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7

90 12020

Prefeitura do Município de Rio de Contas, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ no 14.263.859/000í-06, com sede no Largo do
Rosário, no 01, Centro, Rio de Contas, neste ato representado pelo prefeito municipal, o
senhor CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO, brasileiro, casado, médico, portador da
carteira de identidade no 3686201-07 SSP/BA, CPF 397.477.605-25, residente e
domiciliado na Rua Waldemar Souto, no 30, Bairro Sossego, Rio de Contas - Bahia, a
seguir denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa BAHIA MEDIC
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, iNSCTIIA NO CNPJ SOb N"
15.229.28710001-01, com sede na Rua José de Deus Pereira, no 287,Bairro Caiçara,
Guanambi, Bahia, CEP: 46.430-000, representada pela Sra. SUZY ARAUJO SILVA,
portadora do Documento de ldentidade no 02.326.341-57, SSPiBA e inscrita no CPF sob
o no 675.782.685-20, residente e domiciliado a Rua Fernando Freitas, n'59 - São
Gotardo, Bom Jesus da Lapa, Bahia, CEP: 47.600-000, que a este subscrevem, a seguir
denominada simplesmente CONTRATADA, Íirmam neste ato, o presente contrato, na
forma e condiÇões q ue se sequem:
1 - DO OBJETO DO CONTRATO
1.1 - Constitui o objeto da presente licitação é a aquisição de materiais diversos (álcool,
luva, máscara, óculos, protetor, avental, macacão, termômetro, teste rápido, entres
outros afins), para atender a demanda da Administração Municipal, destinados as aÇões
de enfrentamento e combate do COVID-19, sob o req ime de menor oreco por lote.
2 - DA VIGÊNCIA
2.1 - O presente contrato vigorará da data da assinatura até 31 de dezembro de 2020.

2.2

- A

duração do Contrato ficará adstrita

à

vigência

do

respectivo crédito

orçamentário, salvo se prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da lei 8.666, de
21 de junho de 1993, com as alteraçóes posteriores, que alcançará dotação do exercício
subsequente, dada continuidade do fornecimento;

- DO PREÇ O, CONDIÇÔES

DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de
R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), resultante das quantidades constantes da Proposta
de Preços, objeto do Edital do Pregão Eleúônico n'006/2020, amortizável mensalmente
de acordo com nota flscal.
3

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com
impostos, sobretaxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas, para entrega do
material.
3.2 - O pagamento equivale à aquisição do lote 0í, especificados no processo licitalório,
de acordo com Anexo ldo Edital e valores vencedores na sessão pÚblica do Pregão
ELETRÔNtCO no. 006/2020.

-

O pagamento será efetuado pela AdmÍnistração Municipal, em até 30 (trinta) dias a
contar do recebimento dos materiais do perÍodo, mediânte a apresentação da N
Fiscal e atesto do gestor da contratação.
3.3

3.4.

de que a CONTRATADA
- O pagamento fica condicionado à ccmprovação
(União, FGTS,
Trabalhista

encontra-se adimplente com
Estado e Município).

a Fazenda Pública

Débitos

Cr
.+
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-

Não será aceita Nota Fiscal antecipada à entrega dos materiais, objeto dessa
licitação, como forma de adiantamento de pagamento de futura obrigação.

3.5

3.6 - Havendo erro na nota Íiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA.

3.7 - Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à
CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas
saneadoras.

3.7.1 - Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularizaçáo da
situação e/ou a reapresentaçáo do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus
para a CONTRATANTE.

3.8

- A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas

condições contratuais,
acréscimos ou supressões no objeto contratado até o limite de 25o/o (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do Artigo 65, §1', da Lei n'.
8.666/93.
4

- ORIGEM DOS RECURSOS

4.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no OrÇamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
UO: 2600í . SEGRETARIA MUNICIPAL DA AoMINISTRAçÃo
ATIVIDADE: 2OO3 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100.000
UO: 32001 . FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIV|DADE: 2011 - ADMTNTSTRAÇÃO DA SECRETARTA DE SAÚDE
2012 - MANUTENÇÃO DO CENTRO E POSTOS DE SAUDE
2013 - MANUTENÇÃO DO HOSPTTAL MUNICTPAL
2014 - MANUTENÇÃO DA ArENÇÃO BASTCA DE SAÚDE - pAB
2062 - AÇÔES DE ASSTSTÊNC|A SAÚDE BUCAL
2063 - AÇÕES DA ASSISTÊNCrA FARMACÊUT|CA BÁStCA
2O8O - ASSISTÊI{CIR IVEOICN DE URGENCIA E EMERGENCIA
21 í 8 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVTD-19
ELEMENTO DE DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0102.002, 01 1 4.01 4,
UO: 34OOí . FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AT|V|DADE: 2017 - AÇÔES DE ASSTSTÊNC|A SOCIAL COMUNTTÁRA
2o57-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DO FNAS
2087 - MANUTENÇÃO DAS AÇóES DO FEAS
ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 01 00.000, 01 28.028, 0129.029
5 - DAS RESPONSABILIDADES
5.1 - DA CONTRATADA. Além das obrigaçóes constantes no Termo de Referência,
daquelas estabelecidas em cláusulas próprias deste instrumento,
da que S
estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas íederal e estadual
licitaçôes, cabe:

e

%

t,
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-

Manter, durante toda a execuçáo do Contrato, em conformidade com as
obrigaçóes assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

5.1.1

licitação;

-

5.1.2 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamênto pelo órgão
interessado;
5.'l .3 - Reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução do contrato5.1

.4 - Facilitar a fiscalização em que a CONTRATANTE, julgar necessário;

-

5.1.5

Comunicar imediatamente

à

CONTRATANTE, qualquer alteração que,

porventura venha a sofrer em seu contrato social;
5.1,6 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e entrega
do objeto deste Contrato.
5.2

-

DA CONTRATANTE:

5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, às obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato

-

a

CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularídades constatadas na entrega dos materiais para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessárias;
5.2.4 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o material entregue em
desacordo com o Contrato;

5.2.3

6

Notificar

- DAS PENALIDADES

6.1. Para a aplicação das penalidades previstas seráo levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:

ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento
inadequado do licitante eiou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não
acarretem prejuízos graves ao município.

6,í.1.

.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis

Federais
'10.520102,
números 8.666/93 e
assim como em decreto regulamentador do pregão,
sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
6. í

6.1.3,

A

I

-

ll

-

inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
10% (dez por cento) sobre o valor do conlrato, em caso de descumprimento
total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contra

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atras
sobre o valor da parte do fornecimento não realizado;

q

tl'
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lll

-

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento
não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

6.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
6.í.3.2. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a contratada da responsabilidad e por perdas e danos
decorrentes das inÍraçôes cometidas.
6.í.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e
licitar e impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem noS ilícitos
previstos nas disposições legais citadas.
6.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.

- DA RESCISÃO
7.1 - A inexecução,
7

total ou parcial, do contrato ensejará

a sua rescisão, com

as
consequências conlratuais previstas nos artigos 77 a 80 da Lei n" 8.666i93, podendo ser
aplicada multa rescisória.
7 .1.2 - A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) Determinado por ato unilateral e escrito do Município de Rio de contas nos casos
enumerados nos incisos I a Xll e XVll, do art. 78 da Lei n" 8.666 de 1.993;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que hala conveniência para o município; ou
c) Judicial, nos termos da legislação.

7.2 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita
e fundamentada da autoridade competente.
7.2.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos
dop rocesso, asseq urado o contraditório e a ampla deÍesa
8 - DO REAJUSTAMENTO E REVISÃO
8.í - A revisão de preÇos só será admitida no caso de comprovação do desequi líbrio
econômico - Íinanceiro, a ser feita, preferencia lmente, através de notas fiscais de
aquisição ou outros que demonstrem ind iscutivelmente a elevaÇão do custo do objeto,
tudo em conÍormidade com o Art. 65o, da Lei Federal No 8.666 / 93 e suas alterações
posteriores
I - DAS DTSPOSTÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATADA assume integral respon sabilid ade pelos danos que causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no
fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que
possa surgir em decorrência do mesmo.

9.2-Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal n" 8.666/93 e

AS

alteraçõ es, que regulamenta as licitações e contrataçôes promovidas pela administ fa áo
pública.
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í0

-

Do FoRo

10.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, para conhecer e
decidir quanto aos litígios que possam decorrer da execução deste Contrato.
10.2 - E por estarem as partes justas e acordes, Ílrmam este instrumento em 02 (duas)
vias, para um só efeito legal, juntamente com 02 (Duas) testemunhas adiante
nomeadas, maiores, idôneas e capazes, sendo um via para a GONTRATADA, um parte
para a CoNTRATANTE.
Rio de Contas, 14 de julho de 2020.

L L.c44-4)

e

ak eIO DE CONTAS

DE

PREFEITURA MUNICIPA
CONTRA

HOSPITALARES EIRELI
1-0í

BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE P
CNPJ NO 15.
CONT

A

Testemunhas
1

CPF'.

2

(]l9, D?A.

RCÍ, - c-<,

CPF

ü

d5
i

i'..

!t6,53: tn!-.s it1,'ta/iii
lE§a,fl _E_t:IS:rr

l!

c::iijrc! iE :êiaEs
\'::.i aÀi..'À!ti+

i; -i
=.3
oc

@F8

.:

'i

,"i:.i

i rr,,'
i{..
\-j.,:

";-.,,

I

,.''.c
I

:!!L6r!ral.r:êi,

EÁ

Êú:
;iaa

ffiÊ#

BAHIA

=ã:xr

Autentlcâç5o Olgit.l

al90ral0rtllZ a!rr5a0.lr D!t.: ruí0r20it tl:ttill.
^(í.nrlcr!lo:S.oarc,iirc. Ê!:àr'rr:$ róNÉr a Àlc'./t!.5lEt:
'.-DL',
i;..dõ !r. Rt 1..2
1:e§'*a 4 Íu;;6.r...d{ vrÀ
éo it..n: nr.r.:%.tô/tíi.'.ttÉJur,à.

I córr.

.

D,'i,o

hllps:/lauldigilalazev:dobasllas nol

16/10i2019

e.rconrprovanlÉr4-19016101916253ô0540

REPUBLICÂ FEOERATIVA DO BRÂSIL
ESTADO DA PÂRAIBA
CARTÔRIO ÂZEVÊDO BASTOS
FUNOAOO EI\4
PRTMEIRO REGISTRO CML DE NASCiIUENTO E ÓBITOS E PRII,/ATIVO DE CÂSAMENIOS, INÍERD!ÇOES E TUTELAS OA COMÂRCA DE JOÁO PESSOA

i:i!

Ay EpiláciD

F.::ia
Tel-:

1145 EâiíÍo

i,rs Esiãi.,s

5E03ÊC0. Jôã4

P:s:.a

PB

l3i) 3:4t-54C< / Fâr: i::) 3241-5]!4

lrtip ;/ú!rw- arÉvedolê: rrs noibr
E-maii crdorio@azê!ed.,tàsios noi br

'. t'í.r.',
DECLARAÇÃO DÉ SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
O Bê1. VátbÉí A::vêdo de Mirânda Cayàlcnli Ofic,al .jo PrinreÍo R.Jislro Civil de N'jt,mêi,.s e Óhlros e Prvalivc dê Cas3Ír|c.r.is Inlc,d";aes e Tut.!ês com
atribuiç;o Cê aulÉnli.!r e reao.hecer ÍrÍnas da Comaraa de -roiô PÉ3s.a C?9iral dê Ês.':dâ da Pêraiba, em lin!de de Lêl elc
OECLARA pêÍa os devidos fns dê dÍeilo qLrê. o documenio em aner. idÉ|ii5.ád! indlvid!,zhrenlê em cadê Cn.,go de Aul.nl,càção
sequência, Íoiâulenlicãdor de â@ído crm à! LÊgi§laçóês e normês v,genles'.

Og;tàt'or

id

tÉtetidà

DECLARO âindô que, paíâ ,arantiÍ iían.paíÊnqe e seguíanF jurid(á de lo,l.Js os ãlos oíundos dos Ícsgecl{os seiviços dê Nolas e RêgisÍos do Eslâdo da
PaÍaíba, a CoÍegêdoná ceíãl éê Jusl:çâ;dilou o Provi;ento CGJPB Nô 0n3,2J1,1. deleínxlando a ins€rção de um côdigo er lodo! os stos nolo.iais e fêgislÍais,
âssim, câdâ Sêtã Di-o,râ,dê FiscârEaÇáo Erl'ajedicátcontém um ctuigo úni.o (Fúr erânrpio: Sêto Digit.t: ABC12i,trxlxzt ê dêe.a ÍoÍmâ, crá âul€nt;êÉo
pr,j.essàda pela nos;ã S€rveíliâ pode seí conrlÍmada e veÍiri.adô rànú5 vercs quânto íoÍ necessáno âtíavés do site do Triblnal de Jostiçá dô Esládo dâ Pâíáíbâ.
e ndeÍeço htl prl/coÍreg edona tjpb jus.bÍ/sêlo-diEilaU

A .!,t,.ôrcaçáo digilâl do do.-lmênto Íaz pÍale dé que, nã .jâla e hoía em quê êla íoi r€álizàdá, a

empresa BAHIA MÉD|C COMERCIO DE PROOUÍOS

dê um docume^to com ês ,nêsm;s cãíacierisl,..s que Íoíàm ÍeFroduzidãs na cóprà aulenltád3. s€ndo da êmprese 8ÂHlÂ
MEOTC COMERCIO DE PRôDUTOS HOSPTTALÂRES EIRELI á re s poosa bil ;làde ú^ic. e .r.iúsiva. pela idon€idadê dô doarme.lo apíÉsênlâdo a êsie Caíór;o.

HOSPIÍAúRES ÉIRELI linhâ p-ssê

Ba:lo§, se ecoÍdo com o Âd.
Esiã OECLARAçÁO íoi enrl'jJâ Ém í6/10/2019 í7:27:08 (hoí. loc.l) alíavés dc s siênrà dê euleniiGiáo d,gllal do CaÍ1óio
do lrlula, ,1o Ca rlóriô Â2evédo B a sio§,
1o, 10. e sêus s S 1! e ? dá tltP 220úl2!O 1, cor,o la Íüém o d€uô,ên lo elêl' ónr:o a ulÉr 1,.ãdo cçr tÉêdo o C€rlilicádo Dig iiel^-?eeé,Jo
po"teÍá s:r súi,;u,lo drétárrEnlé a ê ,p,Esá BÂH|A ÀIEOIC COiIERCIC OE PROOIJTOS HOSPITALARES EIRELI cu ao Câdi,io peio ende/eço de ê_rna I
àúlênii.áOa:nvedôb;slôs
PáÍa

inÍôíiàÉés

núi br

máis dÉlalhádrs d.sie áio,

at=::rosile.';" ,

1 :eií,ícíÍêc Ci,ri.i dé C..sllta

-

C;-.:3

je'.;atê:ác

Cód:go dê Consulta desta oeclaraçáor 1371:13
A corsrrla d.rsiá D€aiâr:çâo

e:'irá

dispon;vel enr

n.i3:

site aié 16/10/2'120 16:39:45

(hor. local)

'Cócllgo de ÂutenticâÇão Digltal: 4-i!!r16101914253i!510í
.Legts'taçOes Vigentea: Leiledeíat n. B 9:5,-04 Lei Fe4€rat n. tO 4tÊ/:1i2,
Med;,la Prov:sóna
8721i?1lB Le Esreduál ho 10 13:::13 e Fío, mÉnto CGJ N'cn:':al4
O rÊíÊÍidô é

!erdãde dôu

n'22llt2il1.

Lei F?de.al n'13105/:315, Lei Eslacual n'

lé

CHAVE DIGITÂL

Íàõ;dÍ17c2á: J i

21

;:::;;ô.Ã

hliÊs íêutdigilal ázeve'Jobaslos nol-br,1iomê;êompiovãniei43901610i916253ôC540

1t1

Livro:12í
Folhas:137/138
Ato:8229
PROCURAÇÃO PÚBLICA
prccuraçâo bastanle' virem que
SAIBAM quântos esle público instrunleÍito de

ncdia26domêsÍleDezembrode20lg(doismiledezênovê)nêstacidadede
nome' do Estado da Bahia'
Bc,"n Jesus da Lapa' sede da Cci'narca do mesmo
a outoÍgante
neste Canôrio. perante mim Escrevente Autorizado, compareceu
EIRELI'
BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

pessoa 1urídica
15.229.28710001-01

.

i

:irEl

: i; ãl

=íi!i
'': t:!iãl
:i É,iir:l

:.ê:rr9l
r.
'i.}:rarr
. .giriãi
Í.:

I

É!

E

.!.ii

à
;;r
ã i;!-ri
=

e
a

5r

no CNPJ sob
287

no

' Bairc

pela sÓGia
Caiçara, Guanambl/BA, CEP 46.430-CCC' neste ato representada
conerciante'
administradora SUZY ARAUJO SlLVA brasilêira' casada
ê Vicente lrinêu de
nascida em 18!02!1967. íilha de Fararldes Santos Arauio
portaCcra da Carteira Nacicnal de Habilitaçáo no 04352132145'

Araújo.

ert

í5l05i20í8' cédu!a de ldentidade n'

n" 675 782'685'20'
São Gotado' Bom
resiciente e domiciliaCa na Rua FerilanCo FreÍtas' n' 59'
232634157, expedida pela SSP/BA, inscrita no CPF sob

pela própria de mim do que
JeSuS da Lapa/BA, CEP 47'600-000, reccnhecida
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inscrita

, locallzada na Rua José de Deus Percira' n'

expedida pelo DETRAN/BA
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de direito privado.

