
sürfrÁiiilrsco
IIOCTI\EE

GoNTRATO N.o 003/202í

S lGrx. OK E l\l :

ESTADO DABAHIA
PREFEITURA MUNIcIPAL oe sÂo FRANcIsco Do coNDE

§,

&pt o.l t &paa
:t: t?*"ÍZãI

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
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CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE E A EMPRESA
v.s.N. coMERCto E sERVtços ALTERNATTVOS EtRELt _ ME
NA FORMA E CONDTÇÕES ABA|XO.

O MUNlclPlo DE SÃo FRANCISCO Do coNDE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNpJ
sob o no. 13.830.823/000í-96, com sede administrativanaPraçada lndependência, s/no, Centro, São
Francisco do Conde - BA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, nestá ato representada
pelo seu secretário, Sr. Nivaldo de Jesus Ribeiro, casado, brasileiro, contabillsta, inscrito no CpF sob
o n-'141 .977.665-72, portador do RG N." 016346/0-5, emitido pelo CRC BNA, residente e domiciliado
naAvenida LuizViana Filho,6312, Cd. Manhatan Sonho, Patamares, Salvador/Ba, CEp:41.6g0-400,
doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa V.S.N COMÉRClb E SERVTçOS
ALTERNATIVOS EIRELI -,ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua do Asfalto, 

-S/N,

Centro, CEP:43.900-000, São Francisco do Conde - BA, inscrita no CNpJ sob o n.oí0.2g9.250/000.1-
47, neste ato representado pela Sra. Alexsandra Alves Gomes Teixeira, brasileirà,gerente,portadora
do RG n.064.207.56-03, expedida pela SSP/BA e inscrita no CPF n'.027.âgg.44s-26-, com o endereço
comercialacima citado' doravante denominada CONTRATADA, oriundo do processo administrativo
n'5934/2020, resultante da licitaçáo modalidade PREGÃO ELETRôNICô pAnl REGTSTRO DE
PREçO N" 005/2020.3, conforme o constante no Processo Administrativo N.o4033/2020 - ATA DE
REGISTRO DE PREçOS N' 026/2020, doravante denominado "processo", celebram o presente
contrato, que se regerá pela Lei Federal N."8.666/93 e posteriores alterações, mediante as cláusulas e
condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

contratação de emPresa especializada para fornecimento de tnsumos de uso único eEquipamentos'LOTE lll, destinados a conierir Proteção de Trabathadores de Saúde e pacientes
em relação à contaminação peto Vírus Sars€ov 2 (Cãronavirus 20íg), conforme especificações equantitativos descritos nos itens constantes no termo de referência.

lIágrafo Único - Passam a integrar este instrumento o Edital de pregão Eletrônico no 005/2020.3
sRP, e seus anexos, a Proposta de Preços da empresa vencedora lue serviram de base para a
Licitação, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - V|GÊNCIA

A vigência do contrato, a contar da data de sua assinatura, será de 12 (doze'1meses, podendo serprorrogado nos termos da legislação vigente, a critério da CONTRlianfÊ e concordância da
CONTRATADA, conforme previsão no art.57 da Leig.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA . PRECO

O valor global estimado do presente instrumento é R$26.950,00 (Vinte e seis mil, novecentos e
cinquenta reais) que a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor da fatura sobre o montante
fornecido pela CONTRATADA.

ITEM QUANT UNID ESPECTFTCAçÃO MARCA P. UNIT.
(RS)

P.
TOTAL

(R$)

1 50 UND
COLETE SALVA-VIDAS, TIPO 3, CAPACIDADE
11O KG, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM APITO, TAMANHO P. Tecido

JT ATIVA
NÁUTICA 60,00 3.000,00

do Conde/ BA, Cep:4i).900-N)0
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100% Poliamida, Enchimento 100% Polietileno,
Acabamentos 100% Polipropileno

2 50 UND

COLETE SALVA-VIDAS, TIPO 3, CAPACIDADE
110 KG, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM APITO, TAMANHO M, Tecido
100o/o Poliamida, Enchimento 100%
Polietileno, Acabamentos 100% Polipropileno

JT ATIVA
NÁUTICA

60,00 3.000,00

3 50 UND

COLETE SALVA-VIDAS, TIPO 3, CAPACIDADE
110 KG, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM APITO, TAMANHO G, Tecido
100o/o Poliamida, Enchimento 100%
Polietileno, Acabamentos 100% Polipropileno

JT ATIVA
NÁUT|CA

60,00 3.000,00

4

10 UND BOTA, TIPO 7 LEGUAS de borracha PVC, cano
alto, na cor branca, solado
vulcanizado de borracha anti derrapante, sem
ranhuras, numero 38

FUJIWAR
A

60,00 600,00

5

10 UND BOTA, TIPO 7 LEGUAS de borracha PVC, cano
alto, na cor branca, solado
vulcanizado de borracha anti derrapante, sem
ranhuras, numero 39

FUJIWAR
A

60,00
600,00

6

10 UND BOTA, TIPO 7 LEGUAS de borracha PVC, cano
alto, na cor branca, solado
vulcanizado de borracha anti derrapante, sem
ranhuras, numero 40

