;

6'1.3.Ainexecuçáocontratual,inclusiveporatrasoinjustificadonaexecuçãodocontrato'sujeitará
de acordo com á gravidade da infração,
o contratado à murta o" dr,'!r"';áá gi"dr"oá
àbedecidos os seguintes limites máximos:

f_

1oo/o

de descumprimento total da
(dezpor cento) sobre o valor do contralo, em caso contrato;

em firmar o
obrigaçáo, inclusive Áo ãã *"utt do adjudicatário
valor da
o,.trigesimo dia de atraso' sobre o
0,3% (três décimos por cento) ao- dia' ate
ll
parte do fornecimento ou serviçonáo realizado:
náo
valor da parte do fornecimentoou serviÇo
0,7% (sete décimos por cento) sobre o
lll
realizaào por cada dia subsequente ao trigeslmo'
rescinda
refere este item n-ão impede que a Administração
6.1 .3..r . A multa a que se
demais sanções previstas na Iei'
unilateralmente o contrato e apriquã ãs
e o seu pagamento não
caráter compensatóÍio
têm
náo
item
neste
previstas
'd"no"
multas
6.1.3.2. As
decorrentes das infrações
p"ra", á
eximirá a contratada o" ,"r"p*.àiiriià-aã-ôo,
cometidas.
e licitar e
temporá ria do direito de cadastraÍ
susPensão
de
a
a
com
Pen
6.'1.4. Serão Punidos
nos ilícitos previstos nas
a Administraçáo os que incoÍrerem
lmp edimento de contratar com
dispo sições legais citada
e cont ratar com a
declaraçáo d e inidoneidade Para licitar
6.1,5, Seráo P unidos com a Pena de
at é que seJa
os motivos determinantes da Puniçáo ou
q ue incorram
Administraçáo, ênquanto P erdurarem
os
comPete nte pâra aPlicar a Puniçáo
p romovida a reabilitaçáo Pera nte a autoridade
m outrosilícitos Previstos em lêi

-

'-

v

DA RESCIS Ão
consequênci AS
ensel ará a sua rescisáo, com as
7.1 - A inexecu ção, total ou P arcial, do contrato
mu Ita
aPlicada
80 da Lei no 8.6 66/93, Podendo ser
contratuais Previstas nos arti gos 77 a
rescisória.
xrescisão deste contrato poderá ser:

7

-

í.|i-

a)DeterminadoporatounilateraleescritodoMunicipiodeRiodecontasnoscasosenumeÍados
;â";;;;;'i; xir á ivrr do art 78 da Lei no 8 666 de 1 ee3;
desde que
reduzida a termo no processo da licitação
partes'
as
entre
por
acordo
b) Amigável,
ou
nâ1a co-nveniência para o município;

c) Judicial, nos termos da legislação'

deverá
rescisáo administÍativa ou amigável
comPetente.
fundamentada da autoridade

7.2

-A

ser precedida de autorlza çáo escrita

@f
I

e
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CENTRO

nos autos do
Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados

7.2.1

p rocesso, ass eg urado o contradit órioeaamoladefesa

DO REAJUSTAMENTO E REVISÃO
comprovaçáo do deseq uilibrio econômico 8.1 - A revisáo de preços só será ad mitida no caso de
notas fiscais ou outro s que demonstrem
Íinanceiro, a ser Íeita, preÍerencialm ente, através de
em conformidade com o Art. 650, da Lei
indiscutivelmente a elevação do cust o do obieto,tudo
steriores
Federa I No 8.666 / 93 e suas altera ões
9 - DAS OISPOSIÇ ES GERAIS
pelos danos que causar. a
CONTRATADA assume I ntegral responsabilidade
9.1
seus sucessores e íePresentantes no servlço
CONTRATANTE ou a terceiros, por sl ou
qua lquer reclamação q ue possa surgir em decorrência
contratado, isentando esta Última de toda e

8

-

-A

do mesmo

que
es da lei federal no 8.666/93 e suas alterações'
disposiço
as
contrato
este
a
icam-se
Apl
9.2
promovidas pela administração pública
Íegulame nta as licitações e contratações

- DO FORO
de Nossa Senhora, Para conhecer e decidir
10.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Livramento
deste Contrato
q uanto aos litígios que Possam decorrer da execução
este instrumento em 02 (Duas) vias, Para
firmam
10.2 - E por estarem as Partes justas e acordes'
tdôneas e
(Duas) teste munhas adiante nomeadas, maiores,
um só efeito legal, juntamente com 02
um parte para a CONTRATANTE'
capazes, sendo um via Para a CONTRATADA,

10

Rio de Contas, 06 de laneiro de 2021
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OOTNO2I

PREGÀO PRESENCIAL NO. 037/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 90í12020.

OBJETO: Recarga

dê cilindros dê oxigênio

medicinal para atender as

necessidades do Hospital Municipal, SAMU e Unidades Básicas de Saúde, deste
municÍpio.

Contratante: Prefeitura Municipal dê Rio dê Contas - BA.

DE

GASES, EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 03.454.438/0001-38
ENDEREÇO: Rua Formosa, no 395, A, Baino FelÍcia, Vitória da Conquista - BA,
CEP:45.055-275
GONITAtAdA: OXITOTAL COMÉRCIO

Valor do Contrato: R$ '101.250,00 (Cento e um mil, duzentos e cinquenta reais).

Data da Asslnalura: 06101 12Q21

Validade: 3111212021

OxÍtotal

Com- de Gases e EquiPa mentos Llda.

PnecÃo PRESENCIAL o3t t2o2o

PROCESSO ADMINISTRATIVo No 90í'--2020
PREFEÍTURA ÍSUNICIPAL DE RIO DE CONTAS

ANEXO I

ANEXO I. PROPOSTA DE PREÇOS 'READEQUADA

Medicinal paÍa atênder as
OBJETO : Recarga de cllindros de Oxigêniounidades Basicas de saude'
necessidades do Hospitâl il;;üú"i sÀúÚ' "
Munlclpio de Rio de Contas
TE

c

1

VALOR
UNITARIO

UNID

oESCRIçÃo

MARCA

QUANT

0í

M!

Recarga de
Cilindro

WM

3.000

27,00

02

M.

WM

100

90,00

WM

125

ITEM

03

VALOR
TOTAL

8í.000,00

Oxi ênio 10m3

M3

Recarga de
Cilindro

o

ênio

I

I

000.00

M3

Recarga de
Cilindro
Oxigênio
2 5m3

90,00

'r 1

.250,00

i

R$'t0í.250

VALOR TOTAL LOTE
ê Cinquenta Roais )
í01.250,00 ( Cento e H um Mil, Ouzêntos
VALOR TOTAL LOTE:
VALIDADE DA PROPOSTA= 60 DIAS

TODOS OS CUSTOS
PROPOSTOS ENCONTRA-SE INCLUIDOS

cdilo-'-iãiaúos'

t'ôi, p*ô'utot'

ENcARoos soclAls' E coNrRlBUlçÔEs
MArERtAls' rRAsNPoRrEs E os DEMAIS

tecgssÁntos eo pERFElro FoRNEcIMENÍo"
2O2O
VITORIA DA CONQUISTA.BA., 08 DEZEMBRO
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Núij5ÍRiÀrs" E Er:À!
o xlIOTAL. COIíERclO oE GÀ$ES ÉO\TIPAMEHio" I i: 5) li15 '::it'a-hii'i aJ 454.a3ü 00üi -rb
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