1,

me foi dito que por estê
dou Íe; por ela rep:esentante da empresa outorgante'
bastante
público instrumento e nos ternlos de direlto, ncineia e constitui seu
Sr ANDERSON POZZI CARVALHO' brâsileiro' divorciado'

procuradoí

o

Pozzl e Edson
vendedor, nascido em 28i0511g75, filhc de Genilce Fernandes
n' 4579319'
Batista Carvalho, portadcÍ de cédula de identidadê - RG

residente e
expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF sob n" 196'535'608-75'
MoÍada Nova'
dcmiciliacio na Rua Valnoir Nunes de Souza, n" 91'
parâ o fim êspeciai dê promover a
Guananrbi/BA; a quem conÍere poieres
conl
paÍticipação da ernpÍesa outorgante em licitaçÕes públicas' concordar

todos.osseusternlose,paÍatentoconcederospoderespararepresentara
inerentes' especialmente
empresa outorgante e zeiaÍ Pelos inteÍesses a ele
processos
pare asstnâr e Íeceber dccumenlos pertinentes a empresa em
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licitatórlos, lnclusive soÍicitação e Íetirada de e
públicos e/ou associacÕes e fundaçÕes púbti

canas e papéis, guias, rêquerinlêntos, contratos com órgâos públic,os e/ou
fundaçôes públicas, dar e assinar recibos de quiiaçáo de qualquer natureza;

juntar

e

desentranhar dccumentos: proiTlover

a

paÍticipação da empresa

outoÍgante em licitações púbiicas, solícitar recibos, solicttar declarações,
protocolar processos ê documentos, assinar propostas e cotâçÕes, dar lances.

concordai com todos os seus termos, assinar aberlura de prooostas, fazer
rmpLÍgnação, reclamar, protestos

e recursos, fazer no',,as propostas, reba,xar
pÍeÇos. conceder desccntcs. prestar 3âuÇãc, levantá-las, ÍecebeÍ âs
impcrtâncias caucionadas ou ciepositadas, renunc!ar, transtgir, desistir, prestar
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íundações

e

a

município, estado, união e

associaçóes públic€s, assinar credenciamento paÍe licitaçâo.

i
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p[ocesso licjtâtóiio, assinar contrato junto

assinar atas, declaraçôes, assinar recibos, assinar aditivos de contratos, viser
documentos, formular ofertas. cônstituir procurador com pôderes da cláusula
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esclerecimentos, receber carta convite, intimaçóes. assinar habilitaçáo em

.i:

i
I

"ad judioa", pcdendo ainda substabelecer com ou sem reseÍva de poderes;

enfiril, pÍaiicar, todos os etos necessários ao fiel cumprimento do presente
mandatc, o que, a Íepresentante da empresa outorgante derá tudo poÍ bom,
firrne ê valioso. O presênte instrumento tem validade ató o dia 31 (trinta e

um) de Dêzêmbrc de 2020 (dols mil ê vinte). Todos os elementos relativos

as qualificaçÕes das partes, assim ccmo todos os pcderes constantes nesta
procüraÇáo, são inalterá,ieis e forant fcrnecidos e conferidos poÍ ela
representânte da empresa ora outorgante, que consequentemente assume a

respcnsâbilidade

civil

e

criminal

por sua

veracidade, isentando este

Tabelionato de qualquer response bilidade pêla náo aceitaçào, erro, incorreção,
advrndos dâs declaÍaçÕes deste mandato, tenCo a mesma pleno conhecimento

que eventuais correções sonrente seráo levadas a efeito mediante a outorga
de novo instÍumento. De acordo ccm o Art 119. § i' do Código de Normas da
CGJ-BA, na ausência de assinatuÍa de unra das partes, após transcorridos 30
(trinta) dias contadcs da lavíatura do ato a Tabeliá declarará incompleta a

pÍocuração

e

consignará, individua lizando,

as

assinaluras Íaitantes

e,

advertidas as partes no coÍpô da procuraÇâo. seÍáo devidas as texas ê os
emolumentos co!'respondentes. Daje Serie'002 no 015425. Emolumentos R$
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Livro:121
Folhas:137/138
Ato:8229
1'56' DeÍ PÚblica RS
39.35, Taxa Fiscal R$ 27,94. FECOM RS 1O'75 PGE RS
lavrei este instrumento'
1,05. FMMPBA RS 0,8'1 Como assim disse' dou íé'
que depois de lido e acelto, assina Ficam dispensadâs as testêmunhas
paÍágÍaÍo 50. 653 e seguintes do
instrur,rentárías de acci'do conl o ArtlEo 215.
Braslleiro. Após as declaraçÕes supra' lavrei esta Procuração
Código Cir,'il

Douglas BaÍbosa
Pública. que íoi por minl lida enr voz eltâ, acêita e assina' Eu'
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Notas de Bom
de Assís. Escrevenle Autorizado dc Cartório Tabelionato de
Jesus da Lapa/tsA, digitei. conferi, dcu fé e assino'
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(dois mil ê
Bcm Jesus da Lapa/BA, 26 do mês de Dezembro de 2019
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BAHIA MEDIC C

OD
IO DE
Outorgante

osH OSPITALARES EIRELI

Suzy Araujo Silva
Representante
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ouglas Barbosa de
Autcrizado
EscÍevênte

ctrtÀ

C''

1

r'.!l:-:

,1'

03/012C20

htips:,r'auldig;lâ1.âzevêdobâsins.not.bí,tomÊíioDrpígv3ntei439o030í201203450?08

REPüBLICA FEOERÁTIVA DO BRASIL
ESTADO OA PARA|BA
CARÍóRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDAOO EM í8EE
PRIMEIRO REGISTRO CML DE I{ASCIMENTO E OBÍTOS E PRÍV-ATIVO OE CASAi'ENTOS, INTERDIçÔES
JOÀO PESSOA

E

ÍUTELÂS DA COT,IARCA DE

Av. Epitácjo Pêssôâ, 11,45 g.irro dos Estâdos 58030-00. João Pessoa PB
Têl.t l&3't 3244-5401 I Fax: (83) 3244-5404
http t,rU^,\Íw.azêvedoba s{os.not.bÍ

Efl ait c8Íloriooazêvedobaslos.not.br

DECLÂRAÇÁO DE SERVIÇO DE AUTENTICAçÁO DIGITAL
O Bel. Válber Azevêdo de MlÍanda Cavál.anlí, OÍicial do PÍmeiro Rêgisüo Civil de Nâsrimenlos e ÓHlos e PÍivalivo de Casamenlos. lnloÍdiçõês e
Tulelâs Çom atíibuiÉo de aulenlicãr e reconhecer Írmas da Comarca de Joáo PesEoa Capilal do EElado da PâÍaíba. em ürtudê de Lei, etc...

fft

OECLARA para oE devidog
de diÍeito que, o docuÍnento em anexo k enlilicado indi.,idualmenle em
reÍerida sequência, Íol aulenlicados de a.-ordo cün as Legisl3çõês e noímes vigÊntes'-

üda

Código dc Adenliceçáo Dig al' ou da

OECLARO eind. que, pan garanft lranspâ.êncie ê sêgLrânçà jrrÍidi€à dê lodôs o9 atos oÍiundos dos .espêclivos seNiços dê Notês e Regiêlíos do
Estado da Parâlba. a Coregêdoíia GeÍal de Jusliç5 êditou o Provimenlo CGJPB N' 003'2014, delerminândo a ins€rçâo dê um ódigo êm lodo! o8
êto6 noloílais e r€giElÍais, assim. cada Selo Digíal de Fiscallzeçáo E rsjudicial conlém um código úÍÍco (poÍ eremplo: Sero DlErEr: AACr2Sa&
XrX2i e dessa íorms. câda EulgnlicaÉo processáda pêla nossâ Serueôliâ pode ger çonÍímâda e veriÍcãda tiantas veze! quânlo Íor nece3sáIio
âtrâvés do site do Tribun.l de Justiça do E§iâdo da Paraiba. endereço hltp:i/corregeCoÍia.UpbJus.bí,lselo{igilal/

A âotenticaçáo dlgilal do doumenlo Íaz prcva ile que, ne dala e hora em que ela foi íeelizêda, a enrpÍesa BAHIA MEoIC COMERCIO DE
PROOUTOS HOSPITALARES EIRELI tinhâ pos:e de uÍn documenlo com ã§ mesmãs crracleÍ;si;cas que Íoram reproduzidas na cÔpia
autenliÇâdô. s?ndo da entpÍesa BAHIA MEoIC CO!,ERC|O DE PRODUTOS HOSPIÍALARES EIRELI a ÍÉsponsabilidade. únicá e erclusiva, pels
idaneidade do documenlo apresÊntado â e:le Caílório,

Esta DECLARAÇÃO Íoi enrilide em OSr0í/2020 14:4OlOg (hor. locel) etÍâvés do sistÉma d€ eutÉnticaÉo digitâl do Cartório Azêvádo Beslo6, dê
acotdo com o Art. 1c, '10c e sêus §§ 1" e 2é deMP 2200í2001, coíno lâmbém, o documêírlo êlêlíónico aulenlicado conlendo o Cêrt;Ícádo OiEilâl do
titulâr do Cartdrio Azevêdo Bâstos, podeÍá sêr solicitsdo dirêlán1ênle ã êmpÍesa BAHIA MEDIC COMERcIO oE PRODUTO9 HOSPIÍALARÉ3
EIRELI ou ao Caalórlo pêlo êndêrêço de e-mail aul6ílicê@alevêdobaslos.not.br
ParÊ iDíoíln6çó6s màis delâlhEdãs desle alo. âcêssâ
Dêalaraçâo.
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Cédlgo

dc

Consu

,

dcsta

Cédlgo d. Con!ult! desta OeclâÍação: 1424319
À con8ufia desia DeclaÍât5o eslaíá disponlvel em nâsso site aié 0310'11202í t2:0,1;36 (horr loçEl),

rcódlgo d€ Autgntlc.ção Dlgital: 43-Q0030120í20345070S1 â 43!0ü30120,l203450708-3

tL.glal.çóo3 Vlgentes: Lei Fedeíàl
Esiâduâl

no 8-935/94. Lei Fedeíal no í0.,1062002. Med'rdâ PÍovisóÍia

no 8.72í12008, Lêi Esledual no

io 220ni2(r,1. Ld Federel no 13.105120í5. Lei

10.13220í3 ê P.ovirnénlo CGJ N' 003i20í4.

O rêÍÊíilo é veÍdede. dou íé.
CHAVE OIGITAL

OaOOSbíd734Íd94í057í2d69íe6bcOSb{ca6,1e4Od43CÊcc-qâô98e5a0b9tr142e38íd79ccÍ0496b2b65íeb3a23ê571906fc393ê913963í9dôc3940E4e

743d78d5d.8o0d50429b07e78aeMiJ16762d

hltps:íauldiollâlazevedobs§tos-nol bÍ/homeicomprovanle,',1390030í2012034507Cr8
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COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
BÀflu MEDtc coúÉRao

DE

pRoDaros ttosPlrÁt lREs ERELI

XAÁ JOSE DE T'EUS PERETRÁ, N 217, GALPÃO Á, BAIRRO: CÁICIR.I,
TCnIO DE GAÀNÁMBI - &18U, CEP 46.130-000.
CNPI - I 5.229.287,u4t)1 -01

MI

tE- 1A0121.E95
- 26913t 00t

IN

PREFEnAM MWICIML DE nlo DE COltTtS - BA
PREG1O ELEIRôNICO -

N'úó':I)20

PnocEslto ADNtNrsTR tttlo - N 790,':0:0
nPO: MENOR PREçO POR rfE
RE1EBIMENÍO DÁS PROPOST,|S DE PREÇOS:

,1 PÁRnR DO 16,06':0:0 À 26 a6':0:0 ÁrÉ
ABERTUkÀ DÁS PROFOST.IS DE PREÇOS: 26,úd':0]0 iS OtH: JIMN;
rNicro DÁ sEssio DE DtsPWÁ: 24,ü62n:0 Às tofl:oo:
LOCAL: t$t*.Ik oco.saêon,br

ÀS oE:00 HOR'15:

PROPOSTA DE PREÇOS
A
PRT]FEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS

-

EA

objeto: Aquisição de materiaÍs diversos (álcool, luva. máscara, óculos. protercr, avental,
micacão, iermômetro, teste Íápido, entres ourros aÍins), para atender a domanda da
Administração Munici pal, destinados as ações de enÍientamento e combate do COVID-l9.
Dddos a consldt na Nopo$a
Ra

Social

io dc Produtqs Hospitalares Eireli

t7
895

A

Endereço

Telefone/fa x
rnail
ncl

I

-8800

hahianredlicitacoes ia3-7

rr
anambi / Ba

da

lepal
representante Legal
do
Endereço Íesidetrcia.l

aF
esu

t-â
1

.675.782.685-20
(77) 345r-8800
Lega
Telefones (Fixo e celular) do represêntante

I

4

affiea
pRoDUTos

comÉnclo

DE

LOIE

I

3

QTDE

}lARCA

ÁLCOOI. ETiLICO Â 70-".6 1000 ML
UND
ALCOOL ABSOLUTO I OOO L{L
UND
ALCOOL GEL 70% PÁRÁ Á.S MÁO§ ELABORADO
A B,TSE DE 1ÍLcool 7096 EMBALAG, cOM DADOS

t.200
600

JALLES
PROLINK

t,ND

1.000

KASGEI

T-IND

300

Rloot lMIcÁ

PRODI,ITO

DE

DEMttFrcAçÃo, pRÁzo DE VALID^DE E

pnocgoÊNcle. cl

4

OI

TND

ORD
2

HosptrAtáREs

soor',tL

ÁLCOOL |ODÂDO r 000 ML

VALON DO LOTE OI
DEZENOVE MIL REAI§
I'ÀLOR TOTAI, GLOBAL

T.ALOR

IâLOR TOTÀL

urrrÁnto

R§

4.15

R§

4.9t0.00

6.74

R§

4.044,00

R$

6,37

RÍ

6.370,00

RS

12.02

R§

RS

3.606,00

RS

r9.000.00

R§

DEZE\IOI'E MIL REÁIS

(77) 3451 -8800
287
Pereiro,
/ Golpoo A - Coicoro - Guonombi - BA
de
Deus
Ruo Josê

r

9.000,00

\ B zt'i,it=: #GiC
\.

à,

coltÉRcto

DE

pRoDUTos HoSPITALARES

Os materiais deverâo ser entregues, no prazo de até dez (10) dias, e, em câsos excêpcionais a
cntrega deverá ocone antês dest€ prazo;
Nos prêçOs cotados estão incluídas todaS as despesas que, direta ou indiretarnente. fazem pane do

presenrc objeto, tais como ga-stos da empresa com impostos' fim§pone, descanegarnento,
seguros, taxâs, ou queisqueÍ outros que possâm incidir sobre gastos da empresa. sem quaisquer
acrescimOS ern vimtde de expectativa inflacionária

c deduzidos os

descontos evenHalmênte

concedidos.

Declararnos conhecer a legislação de regência desta licitaçào e que o objeto será entregue dc
acordo com as coodições estabelecidas neste Edital, o que coúecemos e aceitamos em todos

OS

seus temrc§,

Declarâmos, taurbém, que nenhum direito à indenização ou a reembolso de quaisquer despesas
nos serâ devido, caso a nossa Proposta nào seja aceita, seja qual for o motivo.

apresentação'
Esta proposta é válida por 60 (sesscnta) dias, a contar da data estabelecida para a sua

MunicÍpio de Guanambi

02!:6t4l17

-

Bahia, 26 de junho de 2020.

675.70!.68J.20

rÁglÁ MEDtc coúÉRclo DE rRoDUTos HostITÁJ.aRE§ EIRTLI
CNPJ:

rj

!29.161(00t.01

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/0001 -06
LARGO DO ROSARIO, N" O1 - CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA

EXTRATO DE CONTRATO N'295/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N" 006/2020.
PROCESSO ADMtN|STRAT|VO N" 790/2020.
OBJETO: Aquisição de materiais diversos (álcool, luva, máscara, óculos, protetor,
avental, macacão, termômetro, teste rápido, entres outros afins), para atender a
demanda da AdministraÇão tr/unicipal, destinados às ações de enfrentamento e
combate do COVID-19.

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio de Contas - BA.
CONTRATADA: BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

cNPJ N" 15.229.287 10001 -01
ENDEREÇO: Rua José de Deus Pereira, no 287, Galpão
Guanambi, BA.
CEP: 46.430-000.

Valor do Contrato: R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

Data da Assinatura: 1410712020.

Validade: 3111212020.

A, Bairro

Caiçara,

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA iIUÍT]CIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/000146
LARGO DO ROSARIO, Nô 01 - CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA

CoNTRATO No 296/2020.
PREGAO ELETRÔNrcO 006'2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 790/2020
Prefeitura do Município de Rio de Contas, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito
público intemo, inscrita no CNPJ no 14.263.859i000í-06, com sede no Largo do
Rosario, no 01, Cêntro, Rio de Contas, neste ato representado pelo prefeito municipal, o
senhor Cristiano Cardoso Azêvêdo, brasileiro, @sado, médico, poÍtador da carteira de
idêntidade no 368620'l-07, CPF 397.477.60t25, residente e domiciliado nâ Rua
Waldemar Souto, No 30, Baino Sossego, Rio de Contas - Bahia, a seguir denominada
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa DELTA SUL DISIRIBU|DORA DE
PRODUTOS HOSPITALAR
ODONTOLOGTCO LTDA, inscrita no CNPJ no
3'1.U1.284,1000143, com sede na Rua do Boiadeiro, no 65, Baino Mandacaru, JequiéBA, CEP: 45.210-040, por meio do seu representante legal o Sr. Josivan da Silva
Araújo, portador do Documento de ldentidade no 2í 14406989, SSP/BA inscrito no CpF
sob o no 862.956.635-32, residente e domiciliado na Rua 1 (Zimbrune), ltaigara, Jequié CEP: 45.210474, que a êste subscrevem, a seguir denominada simplesmente
CONTRATADA, firmam nêste ato, o prêsente contrato, na forma e condições que se
seouem:
1 - DO OBJETO OO CONTRATO
1.1 - Constitui o objeto da presente licltação é a aquisição de materiais diversos (átcool,
luva, máscara, óculos, protetor, avental, macacão, termômetro, testê rápido, entrês
outros afins), para atender a demanda da Administração Municipal, desünad os as ações
de enftentamento e combate do COVID-19 ,sobore tme de menor
r lote.
2 -DAVr
NCIA
2.'t - O presente contrato vigorará da data da assinatura até 31 de dezembro de 2020.

