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CoNTRATO N.0097/2020

SIGA OK EM:

túat

Modalidade de Licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO

Número N.o
003/2020.3 - SESAU

Êii úi.l o Íri CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNTCíPIo DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
E A EMPRESA VITAL MATERIAIS ESPECIAIS EIRELI - ME,

NA FORMA E CONDIÇÔES nsatxo:

o MuNlcÍplo DE SÃO FRANCtSco Do CONDE - BA, Pessoa Jurídica de Direito Público

lnterno, sediada na Praça da lndependência s/n.o, São Francisco do Conde - BA, inscrito no

CNPJ sob o no. 13.830.823/0001-96, neste ato representado, através da SEGRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representado pelo seu Superintendente Executivo, Sr.

Nivaldo de Jesus Ribeiro, casado, brasileiro, contabilista, inscrito no CPF sob o

n."141.977.665-72, portador do RG N.o 016346/0-5, emitido pelo CRC BNA, residente e

domiciliado na Avenida LuizViana Filho, 6312, Cd. Manhatan Sonho, Patamares, Salvador/Ba,
CEP: 41.680-400, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa VITAL MATERIAIS
ESPECIAIS EIRELI - ME, pessoa jurÍdica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
n."20.412.651/0001-04, com sede na Rua [Mouraria, N.o36 A, Nazaré, Salvador - BA, CEP:

40.040-090, neste ato representado pelo Sr. Francisco Sales Gonçalves de Carvalho Filho,

brasileiro, administrador, inscrito no CPF sob o n.0830.712.025-04, portador do RG

n.o08.732.087-81, expedido pela SSP/BA, com endereço profissional citado acima, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, conforme o constante no Processo
Administrativo N.o3425/2020, doravante denominado "processo", celebram o presente

contrato, que se regerá pela Lei Federal N.o8.666/93; Lei Federal N.o10.520/2002; Lei

Complementar N.o12ã106; Decreto Federal N.o3.555/2000; Decreto Federal N.o7892/2013;

Decreto Federal N.o 10.02412A19; Lei Federal N.o13.979/2020; Decreto tr/lunicipal

N.o2273t2018, bem como mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, contratação de êmpresa para aquisição de

Equipamentos Médicos, (ultrassonografia) para atender as necessidades do Centro de

Refeiência à Saúde da Mulher - GRESAM, do Município de São Francisco do Conde.

pARAGRAFO úNICO - Passam a integrar este instrumento o Edital de Pregão Eletrônico
N.o003/2020.3, e seus anexos, a Proposta de Preços da empresa vencedora que serviram de

base para a Licitação, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

A vigência do contrato, a contar da data de sua assinatura, será de 06 (seis) meses, podendo

ser prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento

dos efeitoõ da situação de emergência de saúde pública, com base no Art. 4o-H da Lei Federal

N.o13.979/2020.

CLAUSULA TERCEIRA - PREçO

o valor global estimado do presente instrumento é de R$ í29.750,00
mil, sete}entos e cinqüenta reais) que a CONTRATANTE,pagaTá à
da fatura sobre o montante fornecido pela CONTRATADA. /4

Pregão Eletrônico N.o003/2020.3 - SESAU

Prâça da lndependência, s/n,', Centro - São Francisco do Conde/BA, Cep: 43'900-000
Departamento de contratos e Convênios

1

(centoevinteenove
CONTRATADA o valor



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PARAGRAFO ÚNICO - Nos preços previstos neste contrato estão incluídos todos os custos
com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o
pessoal da CONTRATADA, como também transportes de qualquer natureza, materiais
empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, administração,
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se
relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.

CLAUSULA QUARTA . DOTAÇÃO ORçAMENTARIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária descrito a seguir:

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de ordem bancária ou

crédito em conta corrente, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data de

verificação do adimplemento do objeto licitado.

§1o - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o ptazo fluirá a partir da

sua regularizaçáo por parte da CONTRATADA.

s2o - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de

mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.

6LAUSULA SE1TA. MANUTENÇÃO DAS CONDIçOES PROPOSTA REAJUSTAMENTO E

REVISÃO

Os preços serão fixos e não haverá reajustamentos no prazo de 01 ano, a contar da

apresentação da proposta de preços. Caso haja interesse na prorrogação do presente contrato,

os preços poderão ser reajustados com base no índice IPC - FIPE.

pARAGRAFO UNIGO - A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado

quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que

comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela

própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.

CLAUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕeS OA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinações contidas no anexo I do instrumento convocatório e

daquelas decorrentes de Lei, obriga-se a:

a) Executar o fornecimento/serviço objeto deste contrato de acordo com as especificações
ou recomendações efetuadas pela CONTRATANTE, em conformidade com o Termo de

Referência;
b) O fornecimento/serviço objeto deste contrato não pode sofrer solução

durante todo o prazo da sua vigência, devendo ser executados por

CONTRATADA, sob a inteira responsabilidade funcional e operacional
vínculo de subordinação dos trabalhadores pqrÂcom a empresa CONT

os quais manterá estrito e exclusivo controle'l 
I
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c) Zelar pela boa e completa execução dofornecimento/serviço contratado e facilitar, por
todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados
pela CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe
forem solicitadas;

d) Comunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento
do fornecimento/serviço;

e) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado a

CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia
própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade;

f) lManter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

g) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente

contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal,
relativas ao forneci me nto/serviço prestado;

h) Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única
empregadoradopessoaldesignadopara execuçãodo fornecimento/serviço ora

contratado, inclusive indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, demissões,
vales transporte, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhista e

previdenciária, sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-
se destas obrigações ou transferi-las para a CONTRATANTE;

i) Adimplir o fornecimentoiserviço objeto do presente contrato no prazo e nas

especificações e quantidades constantes no instrumento convocatório, visando à

perfeita execução deste contrato;
j) cumprir todas as exigências e obrigações do Termo de Referência.-É) 

E vedada a sub-contratação parcial ou total do objeto, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial do contrato, bem como a fusão,

cisão ou incorporação da CONTRATADA, não se responsabilizando a CONTRATANTE
por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

l) A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,

acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 50% (cinquenta por cento)

do valor inicial atualizado do contrato, na forma prevista no Art. 40 -1, da Lei Federal no.