FUJIWAR
A

60,00
600,00

7

10 UND BOTA, TIPO 7 LEGUAS de borracha PVC, cano
alto, na cor branca, solado
vulcanizado de borracha anti derrapante, sem
ranhuras, numero 42

FUJIWAR
A

60,00
600,00

I 500 UND

MACACAO, de segurança, impermeável,
resistente a respingos de produtos quÍmicos,
manga longa, com capuz, tamanho G,
fechamento em zíper ou velcro, confeccionado
em polipropileno e polietileno, alta
respirabilidade, punho nas mangas, atóxico, não
alérgico. Embalagem: No mínimo, exibir de forma
visível, CNPJ e nome do fabricante, tamanho da
peca, numero do Certificado de Aprovaçáo (CA)
e numero do lote no produto, conÍorme normas
do MTE

COTEBR
AS

3'1 ,1 0
'15.550,0

0

VALOR TOTAL:
(Vinte e seis mil, novecentos e cinqüenta reais)

R$26.950,00

§único - Nos preços previstos neste contrato estão incluídos todos os custos com materialde consumo,
salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como
também transporte 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 ORCAMENTÁRIA

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

Unidade Projeto/Atividade: Elemento de Despesa: Fonte
06.30 6.011 33.90.30.00.00.00.01 .0002 02

CLÁUSULA 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.

Pregão - SRP
Praça da lndependência, s/n, Centro - Sáo Francisco do Conde / BA, Cep: 13.900-000
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§1o Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir da sua
regularização por parte da CONTRATADA.

§2" 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.

CLAUSULA SEXTA. MANUTENÇÃO DAS CONDICÔES 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.

§ Único - 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 excessiyo.

CLÁUSULA SÉTIMA. oBRIGAÇÕEs DA CoNTRATADA

A CONTRATADA, além das determinações contidas no anexo I do instrumento convocatório e
daquelas decorrentes de Lei, obriga-se a:

a) Executar o Íornecimento/serviço objeto deste contrato de acordo com as especificações ou
recomendações efetuadas pela CONTRATANTE, em conÍormidade com o Termo de
Referência;

b) O fornecimento/serviço objeto deste contrato não pode sofrer solução de continuidade durante
todo o prazo da sua vigência, devendo ser executados por empregados da CONTRATADA,
sob a inteira responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vínculo de subordinação
dos trabalhadores para com a empresa CONTRATADA, sobre os quais manterá estrito e
exclusivo controle.

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 quê 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 consequências de erros, imperícia própria ou de auxiliares
que estejam sob sua responsabilidade;

0 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condlções 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
fornecimento / serviço prestado;

h) Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do
pessoal designado para execução do 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 fornecimento/serviço 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 ReÍerência.
k) É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto, a associação da CONTRATADAcom

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 v\

Eletrônico no
Praça da lndependêncla, s/n, Centro - São Franclseo do Conde / BA, Cep: 43.900'000
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l) A CONTRATADA ficaÉ obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos
ou supressões que se Íizerem no objeto, de até 25% (vinte e ciáco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, na forma prevista no art. 65'51" da Lei n."g.666/g'3 e posteriores
alterações.

CLAUSULA OITAVA. OBRIGACÕES DO CONTRATANTE

o CoNTRATANTE, 
-rlÉ19"t obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:a) Fornecer a CONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimenio 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 resumida do instrumento de coÃtrato e de seus aditamentos na imprensa

oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia.

O Regime de Execução do presente instrumento será indireto por preço unitário.

cLÁusuLA oÉctial - Hsclr-zacÃo oo coNrRero e neceelueNro oo oa.,ero
Competirá a CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
gllgpcido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CoNTRATANTEnão eximirá àcoNTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato.

§1". O recebimento do objeto se dará segundo a Lei no. 8.666/93 e alterações posteriores, sendo
certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer
manifestação do órgão ou entidade CONTRATANTE, considerar-se-á definitivamente
aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita
fundamentada.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIME!RA - PENALTDADES

Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos prevístos na Lei no 8.666/93, com as
cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato, sujeitará a CONTRATADAà multa de mora, que será graduada de acordo com a gràvidade
da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNTCIPAL DE SÃO FRANCTSCO DO CONDE

§10

I - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, ou ainda na hipótese de negar-se a CONTRATADAa 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 subseqüente ao trigésimo.

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.

§2o A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantía do
contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada -
quando exigida, além da perda desta, a GONTRATADAresponderá pela sua diÍerença, que
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se
for o caso, cobrada judicialmente. Caso não tenha sido exigida garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADAo valor

Pregão
Praça da lndependêncla, s/n, Centro - São Franclsco do Conde / BA, Cep: 43.900-000
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§3o As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o CONTRATADO da responsabilidade por perdas e danos decórrentes das
infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA. REScIsÃo

A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais
e as previstas na Lei no. 8.666/93 e posteriores alterações. A rescisão poderá ser determinada por ato
unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos enumerados na Lei no. 8.666/93 atualizada.

clÁusuLA DÉclnllR reRcetRe - vtnculacÃo eo lrusrRumeruro coNvoclróRto

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.

CLÁUSULA 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 lído e achado conforme.

São Francisco do Conde, 20 de janeiro de 2021
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