E

!{,

A duração do Contrato ficará adstrita vigência do rêspêctivo crédito
orçamentário, salvo se pronogável por igual período, na forma do art. 57 da lei 8.666, de
2í de junho de 1993, com as alterações posteriores, que alcançará dotação do exercÍcio
subsequente, dada conünuidade do fomecimento;
2.2

-

à

- DO PREçO, CONDIçÕ ES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execuÉo do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o vator de
R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), resuttantê das quantidades constiantes da
Proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão Eleüônico no 006/2020, amortiável
mensalmente de ecordo com nota Íiscal.
ParágraÍo Único
Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com
impostos, sobÍêtaxas, seguros, en@rgos sociais e trabalhistas, para enúega do
material.
3

-

3.2 - O pagamento equivale à aquisiçáo do lote 02, especificados no pro@sso licitatório,
de acordo com Anexo ldo Edital e valores vencedores na sessão pública do pregão
ELETRÔN CO no. OOG12O2O.
3.3 - O pagamento será efetuado pela AdminisFação Municipal, em até 30 (trinta) dias a
contiar do recebimento dos materiais do período, mediante a aprêsentâção da Nota
Fiscal e atesto do gestor da contrataçáo.

-

3.4. O pagamênto Íca condicionado à comprovação de que a CONTRATADA
encontra-se adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas,
Estado e Município).

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA irUl'llClPAL DE RO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/ffi01 -06
LARGO DO ROSARIO, NO 01 - CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA

- Não será aceita Nota Fiscal antecipada à entrega dos materiais, objeto dessa
licitação, como Íorma de adiantâmento de pagamento de tutura obrigaçáo.

3.5

3.6 - Havendo eno na nota fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA.

3.7 - Qualquer inegularidade que impeça a liquidaçáo da despesa será comunicada à
CONTRATADA, llcando o pagamento pendente até que se providenciêm as medidas
sanêadoras.
3.7.1 - Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularizafio da
sltuação e/ou a reapresentaçâo do documento fiscal, não acaretando qualquer ônus
para a CONTRATANTE,

- A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões no objeto contratado até o limite de 25o/o (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contÍato, nos têrmos do Artigo 65, §í', da Lei n'.
8.666/93.
3.8

4-ORIGEM DOS RECURSOS
4.1 - As dêspesas decorrêntês desta licitação conêráo à conta de recursos @nstantes
de dotâções conslgnadas no Orçamento Municipal para o exercÍcio conente, a saber:
UO: 2600í . SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISIR/qçÃO
ATÍVTDADE:2003 - MANUTENçÃO DA SECRETARTA DE ADMTNTSTRAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:0100.000

UO: 32OOí - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O DA SECRETARIA DE SAÚDE
E POSTOS DE SAÚDE
AL MUNICIPAL
O BASICA DE SAUDE - PAB
AÚDE BUCAL
ARMACÊUTrcA BÁSrcA
RGENCIA E EMERGENCIA
21 í 8 - AÇÔES DE ENFRENTAMENTO AO COVTDí
ELEMENTO DE DESPESA: 33e030 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: O't 02.002, 01 14.O1 4,

I

UO: 34001 . FUNDO MUNICIPAL DE ASSETÊNC]A SOCIAL
AL COMUN|TÁRA
DO FNAS
2087
ELEMENTO DE DESPESA:33e0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0í 00.000, 0128.028, 0í 29.029

ATIV
2057

5 . DAS RESPONSABILIDADES
5.í - DA CONTRATADA Alem das obrigações constantes no Termo de Referência,
daquelas estabelecidas em cláusulas próprias deste instrumento,
daquelas
estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre
licitações, cabe:

-

e

I

I
t+L.

§
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-

5.1.1 Mantêr, durante toda a execução do Contrato, em @nfoÍmidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaçáo exigidas na
licitação;

-

5.1.2 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
tercelros, deconentes de sua culpa ou dolo na execução do ContÍâto, não excluindo ou
reduzindo essa rgsponsabilidade à fiscalização ou o acompânhamento pelo órgão
interessado;
5.1.3 - Reparar, rêmover, rêconstruir ou subsüfuir, suas expensas, no total ou êm partes,
em que se verificarem, deÍeitos ou inconeções que prejudique a execução do contrato.
5.1.4 - Facilitar a Íiscalização em que a CONTRATANTE, julgar necessário;

5.1.5

-

Comunicar imediatamente

à

CONrRATANTE, qualquer alteraçáo que,

porv€ntura venha a soÍrer em seu contrato social;

5.1.6 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fomecimento e entrega
do objeto deste Contrato.
5.2

- DA CONTRATANTE:

5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, às obriga$es financeiras
deconentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fisc,alizar o fiel cumprimento do contrato

5.2.3

-

5.2.4

- A Administração rejeitará,

a

Notificar
CONTRATADA, por escrito, sobre impeúeições, falhas ou
irregularidades constatadas na entrega dos materiais para que sejàm adotadas as
medidas conetivas necessárias;

no todo ou em parte, o matêrial entregue

em

desacordo com o Contrato;
6

- DAS PE}IALIDADES

6.í. Para a aplicação das penalidades previstras serão levadas em contia a natureza e a
gravidadê da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato confoÍme discriminado a seguir:

6.í.1. ADVERTÊtlCn gSCnlTA, com

o

o

intuito de registrar
comportamento
inadequado do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que náo
acanetêm prejuízos gmves ao município.
6.1.2, Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais
números 8.666/93 e 10.520102, assim como em decreto regulamentiador do pregão,
sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em
procêsso administrativo.

6.í.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injusüficado na execução

do
contrato, sujeitará o contratiado à multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
|

-

ll

-

(dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento
total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em Íirmar o contrato;
10o/o

0,3% (três décimos por cênto) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobrê o
valor da parte do fomecimento não realizado;

Çl
--f
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lll

-

0,7% (setê décimos por cento) sobre o valor da parte do fomecimento não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

6.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

.3.2. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório
pagam€nto não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas

6.1

eo

e

seu
danos

deconentes das infra@es cometidas.

6.1.4. Seráo punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e
licitar e impedimento de contratar com a AdministraÉo os que inconerem nos ilícitos
previstos nas disposições legais citada.

6.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitaÉo perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
7

- DA RESCTSÃO

7.1 - A inexecuçáo, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais previstas nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93, podendo ser
aplicada multa rescisória.
7 .1 .2 - A rescisâo deste Contrato poderá ser:
a) Determinado por ato unilateral e escrito do Município de Rio de Contas nos casos
enumerados nos incisos I a Xll e )O/ll, do art. 78 da Lei no 8.666 de 1.993;

b) Amigável, por acordo entre as partes, rêduzida a termo no processo da licitaçao,
desde que haja conveniência para o município; ou
c) Judicial, nos termos da legislação.
7.2 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita
e fundamentada da autoridade competente.
7.2.1 - Os casos de rescisão contratual deverão s6r formalmente moüvados nos autos
do orocesso. asseourâdo o contraditório e a am pla defesa.
8 - DO REA"'USTAMENTO E REVISÃO
8.'l A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio
econômico - financeiro, a ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais de
aquisição ou outros que demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto,
tudo em conformidade com o Art. 65o, da Lei Federal No 8.666 / 93 e suas alterações
posteriores.
- DAS DTSPOSçÔES GERAS

-

I

9.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no
fomecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que
possa surgir em decorrência do mesmo.

9.2 - Aplicam-se a estê contrato as disposiçóes da lei federal no 8.666i93 e suas
alterações, que regulamentâ as licitaçóes e contratações promovidas pela administração
pública.

(@

Y
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í0 - oo FoRo
10.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, para conhecer e
decidir quanto aos litígios que possam decorrer da execução deste Contrato.

10.2 - E por estarem as partes justas e acordes, firmam este instrumento em 02 (Duas)

vias, para um só efeito legal, juntamente com 02 (Duas) testemunhas adiante

nomeadas, maiores, idôneas e capazes, sendo um via para a CONTRATADA, um parte
para a CoNTFIATANTE.
Rio de Contas, 14 de julho de 2020.
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/000í-06
LARGO DO ROSARIO, N" Oí - CENTRO

RIO OE CONTAS

-

ESTADO DA BAHIA

EXTRATO DE CONTRATO

NO

296/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N' 006/2020,
PROCESSO ADM|N|STRAT|VO No 790/2020.
OBJETO: Aquisição de materiais diversos (álcool, luva, máscara, óculos, protetor,
aventral, macacão, termômetro, teste rápido, entres outros afins), para atênder a
dêmanda da Administraçâo Municipal, destinados às a@es de enfrêntamento e
combate do COVID-19.

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio de Contâs - BA.
CONTRATADA: DELTA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E
ODONTOLOGICO LTDA
CNPJ: 31.341.284/0001 -03
ENDEREÇO: Rua do Boiadeiro, n'65, Bairro Mandacaru, Jequié, BA
CEP: 45.210-040

Valor do Contrator R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Data da Assi nalura:

1

Validade: 3111212020.

4 lO7

12020.
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GoNTRATO No297t2020.
PREGAO ELETRÔNICO 006/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 79OI2O2O

t

t.:

t

Prefeitura do MunicÍpio de Rio de Contas, Estado da Bahia, pessoa jurÍdica de direito
público intemo, inscrita no CNPJ no Í4.263.859/0001-06, com sede no Largo do
Rosário, no 01, Centro, Rio de Contas, neste ato representado pelp prefeito municipal, o
senhor CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO, brasileiro, casado, médico, portador da
carteira de identidade no 368620í-07 SSP/BA, CPF 397.477..605-25, residente e
domiciliado na Rua Waldemar Souto, no 30, Bairro Sossego, Riorde Contas - Bahia, a
seguir denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa G D C DA SILVA
COSTA & COSTA LTDA, inscrita no CNPJ sob n'09.721.72910001-21, com sede na
Rua Garrinha-do-Mato-Grosso, no 440, Setor
Bairro Jardim Vale das Perobas,
Arapongas, PR, CEP: 86.79-742, representade pelo Sr. Guilherme Delmônico Cestari
da Silva Costa, Portador do Documento de ldentidade no 9.924.919-6, SSP/PR e lnscrito
no CPF sob o no 056.022.859-70, residente e domiciliado na flpa Pombas, n' 1056,
Apto 504, Centro, Arapongas - PR, CEP:86.700-170, que a este"subscrevem, a seguir
denominada simplesmente CONTRATADA, Íirmam neste ato, o presente contrato, na
que se sequem:
forma e condi
í . DO OBJETO DO CONTRATO
í.í onstitui o objeto da presente licitaçâo é a aquisição de matêriais diversos (álcool,
luva, máscara, óculos, protetor, avental, macacão, termômetro, teste rápido, entres
outros aÍins), para atender a demanda da Administraçâo MunicipãÍ, destinados as ações
de enfrentamento e combate do COVID-19 sob o re ime de menor re
or lote.
2-DAVIG NCIA
2.1-O presente contrato vigorará da data da assinatura até 31 delezembro de 2020.

í,

-c

2.2

Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito
- A duração doprorrogável

orçamentário, salvo se
por igual perÍodo, na Íorma do art.,57 da lei 8.666, de
21 de junho de 1993, com as alteraçõeJposieriores, que alcançarã dotação do exercício
subsequente, dada continuidade do fornecimento;
3 - DO PREçO, CONDIÇÔES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execução do Co ntrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o vator de
R$ í8.750,00 (dezoito mil , setecentos e cinquenta reais), resullante das quantidades
constantes da Proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão
Çfetrônico no 006/2020,
amortiável mensalmente de acordo com n tta Íiscal.

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com
impostos, sobretaxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas, para entrega do

material.
3.2 -

o pagamento equivale

de acordo com Anexo ldo
ELETRÔNtCO no. 006/2020.

i
à aquisição do lote 03, especiÍicados no processo licitatório,
Edital e valores vencedores na sessáo pública do pregão

3.3' o pagamento

será efetuado pela Administração Municipal, em ate 30 (trinta) dias a
contar do recebimento dos materiais do perÍodo, mediante a qpresentaçáo da Nota
Fiscal e atesto do gestoi da
l

contratação.

3.4.

-

O

pagamento fica condicionado à comprovaçáo de que a CONTRATADA
encontra-se adimplente com a Fazenda Pública (Uniâo, FGTS ," Débitos Trabalhistas,
Estado e Município).

ta-/
1f
-i.
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{

- Não será aceita Nota Fiscal antecipada à entrega dos màteriais, objeto dessa
licitaçáo, como forma de adiantamento de pagamento de futura obiigaçâo.
3.5

3.6 - Havendo erro na nota fiscal, a mesma seÉ devolvida à CONTRATADA.

3.7 - Qualquer irregularidade que impeça a liquidaçáo da despesa será comunicada à
CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providênciem as medidas

)

saneadoras.

.

3.7.í - Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á affsia regularizaçâo da
situaçáo e/ou a reapresentação do documento fiscal, nâo acarretahdo qualquer ônus
para a CONTRATANTE.

- A contratada Íicará obrigada a aceitar nas mesmas condiçôes contratuais,
acréscimos ou supressões no objeto contratado até o limite de 25o/o (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do Artigo 65, s1", da Lei n..
3.8

8.666/93.
4

+

-

ORIGEM DOS RECURSOS
4.1 - As despesas d ecorrentes desta licitação correrão à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
UO: 2600í - SECRETARTA MUN|CIPAL DA ADMTNISTRAçÃO '
ATIVIDADE: 2OO3 - MANUTENçÁO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAçÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00.00 - MATERTAL DE CONSUMO
FONTE: 0100.000

SAÚDE

.

UO: 32OOí - FUNDO MUNICIPAL DE
ATIVIDADE: 2011 - ADMTNTSTRAÇÃO DA SECRETARTA DE SAúDE
2012 - MANUTENÇÃO DO CENTRO E POSTOS DE SAúDE
n
2013 - MANUTENÇÃO DO HOSP|TAL
2014 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁS|CA DE SAúDE _ pAB
2062 - AÇÕES DE ASSISTÊNC|A SAÚDE BUCAL
2063 - AÇÔES DA ASSISTÊNCh FARMACÊUICA BÁS|CA
2080. ASSISTÊI.ICIR UEOICR DE URGENCIA E EMERGENCIA:
2118 - AÇÔES DE ENFRENTAMENTO AO COVTD-19
ELEMENTO DE DESPESA: 339030 - MATERTAL DE CONSUMQ;
FONTE: 0102.002, 0114.014,
i

MUNtCtpAL

:

UO: 34001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATTV|DADE: 2017 - AÇôES DE ASSTSTÊNCh SOCTAL COMUNITÁR|A
2o57-MANUTENÇAO DAS AçóES DO pROGRAMA DO FNAS );
2087 - MANUTENÇÃO DAS AÇóES DO FEAS
ELEMENTO DE DESPESA: 339O.3O.OO.OO - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 01 00.000, 0128.028, 01 29.029
5 - DAS RESPONSABIL]DADES
5.í - DA CONTRATADA Alem das obrigaçõês constantes no ::fermo de Referência,
daquelas estabelecidas em cláusulas próprias deste instrumento
daquelas
estabelêcidas em lei, em especial as definidas nos diplomas fed'êrd e estadual sobre
licitaçÕes, cabe:

-

,ê

c{-f

{
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-

Manter, durante toda a execuçáo do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitaçáo e qualificaÉo exigidas na
5.1

.1

licitação;

I

-

Administraçáo ou a
5.1 .2
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente
terceiros, deconentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, náo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à Íiscalizaçáo ou o acompa,4hqmento pelo órgão

interessado;

it'

5.1.3 - Reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se veriÍicarem, defeitos ou incorreçÕes que prejudique a execução do contrato.

5.1.4 - Facilitar a fiscalização em que a CONTRATANTE, julgar nepisário;

-

à

CONTRATANTE, qualquer alteraçáo que,
Comunicar imediatamente
:
poÍventura venha a sofrer em seu contrato

5.1.5

I

social;

5.1.6 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento ê entrêga
do objeto deste Contrato.
5.2

- DA CONTRATANTE:

5.2.1 - PagaÍ confoÍme estabelecido na Cláusula Terceira, às ÀbrigaçOes financeiras
decorrentei do presente Contrato, na integralidade dos seus termHs;
5.2.2 - Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato

5.2.3

-

5.2.4

- A Administraçáo rejeitará,

a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeiçÔes, falhas ou
irregularidades constatadas na entrega dos materiais para que Sejam adotadas as
)
medidas corretivas necessárias;
Notificar

desacordo com o Contrato;
6

no todo ou em parte, o Faterial entregue em

- DAS PENALIDADES

6.í. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade Oã tattã, os. piejuízos dela advindos para a Admiôistração Pública
reincidência na prática do ato conÍorme discriminado a seguir:

6.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com

o

intuito

de

registrár

e

a

o

comportamento
inadequado do licilante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não
acarretem prejuízos graves ao municlpio.

6.1.2. Constituem ilÍcitos adminishativos as condutas previstas nas Leis Federais
números 8.666/93 e 10.52O102, assim como em decreto regulâmentador do pregão,
sujeitando-se os inÍratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em
processo
'

administrativo.

{

A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
'

6.1.3.