13.97912020;
m) A CONTRATADA deverá ofertar o objeto contratado atendendo ás exigências de

qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de

controle e fiscalização de qualidade.
n) A CONTRATADA deverá emitir notas fiscais de acordo mm a entrega dos produtos,

não sendo permitido o recebimento de nenhum produto que não esteja acompanhada
da nota fiscal pertinente.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAçÔES OO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal,

obriga-se a:

a Fornecer a CONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato,

dentro das normas e condições estabelecidas em Contrato;
b) Realizar o pagamento pela execução do contrato, atestando a nota fiscal

correspondente à execução do fornecimento/serviço por intermédio do gestor;

c) Proceder à publicação resu mida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na

imprensa oficial, condição ind ispensável para sua validade e eficácia

CLAUSULA NONA - REGIME DE EXEGUçÃO

O Regime de Execução do presente instrumento será indireto por preço unilário. ff
!
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cLÁusuLA DÉctMA - FtscALrzAÇÃo Do coNTRATo E RECEBTMENTO DO OBJETO

Competirá a CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a açáo ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE não
eximirá à CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato.

§1o - O recebimento do objeto se dará segundo a Lei N.o8.666/93 e alterações
posteriores, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório
sem qualquer manifestação do órgão ouentidade CONTRATANTE, considerar-se-á
definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo
justificativa escrita fundamentada.

§2o - O Secretário da pasta ou preposto formalmente indicado pelo mesmo ficará
responsável pelo acompanhamento e gestão da execução do presente contrato.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMETRA . PENALIDADES

Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei N.o8.666/93, com

as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na

execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA 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 deste contrato, em caso de descumprimento total

da obrigação, ou ainda na hipótese de negar-se a CONTRATADA a efetuar o reforço da

caução, se houver, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

!l - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da

parte do fornecimento ou serviço não realizado;

lll- 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço

não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

sí. - 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.

s2o - A multa, aplicada após regular pro@sso administrativo, será descontada da garantia

ào contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada -
quando exigida, além da perda desta, a GONTRATADA responderá pela sua diferença,

que será dêscontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou,

ainda, se for o caso,cobrada judicialmente.Caso nãotenha sido exigida garantia, à

Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à

CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.

§3o - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento

não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das

infrações cometidas.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA . RESCISÃO

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

contratuais e as previstas na Lei N.o8.666/93 e posteriores alterações. A rescisão poderá ser

determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE nos casos enumerados na Lei

N.o8.666/93 atualizada. n

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

Pregão Eletrônico N.0003/2020.3 - SESAU

Praça da lndependência, s/n.', Centro - São Francisco do Conde/BA, Cep: 43.900-000
Dêpartamento de Contratos e Convênios

4



a

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCTSGO DO CONDE

cLÁusuLA DÉclMA TERCETRA - VTNCULAçÃO AO TNSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

lntegra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no instrumento
convocatório e seus anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida
licitação.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de São Francisco do Conde - Estado da Bahia, que
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 05 (cinco) vias de

igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado
conforme.

São Francisco do Conde, 21 de setembro de 2O2O

SEC MU IPAL DE DE
NIVALDO DE JESUS RIBEIRO

CONTRATANTE

(7,

TESTEMUNHAS

1

CPF N.O r

VITAL MATERIAIS ESPECIAIS EIRELI - ME
FRANCTSCO SALES GONçALVES DE CARVALHO FILHO

CONTRATADA

l0o)ffi
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EXECUTIVO

coNTRATO (Ne 097/2020)

CoNTRATO N.eO97/2020, celebrado entre o MUNICíPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE e a
empresa vtTAL MATERIAIS ESPECIAIS EIRELI- ME. PREGÃO elernÔNICO N.9OO3t2O2O.3
- SESAU. Do Obieto: Constitui objeto do presente instrumento, contratagão de empresa para
aquisição de Equipamentos Médicos, (ultrassonografia) para atender as necessidades do
Centro de ReÍerência à Saúde da Mulher - CRESAM, do Município de São Francisco do
Conde. Do Valor: O valor global estimado do presente instrumento é de R$ Í29.750,00 (cento e
vinte e nove mil, setecentos e cinqüenta reais) que a GONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor da Íatura sobre o montante fornecido pela CONTRATADA.
Da Viqência: A vigência do contrato, a contar da data de sua assinatura, será de 06 (seis)
meses, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de
enfrentamento dos eÍeitos da situação de emergência de saúde pública, com base no Art. 40-H
da Lei Federal N.e13.979/2O2O.
Da Dotacão Orcamentária: As despesas para o pagamento deste contrato correráo por conta
dos recursos da Dotaçáo Orçamentária descrito a seguir:

ASSINADO EM21IO9/2O2O
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NIVALDO DE JESUS RIBEIRO

UNIDADE PROJETO/ATIVIDADE: ELEMENTO
DESPESA:

COMPL. DO
ELEMENTO:

06.30 2170 44.90.52.00.00.00.00 4.4.90.52.06.00.00.00

http://pmsaoÍranciscodocondeba. imprensaof icial.org/

ORGÃO/SETOR: SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. SEGAD

CATEGORIA: LICITAÇOES E CONTRATOS

FONTE:
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