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!l VIÇOSA
CONTRATO

1.15/2020

CONTRAIO Dt: COMPRA QUF ENIRF. SI
CELEBR-AVI. DE UM LADO. O MirMCIPIO

DF NOVA \'K'''>SA/8A E, DO OUTRO. A
EMPRF-SA I) & W COMÉRCIO VARF.fISTA
DE ARTIGOS ESPORTIVOS F.IREI.I
O município de Nova
13.761.531 U001-4.y. i nin

VIÇOSA/BA), pcs-wa jundiw Ilf itirciro pOblifo interno, m.íeiiii» no CNPJ sob o ti
itj Avciiiiü Oceânica.

Bairro Abrolhn.í - To!.: I7.') .?2(W-1 1 "'7 - (.l-.P 4r-.y20-

t)t)0 dc Nn\a Viçnsa

• BA, iKsic atrt rcprcscmailo por .sou Prctciui \iiinitipji. .Sr. MANOEL fOST.V -M.MEfD.N.

eom C0P,VRTICIP.6

Ç.ÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAlDE DE NOV.V MÇOSA - FMS. m.scriio n» CNPi

sob 11 n": 11,756.421'' ■001-63,

Nova Viçosa-Biihia. .

ea.^adci. residente á Ri a
o ir

594.993.71)5-1

VAREJISTA DE

02, c in.scrilii na

ccítt .serie n.i Rua Mareeluil Ca.stclo Branco, 101)0, R. Ca.sielo. ilisirilu de Po.slo iL M.itii-

nesle aio i epre.sciiiado por sen cc.sfor o Sr M.ANOEI. MECI.AS FON FES HA SILVA, brasileiro,

rranei.sao Hcnrii.fue. r". 15, Nova Coréia, Caicvelas. R \. CEP: 45.900-000. inscrito no CPF sob

7, il.xa'.aiilo dcntmiinado CONTIUMaNTE c a Empte.sa D & W COMERCIO
ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI. inscrita no CNTJ de if32. 756.901 0001UCEB cm 12.02.2019 sob NIRE 29.600.361.025. com sede na Avenida Ce.sar

Bi)rge.s. Í4B, Andkr I. Centro. Terra Nova - Bahia, CHP;-14,270-0ü0 representada pela Sra. Adrielii
Ciiene Bu-stos Sa itos. bnj.sileira. solteira, empresaria, purtadora do CPF 088.309. 195-00 c RG
16.371 .664.19 SS P/BA,

residente e domiciliada na Rua vivenda dos Pássaros, 34, Tanque Coronel,

CIA 11, Simões f tlhoBA, CEP 43.700-00. dEntiminüdj CONTR.VTADA. tendn em vistri u que consta no
Pfixies.so Administra

vn n" X 1.5.202!) c em obsers-úiida às disposiçõe.v ila Lei n" i:'.9?9, de 6 dc fovoretro de 2020. da

Lei n* 8.666. de 21 i e junlio dc 1W-3 c dctriais lejrislae.w iipliovcl. re^ioKein celubiai o nicsciue Temio de C.onlrjlo.
decorrente da Oispcn sa de Licitatüo r\'. ]39''I''20. mediante as ebiuMilas e condiçtks a scçuir cnutieiada.s.

CLÁUSULA PR MEIRA-DO OBJETO,

1.1 f.» objeto do j iresente Tenno dc Conirato e a Contratação de empresa pata aquisição do trinta

(30) 'lermtiniclro . ..itillais de Tc.tla ctim (iifraverniellio, pura alcndcr as dcmanda.s da Sccreiarm

Municipal dc Sait ie oriunda dos serviços dc assistência a saijde dos nossos municipes vinculados a

Atcnttão Pritnár iti e a Média e .Alta Compicxtdtide no eiifrcnUimcnlii ao combate a l'aiuiemiu tio
Ct)vi(í-fy e ainda Lm decorrência da necessidade de controle apltcat^ào da Nnmws de Biosscguranca

paru atender a.s dtjmaridas da .Secretaria Municipal de Saúde
Descrição do Tbiclo;
ITEM
'

QUANT.

DÉSCRÍCÁÕ

TERMÔMETRO ELETRÔNICO SEM CONTATO.

r;i

Mociolo do (Xirpü liumanu 32-42,5 Cefsius.
Apliiacão; e> hfi o [enipuriUiurn coi^ioral tiinrlidf) atravós <la radiação térmica da
lesta

DiEtáncla de trediçáo 3-5an

Teta DigilaI LCD rfitroitiimunada.
Multiíuncjonal-para todas as idades.