,.

|

-

ll

-

(dez por cento) sobre o valor do contrato, em ca§o de descumprimento
total da obrigaçáo, inclusive no de recusa do adjudicatário em Íirmar o contrato;
1Oo/o

(kês décimos por cento) ao dia, ate o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do fornecimênto náo realizado;
0,3olo

§fl
aôo
lll

-
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0,77o (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fomecimento não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

6.1.3.1. A multa a que se reÍere este item náo impede que a {dministração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sançóes previstas ha lei.

6.1.3.2. As multias previstas nêstê item não têm carátêr compensatório
pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas

eo

ed

seu
anos

decorrentes das infraçôes cometidas.

6.1.4. Seráo punidos com a pena de suspensão temporária dolireito de cadastrar e
licitar e impedimento dê contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos
previstos nas disposições legais citadas.
6.1.5. Seráo punidos com a pena de declaraçáo de inidoneidadeflpara licitar e contratal
com a Administraçáo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçâo ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.

-

OA RESCTSÃO
7.1 - A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a iua rescisão, com as
consequências contratuais previstas nos artigos 77 a EO da Lei n" 8.666/93, podendo ser
aplicada multa rescisória.
7 .1 .2 - A rescisáo deste Contrato poderá ser:
7

a) Determinado por ato unilateral e escrito do Município de RioSe Contas nos casos
enumerados nos incisos I a Xll e XVll, do arl. 78 da Lei no 8.666 dç 1,993;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no
desde que haja conveniência para o município; ou

|ror"..o

da licitação,

c) Judicial, nos termos da legislaçáo.

7.2 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida pe autorização escrita
e fundamentada da autoridade competente.
7.2.1 - Os casos de rescisão contratual deverâo ser formalmente motivados nos eutos
do processo, assegurado o contraditório e a ampla deÍesa.
8 - DO REAJUSTAMENTO E REVTSÃO
8.1 - A revisão de preços só será admitida no caso de comproVação do desequilíbrio
econômico - financeiro, a ser Íeita, preferencialrnente, etravés de notas fiscais de
aquisiçâo ou outros que demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto,
tudo em conformidade com o Art. 65o, da Lei Federal No 8.666 / 93 e suas alterações
posteriores.
9 - DAS DISPOSçÔES GERATS
9.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos:danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores.,e .representantes no
fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qua§uer reclamação que
possa surgir em decorrência do mesmo.

9.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal no 8.666/93 e sua
alteraçóes, que regulamenta as licitações e conhatações promovid3s,pela administ
pública.
10

- DO FORO

et
+

Efl
aôe
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{,i

10.í - Fica eleito o Foro da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, para conhecer e
decidir quanto aos litígios que possam decorrer da execuçáo dêstq Contrato.
10.2 - E por estarem às partes justas e acordes, firmam este instiümento em 02 (Duas)
vias, para um só efeito legal, juntamente com 02 (Duas) .,lestemunhas adiante
nomeadas, maiores, idôneas e capazes, sendo um via para a CONTRATADA, um parte
para a CONTRATANTE.
Rio de Contas, í4 de julho de 2020.
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G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA
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lE:90445795-77
1 .729 /0001 -21
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CN PJ: 09.72
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PREFEITURA l\iflJNlClPAL DE RIO DE CONTAS - BA
SETOR oE LIcITAÇÁo
REF. PREGÃO ELETRÓNICO NC. 006/2020
PROCESSO ADMINISTRATMO NO. 79O/2O2O

DÉP
DEscR!ÇÃo

ITEM

OTD

UNID
LOTE N'03

MARCA / MODELO

P UNIT

P TOTAL

c
vrsÃü coM VÁLVULAS

I

ANTIEMBAÇAMENTO, LENTE EM
POLICARBONATO, COM APOIO MSAL
E
LAÍERAL.
OCULOS P/PROTEÇAO DOS OtllOS
RESISTENTE, CONTR^ IMPACTOS, DE

2

PARTÍcuLAs VoLÂiÍTES,

200

UNID

íooo

UNID

VOLK DO BRÂSIL

CA,í29í 9

LIBUS

cA 35765

R$

26,00

RS

5.200,00

Rli

3,30

RS

3.300,00

R$

4,i o

RS

TRANSPARENTE.
KSN
INMETRO sob n"

BRP3í438003

MÁscARA RESPíMDoR N95 PFF.2

3

2500

UNIO
í 0.02 MH

- PFF2 S

10.250.00

ca g3!7

ANVISA 80,125989001

TOTAL

R§'t8.750.00

N

TOTAL OA PROPOSTA R§ DEZOITO MIL , SETECENTOS E C|NOUENTA REAIS

RS

18.750,00

AG 0359-X CrlC 42.692.X EANCO DO BRASTL
PRÁZO DE ENÍREGA- CONFORME EOIÍAL
PRAZO DE PAGAMENTO . CONFORME EOÍTAL.
PRÂZO DE VALIOADE OA PROPOSTA . CONFORME EDÍTA
CONTA

PRÂzo DE VIGÊNoTA Do coNTRATo 4oNFoRME EoÍTAL
PRAZO DE GÂRANTIA DOS PRODUTOS - CONFORME EDTTAL
OECIáRAI.IOS ESTAR DE ACOROO COM AS NORIúAS E LEIS OUE REGEM O TRESE}ITE EDÍTAL.
DECLARAMoS oUE NoSsA EMPRESA EsÍÁ ENoUADRADA No REGIME FIslAL DAs EMPRESAS DE PEoUENo PoRTE.

ARAPONGAS PR 2ô OE JUNHO DÉ

/ -..-.../1-:.'.
/

GIÉ

,\g

DÀ

2O2O

i...,--.1'J-r.
r\

srlvA cosrA

E

COilFERÊ í}O[JI OR|GINAL

Ass,&,çM

cosÍA LToA

fHAYNA RoDRIGUES DoMtNGos
REPRE§ENTANTE LÉGAL

RG

12

90í 037-1

CPFI 093 260.969-47

Os matenais deveÉo ser entÍegues. no prazo de até dez (10) dies, e, eín casos excspcionab a eÍúÍega deveÉ o@rÍe anEs destê prazo;
o Nos preços cotedos estão iocluídas todas as despesG qu€, direta ou indiretâmente, fâzem paÍte do pÍÊsentB objêto, tais como gastos da
empresa com impgstos, transpoÍte, descaÍrsgamêDto. seguros, tâxas, ou quaisq rrr oúÍos quê posâm incldir sobÍê gasos da smprBsâ, sem
quaisquer acÉscimos em virtude de expedativa inllacionária e deduzi.los os descontos evcntualmente @ncsdidos.
E Declaramos conhecer a legislaçáo d€ rêgência desta licitaÉo e que o objeto seÍá €ntrêguê de acoído com es condiçóes estabelecidas neste
Edital. o que conhecemos ê âceitarnos em todos os seus teímos.
OeclaÍamos. tambám, que nenhqm dirEito à indenizaçáo ou a reembols( de quaisqusr dcspesas nos sêÉ dêvido, caso a nossa pÍoposta não
Êeja aceita, seja qualfoÍ o motivo.

f

3 Esta pÍoposte é válida por 60 (sessentâ) dias,

a coÍúar da dâta

€tabêlecide paÍa a suâ apresentaÉo,

RUA GARRINCHA DO ,.,IATO GROSSq 440 . SETOR 1 . JD. VALE DAS PEROBAS
CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742

TELEFONE: (a3) 3252-7 897
guilherme@grupovscosta.com.br / danilo@grupoüscôsta.com.br
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EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO

NO

NO

29712020

006/2020.
No 790/2020.

pRocEsso ADMtNtsrRATtvo

OBJETO: Aquisição de materiais diversos (álcool, luva, máscara, óculos, protetor,
avêntal, macacão, termômetro, teste rápido, entres outros afins), para atender a
demanda da Administração Municipal, destinados às ações de enfrentamento e
combate do COVID-19.

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio de Gontas - BA,
CONTRATADA: G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA
CNPJ : 09.721.72910001 -21

ENDEREÇO: Rua Garrinha-do-Mato-Grosso, n" 440, Setor 1, Baino Jardim Vale
das Perobas, Arapongas, PR.
CEP:86.709-742

Valor do Contrato: R$ í8.750,00 (dezoito mil, setecentos e cinquenta reais).

Data da Assinatura: 1410712020.

Validade: 3111212020.

ESTADO DA BAHIA

r
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CoNTRATO N" 298/2020
PREGAO ELETRÔNICO 006/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 790/2020
Prefeitura do Município de Rio de Contas, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ no 14.263.859/0001-06, com sede no Largo do
Rosário, no 01, Centro, Rio de Contas, neste ato representado pelo preÍeito municipal, o
senhor CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO, brasileiro, casado, médico, portador da
carteira de identidade no 3686201-07 SSP/BA, CPF 397.477.605-25, residente e
domiciliado na Rua Waldemar Souto, no 30, Bairro Sossego, Rio de Contas -.Bahia, a
seguir denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa S T COMERCIO E
MANUTENCÃO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, iNSCTitA NO CNPJ SOb O NO
09.46'1 .4371000'l-05, com sede na Rua Caminho 37, no 16, B Urbis ll, Bairro Bateias,
Vitória da Conquista -BA, CEP: 45.052.066, representada pelo Sr. Saulo Santos Porto,
portador do Documento de ldentidade no 09.í55.645-72, SSP/BA e inscrito no CPF sob
o no 786.848.625-20, residente e domiciliado Rua Caminho 37, no 16, Urbis ll, Baino
Bateias, Vitória da Conquista -BA, CEP: 45.052.066, que a este subscrevem, a seguir
denominada simplesmente CONTRATADA, firmam neste ato, o presente contrato, na
forma e condiÇóes que se seguem:
1 . DO OBJETO DO CONTRATO
'l .1
- Constitui o objeto da presente licitaÉo é a aquisiÉo de materiais diversos (álcool,
luva, máscara, óculos, protetor, avental, macacáo, termômetro, teste rápido, entres
outros afins), para atender a demanda da AdministraÇão Municipal, destinados as açôes
de enfrentamento e combate do COVID-19, sob o regime de menor preço por lote.
2 - DAUGÊNCN
2.'l - O presente contrato vigorará da data da assinatura ate 3'l de dezembro de 2020.

à

A duraÇáo do Contrato ficará adstrita vigência do respectivo crédito
orÇamentário, salvo se prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da lei 8.666, de
21 de junho de 1993, com as alteraÇões posteriores, que alcançará dotação do exercício
subsequente, dada continuidade do fomecimento;
2.2

-

3 - DO PREÇO, COND|çÕES DE PAGAMENTO
3.'1 - Pela execuÉo do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de
R$ 7.1 I 0,00 (sete mil, cento e dez reais), resultante das quantidades constantes da
Proposta de Preços, objeto do Edital do Pregáo Eletrônico no 006/2020, amortizável
mensalmente de acordo com nota fiscal.

Parágrafo Único - Estáo inclusos nos valores das propostas as despesas com
impostos, sobretaxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas, para entrega do
material.

3.2 - O pagamento equivale à aquisição dos lotes 04 e 08, especificados no processo
licitatório, de acordo com Anexo I do Edital e valores vencedores na sessão pública do
Pregão ELETRÔNICO no. 00612020.

-

O pagamento será efetuado pela Administração Municipal, em até 30 (trinta) dias a
contar do recebimento dos materiais do período, mediante a apresentação da Nota
Fiscal e atesto do gestor da conúataÇão.
3.3

3.4

-

O pagamento Íica condicionado à comprovaçáo de que a CONTRATADA
encontra-se adimplente com a Fazenda Pública (Uniâo, FGTS, Débitos Trabalhistas,
Estado e Município).
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- Não será aceita Nota Fiscal antecipada à entrega dos materiais, objeto dessa
licitaçáo, como forma de adiantamento de pagamento de futura obrigação.
3.5

3.6 - Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA.

3.7 - Qualquer inegularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à
CONTRATADA, flcando o pagamento pendente até que se providenciem as mêdidas
saneadoras.

3,7.1 - Nessa hipótese, o p@zo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da
situaçáo e/ou a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus
para a CONTRATANTE

-A

contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressóes no objeto @ntratado até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do Artigo 65, §l ", da Lei n'.

3.8

8 666/93

4

-

ORIGEM DOS RECURSOS

4.1 - As despesas decorrentes desta licitaÉo correráo à conta de recursos constanles
de dotaçÕes consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
UO: 2600í - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
ATIVIDADE: 2OO3 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.s0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100.000
UO: 32001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATTVTDADE: 2Or r - ADMTNTSTRAÇÃO DA SECRETARTA DE SAÚDE
2012 - MANUTENÇÃO DO CENTRO E POSTOS DE SAÚDE
2013 - MANUTENÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
2014 - NUCNUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - PAB
2062 - AÇÕES DE ASSISTÊNCA SAÚDE BUCAL
2063 - AÇÔES DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BASICA
2O8O . ASSISTENCIA MEDICA DE URGENCIA E EMERGENCIA
2r r8 - AÇÔES DE ENFRENTAMENTO AO COVTD-1 9
ELEMENTO DE DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0102.002, 01 1 4.01 4,
UO: 3400í - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ATIVIDADE: 2017 - AÇÕES DE.ASSISTÊNCA SOCIAL COMUN|TÁRA
2057-MANUTENÇAO DAS AÇOES DO PROGRAMA DO FNAS
2087 - MANUTENÇÃO DAS AÇÔES DO FEAS
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0í00 000, 0128.028, 01 29.029
5 . DAS RESPONSABILIDADES
Além das obrigaÇões constantes no Termo de Referência,
5.1 - DA CONTRATADA
daquelas estabelecidas em cláusulas próprias deste instrumento,
daquelas
estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre
licitaçóes, cabe:

-

e

q+
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- Manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condiÇóes de habilitação e qualificaÇão exigidas na
licitaÉo;
5.1.1

-

.2 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à AdministraÇão ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçáo do Contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à Íiscalizaçáo ou o acompanhamento pelo órgão
5. í

interessado,
5.1.3 - 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.

5.í.4 - Facilitar a fiscalizaçáo em que a CONTRATANTE, julgar necessário;
5.1,5 - Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualqueÍ alteraçáo que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;

A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e entrega
do objeto deste Contrato.
5.1 .6 -

5,2

- DA CONTRATANTE:

- Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, às obrigaçôes financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.1

5.2.2 - Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato

-

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeíÇões, faíhas ou
irÍegularidades constatadas na entrega dos materiais para que sejam adotadas as

5.2.3

medidas corretivas necessárias;

5.2.4

- A AdministraÇáo

rejeitará, no todo ou em parte,

o

material entregue em

desacordo com o Contrato;

-

DAS PENALIDADES
6.1. Para a aplicaÉo das penalidades previstas seráo levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:
6

6.1.í. ADVERTÊNCA ESCRITA, com

o

inluilo de registrar

o

comportamento
inadequado do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não
acarretem prejuízos graves ao município.

.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais
números 8.666/93 e 10.520102, assim como em decreto regulamentador do pregâo,
sujeitando-se os infratores às cominaçoes legais, garantida a prévia e ampla defesa em
6.'t

processo administrativo.

A inexecuçáo contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infraçáo, obedecidos os seguintes limites máximos:
6.1.3.

|

-

10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento
total da obrigaçáo, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;

ll

-

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do fornecimento não realizado;

ESTADO DA BAHÜq
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lll

-

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento náo
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

6.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administraçáo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

6.1.3.2. As multas previstas neste item náo têm caÉter compensatório
pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas

eo

e

seu
danos

decorrentes das infrações cometidas.

6.t.4. Serâo punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e
licitar e impedimento de contratar com a Administração os que inconerem nos ilícitos
previstos nas disposiçÕes legais citadas.

6.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e cDntratar
com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
puniçáo, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
7

- DA RESCTSÃO

7.1 - A inexecuÉo, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisâo, com as
consequências contratuais previstas nos artigos 77 a80 da Lei no 8.666/93, podendo ser
aplicada multa rescisória.
7.1.2 - A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) Determinado por ato unilateral e escrito do Município de Rio de Contas nos casos
enumerados nos incisos I a Xll e )(Vll, do art. 78 da Lei no 8.666 de 1.993;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitaçáo,
desde que haja conveniência para o município; ou
c) Judicial, nos termos da legislaÇão

7.2 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorizaçáo escrita
e fundamentada da autoridade competente.
7.2.1 - Os casos de rescisáo contratual deveráo ser formalmente motivados nos autos
do
urado o contraditório e a am
defesa.
8. DO REAJUSTAMENTO E REV
8.í - A revisáo de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio
econômico - financeiro, a ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais de
aquisição ou outros que demonstrem indiscutivelmente a elevaÉo do custo do objeto,
tudo em conformidade com o Art. 650, da Lei Federal No 8.666 / 93 e suas altera@es
florês.
9 - DAS DTSPOS|Ç ES GERAIS
9,1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no
fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que
possa surgir em decorrência do mesmo.

9.2 - Aplicam-se a este contrato as disposiçôes da lei federal no 8.666/93 e suas
alterações, que regulamenta as licitaçÕes e contrataçÕes promovidas pela administração
pública.
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ESTADO DA BAHUA

PREFEITURA iIUNICIPAL DE RD DE SONTAS
CNPJ: 1 4.263.859/000'l -06
LARGO DO ROSARIO, N" Oí - CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA

í0 - Do FoRo
10.í - Fica eleito o Foro da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, para conhecer e
decidir quanto aos litígios que possam decorrer da execuçáo deste Contrato.
10.2 - E por estarem as partes justas e acordes, firmam este instrumento em 02 (Duas)
vias, para um só efeito legal, juntamente com 02 (Duas) testemunhas adiante
nomeadas, maiores, idôneas e capazes, sendo um via para a CONTRATADA, um parte
para a GONTRATANTE.
Rio de Contas, 14 de julho de 2020.
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, N" 01 _ CENTRO
RIO DE CONTAS

-

ESTADO DA BAHIA

EXTRATO DE CONTRATO

NO

298/2020

PREGÃO ELETRÔNIGO N" 006/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 790/2020.
OBJETO: Aquisição de materiais diversos (álcool, luva, máscara, óculos, protetor,
avental, macacão, termômetro, teste rápido, entres outros afins), para atender a
demanda da Administração Municipal, destinados às ações de enfrentamento e
combate do COVID-19.

Contratanle: Prefeitura Municipal de Rio de Contas - BA.
CONTRATADA:

S T COMERCIO E MANUTENCÃO DE ARTIGOS

MEDICOS

LTDA
CNPJ: 09.461.43710001 -05
Endereço: Caminho 37, no'16, B Urbis ll, Bairro Bateias, Vitória da Conquista - BA
CEP: 45.052.066

Valor do Contrato: R$ 7.1í0,00 (sete mil, cento e dez reais)

Data da Assinatura: 1410712020

Validade: 3111212020

ST COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA
c.LMrrrHo 37 N.I6-B - URBrS U, vrrÓnn OA CONQUTSTA - BA
cEP 4s0s2-066

Equip am

§p italar

CNPJ: 09461437i0001-05
Inscrição Estadual: 76838633
Inscrição municipal: 00045582-2

À
PREFETTURA MUMCIPAL DE RIO DE CONTAS - BA
REF, PREGAO ELETRôMCO N" OO6i2O2O
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 790/2020
TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

PROPOSTA DE PREÇOS

REALINHADA

GINAL
C0NFERE C0'',ú oRi
Ass,

Rio de Contas - BA, 13 de Julho de 2020.
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Equi pam

MÉDIC€S LTDA
coNQrIIsrÀ - BA

ST COMERCIO E MÂITT]TENÇÁO DE ARTIC'O§

sz ri.rcn - unsrs tr,
cEP 4s052-066
CMJ: 09461437/0001-05
Inscrição Estadual: 76838633
Inscrição municiPal: 00045582-2

vrrÓnn o'l

PREGÃO ELETRONICO N': 006/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 7 9OI2O2O

PROP OSTA D EP

CO

Rio de Contas - BA, 13 de Julho de 2020'

À

TNTTTITUN,q. MUMCIPAL DE RIO DE CONTAS'BA'
REX'.: Pregão Eletrônico N" 006/2020
PROCE§SO ADMINI,STRATIVO NO 79O2O2O

TIPO.: Menor Preço Por ltem
ABERTLIRA

.z 261 06 12020

HolúRro.:

lo:0oHS
covlD-19

iift ,qftK#iBi"ffi í,"t#H&t'ffi ,:â8i?:

no§§â proposta de preços relativa ao objeto

ndições da proposta e declarações exigidas

1. Identificação do

Licitante:

N'TEDICOS
ST COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS

LTDA

CITIPJ: 09.461.437/0001-05

Inscrição Estadual: 76E38633
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r
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Ass,G<-

LTDA
ST COMERCIO E MANUTENÇÁO DE ARTICOS MÉDICOS
cAMINEo 37 N.16-B - URBIs n, vrrÓRH oA coNQIJrsrA - BA
cEP 45052-066

Equi pâm

pitalar

CMJ:

09461437/0001-05

Inscrição Estadual: 76838633
Inscrição municiPal: 00045582-2

Inscrição municipah 00045582-2

caminho 37, N" 16-8 Urbis tr cEP 45052-066 -Vitória da conquista - BA.
FonelFax:

(7 7 \ 3

425-6899

Email: medyfsio@hotmailcom
Validede da Proposta: Conforme Edital

ir.aro d. entrega: Conforme Edital / Referente ao loÚe 0E o prrzo de entrega previsÚo é
para Julho, teido em visto cenário atual da Pandemia do COVID-l9, os ventiladores
vivaram itens de grande demanda, senso assim o prszo para julho de2020.

iot-oo"...

Prazo para Pagamento: Conformc Edital
Prazo de validade dos produtos: Conforme Edital
Banco: Banco do Brasil Agência: 0188-0 Conta Corrente: 66009-4
Representante da Empresa: Saulo Santos Poúo
2. Condições Gerais da ProPosta:

O valor do preço unitfio e o valor total estão detalhados nesta proposta de preço, nos
quais estão Inúuiaas todas as despesas diretas e indiretas, além de sua remuneração,
inclusive impostos, taxas de qualquer naturezq contribuições, alvarás, mÍÍo de obr4
salários, enóargos sociais, previdenciários o tabalhistas, embalagens, tansportes,
,.guror, peçar te reposiçíIo, materíais utilizados na manutenção e quaisquer outras
deãpesas neôessárias que incidam ou veúam a incidir sobre o objeto desta licitação
para o cumprimento dâs obrigações decorrentes do contato.

3. Pelo presente Termo declaramos e garantimos que:

clf, OR\O\}i,L
üNÍE"RÉ- 0
lil s

dê ArliSÔ3 Médlêôs LTOA,
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sr coMERcro e uamrrnNçÃo

ÁRTIcos MÉDIcos LTDA
CAMINHo 37 N.t6-B-uRBrs tr, vrróru1oa coNQUIsrA - B.À

Eq

.
.

pitalar

DE

cEP 45052-066
CIIIPJ: 09461437/0001-05
Inscrição Estadual : 76E38633
Inscrição municipal: 00045582-2

ExaÍninaÍnos cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceitamos todas as condições
nele estipuladas e que, ao assinarmos este Termo, renunciamos ao direito de alegar
discrepância de entendimento com relação ao Edital;
Cumprimos plenamente as disposigões norrrativas relativas ao trabalho do menor,
contida na Lei n." 9.854 de27ll0/1999 e na Constituição Federal de 1988;

o

Em nossa proposta estão inclúdas todas as despesas referentes à execução do objeto
licitado, bem como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras
despesas que incidam ou veúam incidir sobre o referido objeto;

-r-

Informaremos a exístência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso
venha a ocorrer.

a

A

garantia dos aparelhos bem como toda a assistência pós-venda será tealizada pela
empresa ST COMERCIO E MANUTENCAO DE ARIGOS ÀIEDICOS LTDA,
CMJ: 09.461 .43110001-05,Localiz,adano Canriúo 37 t.76-B -Urbis 2 ,nacidade de
Vitória da Conquista B4 cujo email para çontato é o medyfisio@hotnail.com e
telefone/fax Q 7 ) 3 425 -6899.
A Contatada deverá garantir a qualidade dos equipamentos a serem fornecidos,
apresentando o termo de validade do prazo de garantia dos mesmos (gmantia de um
ano), devendo ainda, quaado solicitado, substituir pÍontamente o produto que
porventura não atenda aos requisitos contatados, sob pena das sanções cabíveis.

-

a

Os bens ofertados são NOVOS, sem uso e não remanufaturados;
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CIIPJ: 09461437/0001-05
Inscrição Estadual: 76838633
Inscrição municiPal: 00045582-2

DECLARAMOS QUE TOMAMOS
CLUSOS TODOS OS CUSTOS COM A
S,
S,

o
FORNECIMENTO DO OBJETO LICITADO'

A INDENZAÇ49-9U A-REEMBOLSO DE
DECLARAMOS, TAMBEM, QUE NENHUM DREIT9
ACEITA
DEVTDO, CASO A NOSSA PRoPosrA NÃo sere
QUATSQUER DESPESAS tioÀ-úna
SEJA QUAI FOR O MOTIVO.

LICITANTE:
RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO SOCIAL:

ST COMERCIO E MANUTENÇAO

DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.
CAMTNHO 37, NT.TMERO 16 LETRA B

a;EúÇo:

-

BA]RRO URBIS tr

-

VITORIA

DA CONQTIISTA-BA.
CNPJ/MF : 09.461'.437 10001-05

Rio de Contas - BA, 13 de Julho de2020'

STC

EMANUTE NÇÃO DE ARTTGOS

DICOS LTDA

CNPJ: 09461437/0001-05
SAULO SÀNTOS PORTO RG: 915564572-CPF 7E6'E4E'625-20
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cEP 45052-066
CIIPJ: 09461437/0001-05
Inscrição Estadual: 76E38633
Inscrição municipal: 00045582-2
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LOTE 04
ITEM

DESCRIÇÃO

pRorEToR FActAL (flpo ÉscuDo),

EM

AcRíLtco / ACETATo

PET-G

UND

oT0É

MARCA i
MODELO

UND

500

FACE
PROTECTOR

VALOR t',NIT.

VALOR TOTAL

12,30

6.í 50,00

RS

RS

VALOR TOTAL; sEIS MIL cENÍo E cINOUENTA REÂlS
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cEP 45052-066
CIIIPJ: 09461437/0001-05
Inscrição Estattual: 76838633
Inscrição municiPal: 00045582-2

LOTE 08
ITEM

DEscRrÇÂo
PULVERIZADOR (BORRIFADOR) COM GATILHO 37OML

UND

OTDE

MODELO

UND

100

PERFECT

VALOR TOTAL!NOVECENTO3 E êESSENTA REÂ|S
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: í4.263.859/0001 -06
LARGO DO ROSARIO, NO 01 - CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA

CoNTRÂTO N" 300/2020.
PREGAO ELETRÔNICO 00612020
PROCESSO ADMIN ISTRÂTIVO

7

9OI2O2O

Prefeitura do MunicÍpio de Rio de Contas, Estado da Bahia, pessoa jurÍdica de direito
público interno, inscrita no CNPJ no 14.263.859/000'1-06, com sede no Largo do
itosário, no 01, Centro, Rio de Contas, neste ato representado pelo prefeito municipal, o
senhor CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO, brasileiro, casado, médico, portador da
carteira de identidade no 3686201-07 ssP/BA, CPF 397.477.605-25, residente e
domiciliado na Rua Waldemar Souto, no 30, Bairro Sossego, Rio de Contas - Bahia, a
seguir denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa, MD MATERIAL
HOSPITALAR ElRELl, inscrita no CNPJ sob n'07.294.636/0001-32, com sede na
Avenida Santiago de Compostela, sin, Bairro Parque Bela Vista, Salvador, Bahia, CEP:
40.279-150, representada pelo Sr. Marlon Marcos Arruda Araújo, portador do
Documento de ldentidade no1 1.336.683-30 - SSP/BA e inscrito no CPF sob o no
044.648.67 5-29, residente e domiciliado na Rua Oswaldo Hugo Sacramento, no I 13,
Jardim Eldorado, lapi, Salvador, Bahia, CEP: 40.330-520,, que a este subscrevem, a
seguir denominada simplesmente CONTRATADA, firmam neste ato, o presente
contrato, na forma e condicÕes que se seouem
1 - DO OBJETO DO CONTRÂTO
1.1 - Constitui o objeto da presente licitaçáo é a aquisiçáo de materiais diversos (álcool,
luva, máscara, óculos, protetor, avental, macacáo, termÔmetro, teste rápido, entres
outros aÍins), para atender a demanda da Administração Municipal, destinados as açÕes
de enfrentamento e combate do COVID-í9 sob o re ime de menor re o or lote
2 . DA VIGENCIA
2.1 - O presente contrato vigorará da data da assinatura até 3"1 de dezembro de 2020.

2.2

- A

duraçáo

do contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito

orçamentário, salvo se prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da lei 8.666, de
21 de junho de 1993, com as alteraçóes posteriores, que alcançará dotaçáo do exercício
subsequente, dada continuidade do fornecimento;
CONDIÇOES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de
R$ 1 18.513,00 (cento e dezoito mil, quinhentos teze reais), resultante das
quantidades constantes da Proposta de Preços, objeto do Edital do Pregáo Eletrônico no
00612020, amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal.
Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com
Parágrafo Único
impostos, sobretaxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas, para entrega do
3

- DO PREçO,

e

-

material.
3.2 - O pagamento equivale à aquisição do lote 06, especificados no processo licitatÓrio,
de acordo com Anexo ldo Edital e valores vencedores na sessão pública do Pregáo
ELETRÔNtCO no. 006/2020.
3.3 - O pagamento será efetuado pela Administraçáo Municipal, em até 30 (trinta) dias a
contar do recebimento dos materiais do perÍodo, mediante a apresentaçáo da Nota
Fiscal e atesto do gestor da contratação.

3.4.

- O pagamento

fica condicionado à comprovaçáo de que a CONTRATADA

encontra-se adimplente com
Estado e MunicÍpio).

a

Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas,

Erl
k"/

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO. NO 01 - CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA

-

Não sêrá aceita Nota Fiscal antecipada à entrega dos materiais, objeto dessa
licitaçâo, como forma de adiantamento de pagamento de Íutura obrigação.

3.5

3.6 - Havendo erro na nota fiscal, a mesma seÉ devolvida à CONTRATADA.

3.7 - Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à
CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas
saneadoras.

3.7.1 - Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularizaçâo da
situação e/ou a reapresentaçâo do documento fiscal, não acarretando qualquer Ônus
para a CONTRATANTE.

3.8 - A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condiçÕes contratuais,
acréscimos ou supressóes no objeto contratado até o limite de 25Yo (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do Artigo 65, §1', da Lei n'.
8.666/93.
ORlGEtlt DOS RECURSOS
4.1 - As despesas deconentes desüa licitação correrâo à contr dê recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercÍcio corrente, a saber:
4

-

Uo: 26001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAçÃO
ATIVIDADE: 2OO3 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAçÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100.000
UO: 32001 . FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATTVTDADE: 20í í - AOMTNTSTRAÇÁO OA SECRETARIA DE SAÚDE
2012 - MANUTENÇÁO DO CENTRO E POSTOS DE SAÚDE

2118 -AÇÓES DE ENFRENTAMENTO AO COV|D-19
ELEMENTO DE DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 01 02.002, 01 1 4.01 4,

UO: 34OOí . FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCh SOCIAL
ATTV|DADE: 2017 - AÇÔES DE ASSTSTÊNC|A SOCIAL COMUNITÁRA
2Os7.MANUTENÇÁO DAS AÇÔES DO PROGRAMA DO FNAS
2087. MANUTENÇÃO DAS AÇÓES DO FEAS
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00.00 - MATERIAL OE CONSUMO
FONTE: 01 00.000, 0128.028, 0129.029
5 . DAS RESPONSABILIDADES
5.í - DA CONTRATADA Além das obrigaçÕes constantes no Termo de Referência,
daquelas
daquelas estabelecidas em cláusulas próprias deste instrumento,
estabelecidas em lei, em especial as dêfinidas nos diplomas Íêderal e estadual sobre
licitaçÕês, cabe:

-

ê

et

4
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, NO Oí - CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA

-

Manter, durante toda a execuçáo do Contrato, em conformidade com as
obrigaçÕes assumidas, todas as condiçÕes de habilitação e qualificação exigidas na
licitaÉo;

5.í.1

-

ResponsabilizaÊse pelos danos causados diretamente à Administraçâo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuÉo do Contrato, nâo excluindo ou
reduzindo esse responsabilidade à fiscalizaçáo ou o acompanhamento pelo órgáo
interessado;
5.1

.2

5.í.3 - Reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se veriÍicarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execuçáo do contrato.
5.1.4 - Facilitar a fiscalizaçâo em que a CONTRATANTE, julgar necessário;

-

à

CONTRATANTE, qualquer
Comunicar imediatamente
poNentura venha a sofrer em seu contrato social;

5.1.5

alteraÉo

que,

5.1.6 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e entrega
do objeto deste Contrato.
5,2

- DA CONTRATANTE:
- Pagil

conforme êstabelecido na Cláusula Terceira, às obrigaçôes financeiras
decorrentes do presênte Contrato, na integralidade dos seus termos;

5.2.1

5.2.2 - Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato

-

a

CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeiçÕes, falhas ou
irregularidades constatadas na entrega dos materiais para que sejam adotadas as

5.2.3

Notificar

medidas corretives necessárias;

5.2.4

- A Administração rejeitará,

no todo ou em parte, o material entregue em

desacordo com o Contrato;
6 - DAS PENALIDADES
6.1. Para a aplicação das penalidades previstas seráo levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuÍzos dela advindos para a Administraçáo Pública e a
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:

o

o

comportamento
intuito de registrar
inadequado do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não
acarretem prejuÍzos graves ao municÍpio.

6.1.1. ADVERTÊNCn ESCRITA, com

6.1

.2. Constituem ilÍcitos administrativos as condutas previstas nas Leis

Federais

números 8.666/93 e 10.520102, assim como em decreto regulamentador do pregão,
sujeitando-se os infratores às cominaçÕes legais, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.

A

inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedêcidos os seguintes limites máximos:

6.1.3.

(dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento
total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;
10o/o

0,3% (kês décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do fornecimento não realizado;

%*
1
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-

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
6.1.3.1. A multa â que se refere êste item nâo impede que a Administraçáo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções prêvistas na lêi.

lll

6,1.3.2. As multas previstas neste item náo têm caráter compensatório
pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas

eo

seu

ed anos

decorrentes das infraçóes cometidas,

.4. Serão punidos com a penâ de suspensão temporária do direito de cadastrar e
licitar e impedimento de contrataÍ com a Administração os que incorrerem nos ilÍcitos
previstos nas disposiç6ês legais citadas.
6.1.5. Serão punidos com a pena de declaraçâo de inidoneidade para licital e contratar

6.1

com a Administração, enquanto perdurarem oS motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitaçáo perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilÍcitos previstos em lei'

- DA RESCISÃO
7.1 - A inexecuçáo,
7

total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as

consequências contratuais previstas nos artigos 77 a 80 d a Lei no 8.666/93, podendo ser
aplicada multa rescisória.
7 .1 .2 - A rescisáo deste Contrato poderá ser

a) Determinado por ato unilateral e escrito do Municlpio de Rio de contas nos casos
enumerados nos incisos I a Xll e XVll, do art. 78 da Lei no 8'666 de 1.993;
b) Amigável, por acoÍdo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para o municÍpio; ou
c) Judicial, nos teÍmos da legislação.

7.2 - A rescisáo administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita
e fundamentada da autoridade competente.
7.2.1 - Os casos de reScisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos
do rocesso asse urado o contraditório e a am la defesa.
o
8 - DO REAJUSTAMENTO E
8.1 - A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilÍbrio
econômico - financeiro, a ser Íeita, preferêncialmente, através de notas fiscais de
aquisiçâo ou outros que demonstrem indiscutivelmente a elevaçâo do custo do objeto,
tudo em conformidade com o Art. 65o, da Lei Federal No 8.666 / 93 e suas alteraçÕes
posteriores
9 - DAS DTSPOSIçÓES GERA]S
9.1 - A CONTRATADA assume integral responsa bilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e represêntantes no
fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamaçáo que
possa surgir em decorrência do mesmo,
9.2 - Aplicam-sê a este contrato as disposiçÕes da lei federal no 8'666/93 e suas
alteraçÕes, que regulamenta as licitaçÕes e contrataçÔes promovidas pela adminiskação
pública.

%"1
{
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í0.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, para conhecer e
decidir quanto aos litígios que possam decorrer da execução deste Contrato.
10.2 - E por estarem as paÍtes justas e acordes, firmam este instrumento em 02 (Duas)
vias, paia um só efeito legal, iuntamente com 02 (Duas) testemunhas adiante
nomeadas, maiores, idôneas e capazes, sendo um via para a GONTRATADA, um parte

para a CONTRATANTE.
Rio de Contas, 14 de lulho de 2020.
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, NO 01 - CENTRO

RIO DE CONTAS

-

ESTADO DA BAHIA

EXTRATO DE CONTRATO

NO 3OO/2020

PREGÃO ELETRÔNICO NO 006/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 790/2020.
OBJETO: Aquisição de materiais diversos (álcool, luva, máscara, óculos, protetor,
avental, macacão, termômetro, teste rápido, entres outros afins), para atender a
demanda da Administração Municipal, destinados às ações de enÍrentamento e
combate do COVID-19.

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio de Contas - BA.
CONTRATADA: MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ n' 07.294.636/0001-32
ENDEREÇO: Avenida Santiago de Compostela, s/n, Bairro Parque Bela Vista,
Salvador, BA
CEP: 40.279-150

Valor do Contrato: R$ 118.513,00 (cento e dezoito mil, quinhentos e trêzê rêais).

Data da Assinatura: 1410712020.

Validade: 3111212020.

ESTADO DA BAHIA
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ooNTRATO N" 30112020
PREGAO ELETRONICO 00612020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 79OI2O2O
Prefeitura do [{unieípio de Rio de Contas, Estado da Bahia. pessoa juridica de direito
público interno, inscrita no CNPJ no 14.263.859/0001-06, com sede no Largo do
Rosário, no 0í, Centrc, Rio de Contas, neste ato representado pelo prefeito municipal, o
senhor CRISTI.ANO CARDOSO DE AZEVEDO. brasileiro, casado, médico, po!'iâdor da

identidade no 368620'l-07 SSP/BA, CPF 397.477.605-25, residente e
domiciliado na Rua Wâldemar Souto, no 30, Bairro Sossego, Rio de Contas - Bahia, a
seguir denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa. HEA.LTH CARE &
DUIEBE INDÚSTRIA., COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÂO DE PRODUTOS
DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI. iNSCTitA NO CNPJ SOb
o no 16.252.904/0001-70, com sede na Rua Eloi Francisco dos Anjos, n'' 443, Bairro sul
do Rio, Tijucas SC, GEP: 88.200-000, representada pelo Sr' Fernando da Cunha,
poÍtador dô Documento de ldentidade no 2.957.695, SSPISC e inscrito nc CPF sob o no
024,260.099-93, residente e domiciliado a Rua Bias Peixoto, no 161, Bairro ltaguaçu
Florianópolis - SC, CEP:88.085480, quê a este subscrevem. a seguir denominada
simplesmente CONTRATADA, firmam neste ato' o presente contrato, na forma e

carteira

de

-

condiÇÕes que se sequem:

í

. DO OBJETO DO CONTRATO
1.1 - Constitui o objeto da presente licitaçâo é a aquisição de materiais diversos (álcool,
luva, máscara, óculos, protetor, avental, macacão, term ômetro, teste rápido, entres
ouhos afins), p ara atender a demanda da Administraçáo Municipal, destinados as ações
de enfrentame nto e combate do COVID-19, sob o re q ime de menor preÇo por lote.
2. DA VIGÊNCIA
2.1 - O presente contÍâto vigorará da data da assinatuÍa a té 31 de dezembro de 2020.
2.2 A duÍação do contrato ficará adstrita à vigência do respectivo cÍédito
orçamentário, sálvo se prorrogável por ígual perÍodo, na forma do art. 57 da 1ei 8.666. de
21 de,junho de 1993, com as alterações posteriores, oue alcançará dotaçáo do exercício

-

§ubsequente, dada continuidade do fornecimento;
3

- DO PREÇO, CONDIÇ ÕES DE PAGAMENTO

3,1 - Pela execução do Contrato a C ONTRATANTE pagaÍá à C ONTRATADA o valor de
RS 22.950,00 (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta reais), resultante das
quantidades constantes da Propostâ de Preços, objeto do Edita ! do Pregão Eletrônico no
006/2020, amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal.
Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com
Parâgrato Único
impostos, sobretaxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas. para entíega do
matêÍial.
3.2 - O pagamento equivale à aquisição dos lotes 07 e í0, especificados no processo
ticitatório, de acordo com Anexo I do Edital e valores vencedores na sessão p ública do
Pregão ELETRÔUICO no, 00612020.
3.3 - O pagamento será efetuado pela Administração Municipal, em até 30 (trin ta) dias a
contar do recebimento dos materiais do período, mediante a apresentaÉo
Fiscal e atesto do gestor da contratação.

-
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pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA
encontra-se adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas,
Estado e Município).
3.5 - Não será aceila Nota Fiscal antecipada à entrega dos materiais, objeto dessa
licitação, como forma de adiantamento de pagamento de futura obrigação.
3.6 - Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à COiITRATADA.

3.4.

-

O

3.7 - Quatquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à
CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas
saneadoras.
3.7.í - Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularizaçâo da
situação e/ou a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus
para a CONTRATANTE.
3.8 - A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressõês no objeto contratado até o limite de 25o/o (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do Artigo 65, §1", da Lei n'.
8.666/93.

-

ORIGEM DOS RECURSOS
4.1 - As despesas decorrentes desta licitaçáo correrão à conta de recursos constantes
de dotaçôes consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
4

UO: 26001 - SEGRETARIA MUNIGIPAL DA ADMINISTR çÃO
ATIVIDADE: 2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0100.000

UO:3200í - FUNOO i/iUNICIPAL DE SAÚDE
ATtVtDADE: 2011 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE
2012 - MANUTENÇÃO DO CENTRO E POSTOS DE SAÚDE
L MUNIC|PAL
O BASICA DE SAÚDE - PAB
AÚDE BUCAL
ARMACÊUTICA BASICA
RGENCIA E EMERGENCIA
AO COVID-19
DE
ENFRENTAMENTO
2118 - AÇÔES
ELEMENTO DE DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 01 02.002, 01 1 4.01 4,
UO: 34001 . FUNDO MUNTCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3390.3

ELEMENTO DE DESPESA:
FONTE: 0100.000, 0128.028, 0129.029

5. DAS RESPONSABILIDADES
5.í - DA CONTRATADA - Além das
daquelas estabelecidas em

TARIA

SUMO

obrigaçôes constantes no Termo de Referência,
daquelas
cláusulas próprias deste instrumento,

e

€L
-tr
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estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre
licitações, cabe:

-

Manter, durante toda a execuçáo do Contrato, em conÍormidade com as
obrigaçôes assumidas, todas as condiçôes de habilitaçáo e qualificação exigidas na

5.1.1

licitaçáo;

.2 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administraçáo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, náo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalizaçáo ou o acompanhamento pelo órgáo
5.1

-

interessado;
5.1.3 - Reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se veriÍicarem, defeitos ou incorreçôes que prejudique a execuçáo do contrato.
5.1.4 - Facilitar a fiscalização em que a CONTRATANTE, iulgar necessário;

5.í.5

-

Comunicar imediatamente

à

CONTRATANTE, qualquer alteração que,

porventura venha a sofrer em seu contrato social;

5.1.6 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e entrega
do objeto deste ConÍato.

- DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido
5.2

na cláusula Terceira, às obrigações Íinanceiras

decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus teÍmos;
5.2.2 - Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato

-

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
inegularidades constatadas na entrega dos materiais para que sejam adotadas as

5.2.3

medidas corretivas necessárias;

5.2.4

- A Administraçáo

rejeitará, no todo ou em parte,

o

mateÍial entregue em

desacordo com o Contrato;
6

- DAS PENALIDADES

6.1. Para a aplicação das penalidades previstas se rão levadas em conta a natureza e a
gravidadê da falta, os prejuizos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato conÍorme discriminad o a seguir:
comportamento
intuito de registrar
6.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com
falhas
leves que não
em
apenas
inadequado do licitante e/ou contratado, sendo cabível
acarretem prejuízos graves ao município.
6.1.2. Constituem ilícítos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais
números 8.666/93 e 10.520102, assim como em decreto regulamentador do preg
sujeitando-se os iníratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defe sa em
processo administrativo.
6.1.3. A inexecuçáo contratual, inclusive por atraso injustiÍicado na execuçáo do
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

o

o

(dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento
total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em Íirmar o contrato;
1Oolo

q:f
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ll

-

lll

-

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do Íornecimento não realizado;
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

6.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sançóes previstas na lei.
6.1.3.2. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a contÍatada da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infraçôes cometidas.
6.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e
licitar e impeóimento de contratar com a Administíaçáo os que incorrerem nos ilícítos
previstos nas disposiçóes legais citades.
6.1.5. Seráo punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçáo ou até
que seia promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.

-

DA RESCISÃO
7.1 - A inexecução, total ou parcial, do contrato enseja rá a sua rescisáo, com as
consequências contratuais previstas nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93, podendo ser
aplicada multa rescisória.
7 .1 .2 - A rescisão deste Contrato poderá ser:
7

a) Determinado poÍ ato unilateral e escrito do Município de Rio de contas nos casos
enumerados nos incisos I a Xll e XVll, do art' 78 da Lei no 8.666 de 1.993;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para o município; ou
c) Judicial, nos termos da legislaçáo.

7.2 - A rescisáo administÍativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita
e fundamentada da autoridade competente.
7.2.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser Íormalmente motivados nos autos
do processo, assequrado o contraditório e a amola defesa
8 - DO REAJUSTAMENTO E REVI sÃo
8.1 - A revisão de preços só será admitida no caso de comprovaçáo do desequilib
econômico - financeiro, a ser Íeita, preÍerencialme nte, através de notas fiscais
aquisição ou outros que demonstrem indiscutivelmente a elêvação do custo d.o objeto,
tudo em conformidade com o Art.65o, da Lei Federal N'8.666 / 93 e suas alterações
posteriores.
9. DAS D|SPOSTçÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATADA assume integral responsa bilidade pelos danos que causar à
CoNTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no
fornecimento contratado, isentando êsta última de toda e qualquer reclamaçáo que
possa surgir em decorrência do mesmo.

(o
*
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9.2 - Aplicam-se a este contrato as disposiçôes da lei federal no 8.666/93 e suas
alteraçóes, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administraÉo
pública.

í0 - Do FoRo

10.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, para conhecer e
decidir quanto aos litígios que possam decorrer da exêcução deste Contrato.
10.2 - É. por estarem as partes justas e acodes, firmam este instrumento em 02 (Duas)
vias, para um só efuito legal, juntamente com 02 (Duas) têstemunhas adiante
nomeadas, maiores, idôneas e capazes, sendo um via para a CONTRATADA, um parte
para a CONTRATANTE.
Rio de Contas, 14 de julho de 2020.

C#

í/.4Á/e

Ea

PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATA

CAR

H

AçÃo,,

E

Testem
1.

CPF:

RI

-4

DE CONTAS

coMÉRcro, IMPoRTAÇÃO,
B E IND
IGIENE PESSOAL, COSMETICOS E
PRO UTOS D
PERFU ARIA EIRELI
GNPJ No 18.252.90410001 -70
CONTRATADA

has:
2

CPF:

PROCURAçÃO
OUTORGANTE:

HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO,
EXPORTACAO DE PRODUTOS DE I-IIGIENE PESSOAL, COSMETICCS E

PERFUMARIA ElRELl, inscrita no CNPJ sob o n".'18.252.90410001-70, inscriçáo
estadual n'. 258.765.453, estabelecida na Rua Eloi Francisco dos Anjos, 443 Sul do Rio, Tijucas/SC, CEP: 88.200-000, neste ato Íepresentada seu
representante legal o Sr. LUCIANO NELSON SILVEIRA, brasileiro, casado,
nascido em 1710711975, CPF no. 952.088.109-30, carteira de identidade n".
2.909.379, Orgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na Rua Proíessor
Joáo José Cabral,235, Apto.402, Balneário, Florianópolis, SC, CEP 88.075-535,
Brasil

OUTORGADO:
PEDRO HENRIQUE DO AMARAL, brasileiro, casado, empresário, nascido e
18/10/1979, CPF no 079.540.727-03, Cédula de ldentidad
CS863O13SRDPFRJ, residente e domiciliado na Rod. BRM0, Lote 02, Quadra
02, Moura Brasil, Três Rios/RJ, CÉP 25821492.
OBJETIVO e PODERES:
PoÍ este instrumento perticular e na melhor forma de direito, a outorgante nomeia
e constitui seu bastante procurador, o outorgado, para o fim especial de
promover a participaçâo da outorgante em licitaçÕês públicas, retirar editais,
apresentar documentaçáo e propostas, perticipar de sessÔes públicas de
habilitação e julgamento, formular lances, ofertas e demais negociaçÕes. assinar
as respectivas ates, registrar ccorrências, formular impugnaçoes, interpor
recursos, renunciar ao direito de Íecursos e contrarrazões, prestar caução,
levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, kansÍgir,
desistir, vistaÍ documentos, receber notificaçÕes, assinar propostas, contratos,
aditivos, bem como assinar todos e quaisquer documentos indispensáveis ao
bom e fiel cumprimento do presente mandato, constituir procurador com poderes
'ad judicia' e substabelecer com ou sem reserva de poderes'
Pelo Prazo de 180 dias.
Tijucas/SC, 14 de junho de 2020.

LUCIANO NELSON SILVEIRA
HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO. IMPORTACAO,
EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E
PERFUMARIA EIRELI - CNPJ n'. 18.252.9CÉ.10001'7o

LUCIANO NELSON
SILVEIRA:9520881

0930

Assinado de forma digital por
LUCIANO NELSON
SILVEIRA:9520881 0930
Dados: 2020.06.1 4 1 2:49:35
-03'00'
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EALTHIflRE

Medlaalliystém

Cuidados pare a sêúde

ANE(O

il

PREGAO ELETRÔT.IICO OOSAOZO

PROPOSTADE PREçOS

PREGAO ELETRÔNTGO 006/2020.
PROCESSO ADMINISTRATÍVO 7902020.

oBJETO: AquisiÉo dê materials dlversos (álcool, Iwa, máscara, óc1Jlos, protetor, avêntal, macacão,
termômeho, têsto rápido, ônkes outÍos afins), para atender a demanda da Administragão Munioipal,
destinados às ações dê enfrentamento e combatê do COVID-19.
Razão Social

E
DE

HEALTH CARE

DUBEBE INDUSTRIÀ

COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE
HIGIENE PESSOAL,
PRODUTOS
COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI
CNPJ

Enderego
Têleíone/fax
E+naíl
Banco/Acencla/Conta CorÍênte
Cldade
Nome do rêprêsêntânte lêgal
Endereço residenclal do rcprcsentante Legat
Identldade do Rêprêsôntantê Lêgal

79252F,tr@,10001-70
Rua Elol Francisco dos Anjos, lM3 - Sul do Rio,

Tiiucas/SC
4A t 3247-5900
l.com

trAU-0730-c/c17085-9

c

LUCIANO NELSON SILVEIRA
Rua Professor João José Cabral, 235 - aú. 402,
s/SC - CEP: 88.075-535
Balnêário Flo

CPF do Representante Legal

952.088.í09€0

Telefones (Fixo a cêlular) do rcpresêntante
Leqal

(48) 3247-5900

Tendo examinado minuclosamente as normas especÍficâs do Prêgão ElEtÍônico n.o 006/2020, e após
tormos tomado conhecimento de todas as condiÉes estabelecldas, formulamos a seguinte proposta:

cCIl{

HEALTH CARE & DUBEBE INO COM IfuíP EXP LTDA
Ruâ: Santo Amaro, 155 - Balneário Estreito - Florianópolis - SC / CEP:88.075-340
CNPJ: 18.252,904/0c01-70 INSCRIÇÃo ESTADUAL:258.765.453 Tel.:0A0A-8922177
sac@medicalaysternbrasil.com.br - www.medicalsystenlbrasil.com.br

EALTI{EIRT
ORD

PRODUTO

1\{edlcal§ysteE
UND

OTDE

MARCA

300

MEDICAL

TESTE
RAPIDO
IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA
DETECÇÃO QUALITATIVA
01

ESPECIFICA DE IGG E
IGM DO COVID-19 EM AMOSTRAS UND
DE SANGUE
TOTAL, SORO E PLASMA, EM ATÉ
1O MINUTOS
VALOR DO LOTE 10

VALOR
UNTTÁRIO

VALOR
TOTAL

50,00

15.000,00

SYSÍEM

15.000,00

Prazo de entrega é de í0 (dêz) dias, e, em casos excepclonais a entrega poderá ocone entês do prazo.

Nos preços cotados estiio incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazom parto do
present€ ob,eto, tais como gastos da empresa com impostos, transporte, descarÍegamonto, seguros, texas,
ou quaisquêr outros que possam incidir sobre gastos de ampresa, sem quaisquêr acréscimos em virtude
de opectative inflacionáría e deduzidos os desconbs êvenfualmênta concedidos.

Declaramos conhecer a legislaÉo de regâncla desta licltagão e quE o ob,lôto será êntrêguê dê âcordo com
as condiçõês estabeleoidas neete Edital, o que conhecemos e acêitamos em todos os seus termos.
Declaramos, também, que nenhum direito à indenizaÉo ou a reembolso dê quaisquêr despesas nos sêrá
deüdo, caso a nossa proposta não seja aceita, seja qual for o motlvo,
Esta proposta é válide por 60 (sessêntâ) dias, a contar da data estabelecida para a sua apresentação.

TIJucaVSC, 09 de julho de 2020

HEÂLTH CARE &
DE HIGIENE

DRO H
EBE IND

E

lA,

co

ERCIO
ETICOS E PERFU

- CPF n1 079.540.727.03
PORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS
lA EIRELI - CNPJ n'. í 8.252.904/0001-70

HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IIVIP EXP LTDA
Rua: Santo Amaro, í55 - BaÍnâário Estraíto - Florianópolis - SC / CEP: 88.075-340

cNPJ: 18.252.e041C001-70 TNSCRTÇÃO ESTADUÂL: 258.765.453 TeÍ,: 0800-8522177
sac@medicalsystembrasil.60,.n,br - lvww.modiôalsystembrasil,com.br

EALTl{EART
Cuidados
saúde

Medieal§ystem

para a

ANEXO 1[
PREGAO ELETRÔNICO 006/2020
PROPOSTA DE PREçOS

PREGAO ELETRÔNICO 006/2020.
PROCESSO ADMTNTSTRAT|VO 790/2020.

OBJETO: AquislÉo dê mateÍiais divemos (álcool, luva, máscera, óculos, protetor, avental, mecacão,
tarmômêtro, teste rápido, enbes oukos afins), para atender a demanda da Admlnistração Munlcipal,
d€stinados às a@es de enftentamento e combatê do COVID-í 9.

&
DE

Raáo Social

CNPJ

Endereço
Telefonê/tax

EflaU
Banco/AEenciarconta Conentê
Cldade
Nome do representantô lêcal
Endereço résidencial do repraaentante Legal

ld€ntldade do Rspresentante Legal
CPF do Representantê Legal
Telefones (Flxo e celular) do representante
Legal

HEALTH CARE
DUBEBE INDUSTRIA.
COMERCIO, IMPORTACAO, E(PORTACAO DE
PRODUTOS
HIGIENE PESSOAL,
COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI
18.252.90410001-70
Rua Eloi Francisco dos Anjos, rg3 - Sul do Rio,
Tllucas/SC
48) 3247-5900
l.com
|TAU - 0730 - C/G1708I'-9
LUCIANO NELSON SILVEIRA
Rua Professor João José Gabral, 235 - apL 402,
Balneário, Florianópolis/SC - CEP: 88.075-535
2.909.379 SSP/SC
952.088.109-30
(48) 3247-5900

Têndo êxaminado minuciosemêntê es normas específicas do Pregão Elêtrônico n.o 006/2020, o após
tBrmos tomado conhecimBnto dE todas as condlções êstabElecidas, formulemos a sêguinte proposta:

ORD

PRODUTO

TJND

QTDE

MARCA

VALOR
UNÍÍÁRIO

VALOR
TOTAL

UND

50

LOYE

15S,00

7.950,00

TERMOMETRO CLINICO DIGITAL
01

VALOR DO LOTE 07

7.950,00

HEALTH CARE & DUBEBE IND COM II'..IP EXP LTDA
Rua: Santo Amaro, í55 - Balnêário Estreito - Florianópolis - SC / CEP: 80.075€40

cNPJ: 18.252.9041000í-70 tNSCRTÇÃO ESTADUAL:258.765.453 Tet.: ASOO-8922177
sac@rfi êdicalsystembrasil.com,br - wwár.rnêdicalâystentbrasil.com.

br

Hst

EALTHIARE

ilIedical$ystem

Cuidados para a saúde

Prazo dê entega é de 10 (dez) dias, e, em casos excepcionais a entrega podêlá ocone ante§ do prazo.

Nos prêços cotedos estiio incluídas todas as dêspêses qus, direta ou indlretremento, fazem parta do
prêsentê objeto, tais como gastos da empresa com impostos, transporte, descanegamento, seguros, tâxas,

ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimoe em virtude
de expectativa inflaclonária e deduzidos os descontos evenfualmente concêdidos.
D€claramos conhec€r a lêgislaÉo de rsgência dests licltação e que o objeto será entregue de acordo com
as condições estabelecidas neste Edital, o que mnhecemos e aceitemos em todos os seus temos.
Declaramos, também, que nenhum dlreito à lndenlzeÉo ou a reembolso do qualsquêr despêsâs nos sêÍá
dêvido, caso a nossa proposta náo seja acglta, se,la qual Íor o motivo.
Éste propoBta é válida por 60 (sessenta) diae, a contar da dete êstabêlêcida para a sua aPresentação.

Trjucas/SC, 09 de julho de 2020

P

HEALTH CARE & DUB
DE HIGIENE P

HENRIQ
E INDUSTR
,

cosM

. CPF c.079-540.72743
MERCIO, IMPO
E PERFUMARIA

, EXPORTACAO DE PRODUTOS
- CNPJ n". 18.252.90410001-70

ügs
hT§

HEALTH CARE & DUBEBE IND COM INáP EXP LTDA
Rua: Santo Amaro, í55 - Balneário Estrêito - Floríanópolis - SC / CEP: 8ô.075-340

cNPJ: 18.252,9Mi 0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258.7ô5.453 Tê1.: 080A-8922177
sac@mêdicâlsystembrasil.com.br - ra.^/#'f .medicalsystembÍasil'com.br
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: í4.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, NO 01 - CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA

EXTRATO DE CONTRATO

NO

301/2020

PREGÃO ELETRÔNICO NO 006/2020.
pRocEsso ADM|N|STRATIVO No 790/2020.

OBJETO: Aquisição de materiais diversos (álcool, luva, máscara, óculos, protetor,
avental, macacão, termômetro, teste rápido, entres outros afins), para atender a
demanda da Administração Municipal, destinados às ações de enfrentamênto e
combate do COVID-19.

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio de Contas - BA.

CONTRATADA: HEALTH CARE & DUBEBE INDÚSTRIA, coMÉRcro,
rMpoRTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,
COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI.

Valor do Contrato: R$ R$ 22.950,00 (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta
reais).

Data da Assinatura: 1410712020

Validade: 3111212020.

ESTADODABAHIA
PREFEITIJRÁ MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS

DESPACHO
ADMINISTRATIVO

CNPJ: 14.263.E59/0001-06
LARGO DO ROSARIO, N" OI - BAIRRO CENTRO
RJO DE CONTAS -ESTADO DA BAHIA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, NO 01 - CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA

DESPACHO ADMIMSTRATIVO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N"
006t2020

Modalidade de Licitoçâo
PREGÃO ELETRôNICO

Versam os autos sobÍe

o

Número
006t2020

p.ocesso licitatório adotado na modalidade de PREGÃO

ELETRôMCO n" 006/2020, objetivando a aquisição de materiais diversos (álcool,

luva,

máscara, óculOs, protetor, avental, macacão, termômetro, teste rápido, entres outÍOs afins), para

atender

a

demanda da Administração Municipat, destinados às ações de enfrentamento e

combate do

covlD-I9,

sagrando-se vencedora do tote 05 a empresa

GEOVANIA MARIA DE

ARRUDA SIQUEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n" 02.000.568/0001-38'

Com efeito, efetuando reanálise detida dos autos, se constatou que

a

empresa

GEoVANIAMARIADEARRUDASIQT]EIRAEIRELI'inscritanoCNPJsobono
02.000.568/0001-38, não apresentou balanço patrimonial, entiio exigido no edital no item 9.4.

eUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA, e subitens, exigência esta também
verificada a microempresa, conforme se infere da alínea "b", assim redigida:" b)
Microempresas e empresas de pequetro porte (sociedades sujeitas ao regime estabelecido na
por fotocópie do livro Diário, inclusive com o§ Termos de
Lei n. 9.317/96

-

"Simplcs"):

ÀbeÉura e de Encerramento, devidamente autenticados na Juntâ comercial de sede ou
domicitio da empresa ou em outro órgão equivalente, ou por fotocópia do Balanço e des
demonstrações

de resultado do último exercício social devidamente registrados

ou

autenticados ne Junta Comerciel da sede ou domicílio da empresa''
Nestes termos, a declaração apresentada pela empresa no sentido de que a mesma se

entÍemostra isenta

a

referida exigência não se justifica, pois

a

apresentâção

do

balanço

patrimonial, também se aplica, conforme edital, não impugnado, a microempresa e empresa de
pequeno porte.

É de comum sabença que as licitantes se vinculam ao edital, nos termos definidos no
artigo 41 da Lei de Licitações, eis aqui o princípio de adequação ao instrumento convocatório'

e7

+

o

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/0001-05
LARGO DO ROSARIO. NO 01 - CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA

edital, neste caso, torna-se lei entre as pârtes, assemelhando-se a um contrato de adesão
cujas cláusulas são elaboradas unilateralmente pelo Estado. E§te mesmo princÍpio dá

origem

a outro que lhe é afeto, qual seja, o da inalterabilidade do instrumento

convocatório.

SegundoLucasRochaFurtado,Procurador-GeraldoMinistérioPúblicojunto
aquela que irá
ao Tribunal de Contas da União, o instrumento convocatório é a lei do caso,
regularaatuâçãotantodaadministraçãopúbticaquantodoslicitantes.Esseprincípioé
mencionado no art. 3'da Lei de Licitações, e enfatizado pelo art.

4l

da mesma lei que dispõe

ao qual se acha
que "a Administração não pode descumprir a§ norme§ e condições do edital'

p'416)'
estritamente vinculada". (Curso de Direito Administrativo, 2007,

Desta forma, pelos motivos libelados, em consonância com

o

poder de autotutela

deferidoàAdministraçãoPública,conferindo.lheodireitoderevcrdeoficioosseusatos,em

perfeitocompassocomaSúmula4?3,doSupremoTribunalFederal'assimredigida:"4
administraçãopodeanularseusprópriosatos,quandoeivadosdevíciosqueostornamilegais'
conveniência ou
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los' poÍ motivo de
os casos' a apreciação
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos
EIRELI'
judicial", julga inabilitada a empresa GEOVANIA MARIA DE ARRUDA SIQUEIRA
inscrita no CNPJ sob o n' 02.000.56E/0001'3E'

Publica-se no diário oficial do município, para ciência dos interessados'

Rio de Contas, em 22 dejulho de 2020.

Z*..-

I

Cristiano Cardoso de
Prefeito

Olr-

Quinta-ÍeiIa
23 de Julho de 2020
2 - Ano lV - No 2700

Diririo Oílcial do

iluNtc Plo

Rio de Contas

Lic
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPÂL DE RIO OE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/0001{6
LARGO DO ROSARIO, NO 01 - CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTAOO DA BAHIA

DEspAcHo ADMINIsTRÂTrvo RETERENTE Ao pREGÃo

rr,nrnômco x'

006t2020.

Modalidade de Licitaçno

Número

PREGÃo ELETRôNrco

00612020

veÍsam os autos sobre o pmcesso licitatório adohdo na modalidade de PREGÃO

ffEtnÔlucO r'0062020,

objerivando a aquisição de mareriais diversos (álcool, luva,

nráscara, óculos, protetor, avetrtal, macacâo, termômetro, teste rápido, entÍes

atender

outos afins), para

a demands da Administração Municipat, destinados as açôes de enfrentamento

e

combate do COVID-19, sagÍando-se vencedora do lote 05 a empresa GEOVANTA MARIA DE

ÀRRUDA SIQUEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n" 02,000.568/0001-38,

Com cfcio, efetuando reanálisc dctida dos autos, se constatou que

a

empresa

GEOVAMA MÁRIA DE ARRUDA SIQUEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ sob

o

n'

02-000.568/000t-3E, nào apresentou balanço patrimonial, entâo exigido no edital no item 9.4.

QUALIFICAÇÀO ECONÔMICO
verificada

a

-

e subitens, exigência esta tamHm
da alinea "b", assim rcdigidâ:" b)

FINANCEIRA,

microempresa, cooforme

se infere

Microempresss e empresrs de pequeno porte (sociedsdes sujeitâs âo reglme estsbelecido ns

-

"§imples"): por fotocópla do üvro Diúrio, inclusive coltr os Termos de
Abertürr e de Encernmetrto, devidrmcnte rutenticsdos trs Juntr Comercirl dr sede ou

Lei to

9.317196

domlcíllo dr empresa ou em outro órglo equlvslenae, ou por fotocóplr do Bslsnço e dts
demotrstrrç6cs

de resulardo do último exercício social deüdamentc registrrdos ou

artentlcsdos n8 Junta Comercirl da sede ou domicflio dr empresr".

Nestes termos, a d€claração apresentada pela empresa no sentido de que a mesma se

ertremostra isenta a Íeferida exigênciâ nâo se justifica, pois

a

apresentaçeo

do

balanço

patrimonial, tambem se aplica, conforme edital, nâo impugnado, a microempresa e empresa de
pequcno pone.

É dc comum sabcnça que as licitantes se vincularn ao edital, nos lclmos dcÍinidos no
aÍtigo

4l

da Lei de Licitaçôes, eis aqui o princípio de adequação ao insmmenlo convocatório.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HC6OCT94KRoUsPwDU/GIRA

Esta ediÉo encontra-se no site oÍicial destê entê.

O

[)iírlio ()l]cia I do

Ouintâ-Ísira

Rio de Contas

MUNICIPTO

23 de Julho de 2020
3 - Aíro lV - N' 2700

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA ÍIiIUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, NO 01 - CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA

EI

ts prrtes, âssemclhrndo-le r um contrato de rd$ío
cujs§ cláqsulas stro elaborsdrs ünllstertlmerte pelo Estado, Este mesmo prhctplo dá
origem a outro que lhe é afetor qual seja, o da lnaltersbilidtde do instrumento
edltd,

ncrae caso, tornl.se lei eirtrc

coIlvocrtório.

Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Gersl
ao

do Ministério hiblico

junto

Tribunal de Contas da Uniâo, o instrumento convocatório é a lei do caso, aquela que irá

regular

a

atuaçào tanto da administÍ8ção pública quanto dos licitsnGs. Esse principio é

mencionado no an.

3'da Lei de Licitaçôes, ç enfatizado pelo art, 4l

da mesma lei que dispôe

que "a AdministÍação não pode descumprir rs rormâs ê condlções do editrl, ao qual se acha
estritamentc vinculada". (Cuso de Direito Administrativo, 2007, p.416).

Desta forma, pelos motivos libelados, em consonância com

o poder de

autotutela

deferido à Administraçào Pública, conferindo-lhe o direito de rever de oficio os seus atos, em

perfeito compasso com a Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal, assim redigidar "A
administraçào pode anular seus próprios atos, quando eivados de vicios que os tomam ilcgais,

porque deles não se originam dirEitos; ou revogá-los, por motivo ds convcniência ou
oportunidâde. respeitados os diÍeilos adquiridos, e ressalvada. em todos os casos, a apÍeciaçfu

judicial", julga inabilitada a empresa GEOVANIA MARIA DE ARRI]DA SIQUEIRA EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o n' 02.000.56t/0001-3t.

Publica-se no diário oficial do município, para ciêDcia dos irteressado§.

Rio de Contas, em 22

de

julho de 2020.

Cristiano Cardoso de Azevedo

Prefeito

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HC6QCT94KRoUSPWDU/GIRA

Esta edição encontra-se no sitê oÍicial dêste ente.
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Diririo OllciaI do

Rio de Contas

MUNIC PIO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURÁ XIUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: í4.263.859/0001 -06
LARGO DO ROSARIO, NO 01 - CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA
EXIRATo oo TERMo

OE

ADJUoIcAcÀo

& ConiB3 - BA. âpôs enális€ e julgamenb de plopostâ dê pr6ço € docum€nt.Éâs de
hâbilitâÉo, em confomidâdê com â Lei F6dêrâl 10.520/02, com a aplicaÉo subsidiáÍkl dâ L€i no.8.688/93, resolvê
ADJUDICAR o ptucêso licitâtódo na modrlidâdê PEgào El€rónico 006/2020. Plôcâ3so ÀdministÉtivo n. 7902020
A Pregoeirâ

Munrcipâl dâ Rio

Obi.lo: AquisiÉo dê

mâtêÍiEiE

Épirro. edres olllÍos âfns), parâ
combato do COVIDí 9.

divêÍrG (álcool, luvâ, má6cara, @ulos. pÍolêlor. âvêÍrlâ|, mâcacilo, t lmômello. têslê
de ÂdministíâÉo Muni.jpâ|, dâêlinâdo. à5.fI.6 d. enhênt.monto €

elend.í. d€m.nde

PROPOSTAS VEiICEDORASI

aAl{lA uEorc corÉRclo DE pRoouros HoSPITALARE8 ETREU, cNpJ N.15.2292rru001{r, ENDEREÇo| Rua
Josá de Dêus Pêíêirá. n' 287, Galpáo A, Bâiro CeiFr.. Guanambi, BA,CEP: 46.43G000. PÍoposlâ Finál: VALOR DO
LOIE 01: R$ 19.m0,00 (d62ênovê millEáb).
oELIA SUL DlSTRlBlrloORA 0E PRODUIOS HOSPITALAR E OOO]{TOLOGICO LTOÂ, CNPJ: 31.34í.284/0001-03,
ENDEREÇO: Ruâ do Boiád6iro. n' 65. BelÍro MendâcáÍu, Jequié. BÂ, CEP: a5.21(XX0. Propô61â Flnál: VALOR 0O LOTE
02:RS 180 000,00 (cênto 6 oitefllâ fiilrêáis).

6 0 C DA SILVA COSTÂ Â COSÍÂ LTDÀ, CNPJ 09 721.72910A01-21 ENDEREÇo| Ru6 Gadnhá.do.Mâlo-Grosso, n'
440, Selor 1 Balr.o Jaídlm Valê dâs P6rcbás, Âraponga8, PR, CEP: 86 709-742 PropostE Finál: VALoR D0 LoTE 031 R$
18 750,00 (dezoito ínil, §61êcêntos ê cinquontá r6áis).

co

ÊRcro E úÂNuTENcÀo DE aRTtcos [ÊDtcos LTDA, CNPJ: 09.4ô1.437/0001-05, Endoíêçor Câmtnho 37, n"
Í
16, g UÍbis ll, BaiÍro Balciâs, Vitódâ d. ConquBlâ- BA,CEP: 45.052.066. Proposlâs Finâb: VALOR DO LOTE 04: R$
6.150,00 (se!s mil, cênlo â cinquântà rcEi!). VÂLOR DO LOIE 08: RS 960.00 (novcccnlo! e solleniá íe.B). VALOR
TOTAI DOS LOTES ((N ê 0l): RS 7.110.00 (.0r. mil, corÍo o dêz roais).
s

GEOVAI{IA xÂRlA OE
SIOUEIRA ElRELl, CNPJ: 02 @0.568/0001.36, Eld!..ço: Rodovi. BÂ 210. ,n, Sâla,
BaiÍÍo TaneEdo Nêvêê l. ^RiUDA
Pâulo Atooao - BA, CEP: 46.609{24- Proposia Finâl: VÂLOR DO LOTE 05: RS 6,400,00 (s€is mil,
D ÍúArERI SOSP]TALÂR ElRELl, CNPJ n' 07.294.6:t6/O0O 1'32, ENOEREçO: Avcnrd6 SEnti5go dc Compoíe|., gn.
Bâlro Parque Eela Vlstá. Sálvâdor, AÂ. CEP: 40.27$150. Poposta Final: VALOR DO LOTE 06: Rll 118.513,00 (cento e
d6ZOilO

mil, qurnhenlo3 e lreze í€€13).

poRraçÃo, ExpoRÍ çÂo oE pRoouÍos oE ruGEr{E
HEÁLTH G^RE e ouBÊaE NoúsrRtÀ coÍíÉRcp,
PESSOAL, cos mCOS E PERFUÍúARIA ElRELl. CNPJ:i8.252.904/00O1-70. ENOEREÇO: Ruâ Eloi Fráncrsco dos
Anjo€, n' 1t43. BarÍÍo Suldo Rb, njuc.3 -§C, CEP: 88.200-000. Prcpostãs Flnál6j VALOR OO LOTE 07i Rl 7.950,00 (3€te

t

mil. novêcenros e cinqu6ntã rcaiÊ). VALOR OO LOTE 10: RS 15 000,00 (quinzê mil .eáis). VÂLOR TOTAL OOS LOTES (07
e 10). RS 22.950 00 (vintê ê dob ínll, novôcenlo3 ê clnqu6nlâ r€áis)

VÂLOR GLOBAL OOS LOTES (Ol, 02, 03, 0a,
s€rêc€ntos e vinte € três.e8i3),
Rio de Contas/aâhia. 13 d. julho

0!, 06, 07, o8 6 10):

RS 372.723,00

(truz.nto!. !€l!nlâ. dols ml,

d.2020

Camils l.cliely Pêrênâ Nêvê3 - Prâgo€ná

ExrRATo po rERuo DÊ Horoloc^c^o
O Prêíeilo Municipâ|, no u!ô do 3us. etibuiíPe3 l6g.i. e de confomdadê com á Lêi FedeÍál '10.520/02, com â áplicâção
êubsidiaÍiâ dâ Lêi n0. 8.88&93, RESOLVE homologâr â âdjudiÉÉo, roÍar€otê âo procor.o licit tô?io nâ modâlidâds
Pr€gão Életlônico 006/2020. Prcc!6ÊoAdmini.lBlivon.7902020.
ObJ.l6: Aquisição dê mâtêíâi6 divêÍEo. (álc.ol. luvá. má6cara, @ulos, p.otêtl)r, âvêntâ|, mâc5cào, iêmôm€1rc. t6aúo
dpido, enrr6 oulÍo3 âín.), párâ âlêndêr â d€mânda dâ ÂdminislEção Municipal, dê6linado! à. aÉ€E d. €.tl.onlãmenlo e
6mbetê do COVID-19
PROPOSÍÂS VEICEOOR S:
BAHrÂ MEDrc coMÉRco oE pRoouÍos HosprÍaLAREs ErRELr. cNpJ N' 15.229 287i0001{1, ENoEREÇo: Rua
José dê Deus PsÍ6ilá, n0 287, Gâlpào A, Báiro Cáiçâra, Guânambi. BA CÊPi 46.430-000, Propo3tá Fln.li VALOR Do
LOTE 01: RS 19 000,00 (dêzonov6 milrcsls).
DELTA SUL olsTRlBUlDOR DE PROOUTOS XOSPITÂIAR E oooNTOLOGICO LTOA, CNPJ| 31.341 2S410001-03,
ENDEREÇo. Rua do AoiâdâiÍo, n' 65, BâiÍro Mândâcáru, J€guié, BA, cEP: 45.210.(N0. Ploposlâ Flnâlr VALOR DO LOTE
02: RS í80 000.00lcento e oilânlâ milrcâis)

cERTrFrcAÇÃo DrGrrAL: Hc6ocT94KR0usPwou/clRA
Esta edição encontra-se no site oÍicial dêstê ente.
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Rio de Contas

MUNTCTPIO

ET

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA TIUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/000'l -06
LARGO DO ROSARIO, NO 01 - CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA

t

COSTA LIDA, CNPJ: 09.721.729ro]001-21, ENDEFIEço: Ruâ Gâíinh6{o-Mdo€ro.6o, n'
440, S€br 1, Belí! J6Íüim V.L dãr PoÍob€3, Âr.pongs§, PR, CEP: 86.70&742. Proposta Finât: VÂLOR DO LOTE 03i Fl$
íE,750.00 (duolto mll, .€trcantor € Einqu€nb 116É).
G D C DA SILVA COAÍA

sTco

ÉRclo E xÂxurE cÀo oE ARTtGos rÊDtcos LTDA, cNpJ: 09.461.437m001-05, End6r.ço: cáminho 37, n
16, B Urti. ll, BálrÍo B.t iâi, V óns ds Conquirt - BA,CEP: 45.052.066. Pmp66iâ§ Fiíiais: v LOR OO LOÍE 04: Ra
6.1í).00 (6.i5 mil, canlo e clnqu.ílâ rEâia). VALOR DO LOÍE 08: RS 960.q) (novêcêntos e scssontá r6eis). VALOR
TOTAL DOS LOTES (04 6 0E): Rl§ 7.110,00 (Ê€r€ mil, c8nb o dsz re3É).

OEOVAI{IA líÂR|A DE ARRUOA a|oUEIRA ElRELl. CNPJ: 02.000.56E/0001-3€. Endeíeço: Rodoviâ 8A 2í0. úr, S.1.,
BainE TancÍêdo Nêw. l, Pâulo atumo - aa, cEP: 48.609024. Píopo6tâ Finar: vaLoR oo LoÍE 05: Rlt 6.400,00 (3€E mil,

fO

AIERIAL IIOSPITÂ!ÂR EIREU, CNPJ n' 07.294.636/000í-32, ENDEREçO: Avênida SanÍago d€ Compocbla, s/n.
Aâ[ro Pârquê B€lã Vbtâ, S.lvãdor. BÂ. CEP: ir0.279n5o. PropolE Finat V LOR DO IOTE 06: Rl 118.5í3,00 (cÊnto G
d.zollo mll, qulnhenloq € tEz€ lEal!).

HE^trH caiE ê oUBEEE rxDúsrruA corÉRclo t.{poRraçÃo, ExpoRrag^g oE pRoouro! oE lítotE É
PÊagoAL, COS ET|COS E PERFU ARIA EIREU. CNPJÍ8.252.90IU0001-70, ENoEREçO: Ru. Elol FEnd.co.,o.
Anio.. n' 443. Sâlío Suldo Rb, Tüuc€s -'sC, CEP: Ea.2oGo00. Píopo3tâs Finais: valoR DO LOÍE 07: R,i 7.950,00 (!.i.
mil. nov.o.nto.. clnquêntâ Írâl!). VALOR OO LOTE 10: Rl !5.0OO,0O (quinz€ mil .sais). VALOR TOTAL OOS LOTES (07
â 10): RS 22.950.00 (vlntâ. dol. mll, nov€c.nle € cinqu€nt€ re€is).

VALOR OLOBAL OO3 LOÍES (01,02,03. 04, 05. 0G. 07.

0!. í0):

RS 372-723,00 (tíez6n1oc.

r.t nlâ.

dols mll,

soloc€fllo3 ê vinlâ ê três r€áis),
Rio d6 Contss/Bâhiâ

1

3 dê

luho d. 2020

Cdltiânô Câdôsô dê r,z6v€do - Pruf.ilo

EXTR TO DO COTTRAÍO r{.295A020
Prccas6o Mmini.lElivo n0 7e02020. Pí69ào gêfónico 006/2020,

Obl.to: AquBlçáô dê m.têíiâir divoÍros (álcool, luv., m&car., ócuk8, plolêtor, avontel,

rnâcacào, lêrmômello, leBl.
ÉÉido, entêa oulro6 efrm). pem eEnder â dsmândâ dâ Adminislr6ção Munidpâ|, d6ünâdos âs âCõ€6 clê ênftântâmoniô ê
co.nbrle do COVIÍ119.

COiIIRATAI'E: Pr8f.ilule

Municipál do Rio de Conta§

-

BÀ

COITRATADA: BÁHIÂ MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAI.ARES EIRELI, iNSCTiIA NO CNPJ SOb N'
15,220.2870m141, com 3€de n. Rus Jo3á dê Deus PereirB, n'297, BeiÍÍo Caiçara. Guanambi. Behiâ.6EP: 4ô.430400.

V

LOR OO COIaTRATO: Rli í9.0q),00 (&zênove mil í6.is).

OAÍA DA A§8|I{ATURA: t4l07/2020.
V.ll.rad.:31112./2O2O.

EXÍR ÍO

DO

COXIR

m

X.

ãirm20

Prccêe§o Admlniatraülro n. 7902020. PrcOâo Eêtrônico 00612020.

Oblato: ÁquEiçào de mel€íiai! diveÍso3 (âlcool. luvã, máscara, ócul6, pÍotetoí, eveÍttal, mâcácáo, lêÍmôm6lro. lêalê
rápido, ar|tê! outor efin!), parB El€nd€r e demsnds ds Mminislração Municipal, deslinâdos áÉ â@É dê ênftênlem6nlo €
combáte do COVID-lg.

COiITRÂTÂI{TE: PÍ6íâlturâ Municlpâl d€ Rio dê Conles

-

gA.

CO]{TRÂTÂDA: DELÍA SUL OISTRIBUIDORA OE PROOUTOS HOSPITÂLAR E ODONÍOLOGICO LÍOÂ, iNSCTiIá
CNPJ no 31.34í.21,4,0001{3, com rede nE Rua do Boiadêio. n" 65. BeiíÍo Mandacaru, JequiâBÂ, CEP:45.2í0440.
VÂLOR 0O CONIRATO:

Rl

1E0.000.00 (c€nto € otentá mil reais).

OATÂ DA Â661[{AIURA: 14/072020.

V.lld..L.

3111i,2O2O.

cERTrFtcAçÃo DtclrAL: Hc6QcT94KRousPWDU/GIRA
Esta edigão sncontra-se no site oÍicial deste êntê.
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PREFEITURA IiIUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSÀRIO, NO O1 - CENTRO
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ETTRATO DO CO|üTRATO ilo 2!72020
Plocêsso AdminislÍalivo

n

790/2020, PECáo El6tónhô 006/2020.

Obj.to: AquisiÉo dê mâtôdeis

divêrÊoB (álcool, luvs, máscârà, ôculo6, prolatoa, avênlâ|, mececão. taíÍnómêtm, tâ6tê
ápido, ênlrê€ oúros àÍns), pelâ ât6ndÍ â dêmândâ dâ AdminiêlÉção Municip.l, dêrlinâdos às.çõe3 de eníi€ntâmenlo a
combâtê do

covlo-l9

COI{TRATA|I|TEi Prêfêirula Münicipâl do Rio de Contas

COIIRÂTÂDÂ:GOCDÂSILVACOST

-

BÂ

& COSTA LTDA, inscdlâ no CNPJ sob n' 09.721.729m00í-21. com sedê
fuirÍo JãÉim Vãle dás P.lDbâB. AÍepongás, PR. CEP: 16.79.742.

Gâíinhâ{o-Mâbcro6so.

n'440. S6tor

V IOR DO CONTRÂTO:

R0 1t.750,0O (dêzoito mil, s6t c6ntos 6 clnquenlâ Í€ais).

D^Í^

1.

n. Ru.

DA ASSINATURA: 14/07/2020.

V.lldrd.: 31/1ZZ)20-

ErtnÂTO
Prôêêsso

DO COITITRATO

Mminisríivo

n

il.

298ü1020

790/2020. PregEo El€tônico 006n020.

Obiâlo: Áqui.iÉo dê maiôÍiab divocos (álcool. luvâ, [úscârâ. óculc!. pílbtor, âv€ntâ|. íúcac.o, bííômetrc. testr
ílpido. êntÍ66 oulío6 áfin6). pâftr eiênd$ a damâída d6 Mminialraçáo Municrpal. doSlinadoa às eço€a do onfênlemonlo o
combalê do COVIO-I9.

COI{ÍRATAI{TE: Pruíoituíi Municipal d. Rio d. Conlás

-

BA.

CO TRAÍADA: S T COMÊRCIO E MÂNUTENCÁO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, iNlCNb NO CNPJ 3Ob O NO
09.,í61437/000'l{5, com $dê na Ruo Caminho 37. n Í6, B Uóis ll, B6iro Bataiâr. viiôÍiâ da Conquiste -&À, CEP:
45_052.066.

VALOR alo COIÍTRÂTO: R$ 7.110.00 (sêlê mil, cênto ê dêz rEais).
DATA OA ASSINATURA: 14/07i2020.

Y.ll<|..t

: 31 11 2t2O2O.

EüIEAIO-00j0!IEArC.U:.!!08!a
PÍoaês6o AúninistEüvo n' 790/2020, Pcgão EldÍônico 006/2020.

Obj6ioi A4nisiçlo de mâtüi6i6 divêrÉos (álcool. luva, márcara, óculo6. prololor. eventâI. mácácào, bmômetlo. t8stê
ráÍrdo, ênlÍêr ouÍos efrna), pâíâ alôIÚêí a dêmândâ dá AdminElrâÉo Munlcip8l, d€slimdos às eçaê6 dr cnfr€nlât|6nto o
combâtê do

covll].19.

COI{TRÁÍÁI{TE: Prêtêíurâ Municlgâl dâ Rio da Conlâs

-

BA.

COI{IRAT D/Ú

MD MÂTERIAL HOSPIÍALAR ElRELl, inscíta no CNPJ sob n' 07.294.636/0001-32.
Sanliaso de Compostelâ, s/n, gaiÍÍo Perque Bsh vista. S.lvádoí, Báhiá, CEP: 40.279í

$.

com 36do ná Aven*iâ

VÂLOR OO CO ÍRAÍO: Ri 118.5í3,00 (c€nto e dozoito mil, quinh6ntos 6 t€zê râái3).

OAÍA DA ASSIi{ÂTURA:

'1410712020.

V.ll,lÁo|31t'1212020.

Errn

To Do cot{TR To t{.30í/2020

Proc€sso Âdmini3trálivo n0 790n020, PEgào Eletrónico 00ô/2020,

Obi.to: ÁquisiÉo d6 mel€dâis div6aso! (álcool, luvá, má§c€rs, óculoÊ. prot€toÍ, âvênlá|, mác€cão, tomôrn€tro. lêsl6
Épido, antí€6 outrc§ 6Íns), pârá slêndÍ á d€msndâ d6 Admini3traçào Municipsl, d63tiíádo3 âr âÉê3 dê onÍreílamanlo €
combârâ do covlD-19.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HC6QCT94KRoUSPwDU/GlRÂ

Esta ôdição ênconÍa-se no sits oÍicial deste ente.
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ESTADO OA BAHIA
PREFEITURA i'UNICIPAL DE RIO DE CONTÂS
CNPJ: 1a.263.959/0001-06
LARGO DO ROSARIO, NO 01 - CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA
CONTRATÂ|TE: Pr€ÍoÍura Muniêipalde RIo d€ ConEs

-

BA.

CO TRATÂDA

HEALTH CARE A oUBEBE INoÚSÍRIA, coMÉRcIo. IMPoRTAçÃo. ExPoRÍAçÃo DE PRooUÍos
OE HIGIENE PESSOAI, COSMETICOS E PERFUMÁR|A ElRELl. ins{nta no CNPJ sob o n'16.252.9(N/0001-70, com
sedê na Ruá Elo FÉndsm dos Anios, n' 443, Bairro Suldo Rio, Tiiuc€s - SC, CEPr E6.200-000
VÂLOR DO COI{TiATO:

Rl

22.950,00 (9nte e dois mil,

nov€c.niú

o

onqúnlâ l.âE).

DATA OA ASEII{ATURA: 111107/2020.

Y.lid..b:

31112nO20.

cÉRTtFtcAÇÃo DlGtrAL: Hc6ocT94KRousPwDU/GIRA
Esta edigão encontra-se no site oÍicial deste ente,