Av. Oceãnii
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de Contrato vincu!a-so a Dispcn&a de Liciuiçàn. identificada no preâmbulo e as

1.3 í^slc Tenni

cDlaçõcs c prc posta

dc menor valur. independciUemcnic dc iranscriv-ào. hent como no Projeto

Ràsici) que seg le cm anexo ao presente.

CI,.ÁUSULA SEGUNDA -DA VIGÊNCIA
2.1 O prazo di

vigência deste Temio dc Contraio c dc 91) (noventa) dias. com início na data de

23'06,'21)20 <5 et ccrramcnio cm
a neecs.sidade

23/09/2(120, prorrtigável por períodos succ.skívo.s, enquanto perdurar

de cnCrentaincnio dos efeitos da situação de emergcncia dc saiidc piíbiica de

importância int. nuiciomil, declarada por meio da Poilaria n" 188. dc 3 dc (bvcrcirn dc 2020. do .Sr.
Ministro dc E.si ido da Sninlc.
CI.AUSULA '1 ERCEIRA-DO PREÇO

3.1 O valor do p rc.scntc Termo dc Contrato c dc R$ 11.550,00(onze mil quinhento.s e cinqüenta
reais)
3.2 No valor acima

execução

estão incluídas todas as despc.sas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
contratual, inclusive tributo.s c.'ou imposto.s, encargos sociai.s. Irabalhi.sta.s,

prcvidciieiários. íiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frcic. seguro e ouiros
do objeto da coiui alação.

necc.ssários ao c imprimcnto integral

CLÁUSULA Q LIARTA-DA DOTAÇÃO ORÇAM ENTÁRÍA
PodBf
Orgao

2

Executivo

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA
Secrciaria Municioal de Saúde

Secretaria

301

Unidseo

K)ii

Aliwlade

2.17 t

Fundo Mumaosl do Saúde
GESTÃO DOS DEMAIS RECURSOS DA SAÚDE

Etetneiito

44.83.52.C0

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte

02
14

1

REC.IMP. E TRANSF.IMP, - Seúde 15%
1 Tratiaisréncla deReoursos do SUS

4.1 A.S despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias;

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REA.IUSTE
5.1 O pi azo para pagamento c demais condições a dc referentes e o reajuste do valor contratual
cslâo c.stabelecida

; ni5 Projeto Básico, anexo a este contrato.

CLAU.SULA SE>

TA -DA GARANTIA DE E.XECUÇÃO

6-1 Não haverá cx

gcttcia dc garantia dc execução para a presente contratação.

cláusula sei IMA -Í)A ENTREGA E RECEBIMENTO DO OB.IETO

Av. Oceânica, r 2994 - Abiolhos I- Nova Viçosa - Estado da Eahia- CEP: 4592O-fl00-Te!.:(73) 3208-1124
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7.1 rVicondivò L'5 <Jc

ctiucga e rfccbinioiilo «ií ol»ictu su' aqueUs pr;visi<Ls ti"

ü.i-vivi', atjcxn

a cstr oonlrati».

CÍ AÍ SXif.AíXÍTAVA - DA nSC AMZ.ACAí)
8,1 O .iconi}>iii liaiik-.iitu c a íiauh/açài:» para •» fiel cunipriincmo c cxccuqJu deMí.* l untrott', sci io
tciiivs pela SC -vitlora lésska de Olivcit-j, Gcstnru ilns COnW'aU).s -AitonlUrviinos dn

tdiim* Portaria o" (HKV7017 lotado, u qiHnrt cnlicrti a respfmsiibilidiuk ik lij/o''
av
aiitiTKladi.v coi npctciilcs qualqvn;! cvi'ntu.i!ld:ulc que itcrc a nccevsidüde dv ruedidiis dc onlcm Icyai

l-.xcci.iliv<>. cui

cuiiijjfii liiíuro ainoiitc. os pra/os. anulivóvs c clispusivòos ckstc Controui. Item coirw. toimioii :it
tiv.i

. Mimicipa! dc Saúde dcsigiiaca par.i rLscalizaijúo c acoiapanhaíncfUo tia c.xccuçáo
Sra. Camila Rios PlzotlaToneto. diretora admirústrnliva do H^pital Wuokipa! da Nova
maitiailj do n" 6139 e CPF rP 037.361.675-98.

Ju a Secretária Miiiiicipa! dc Admuiislravüi». « competàicia parj rciolver tinloí» e
singiilates. thivitJo.sos ou omissos dcsic contrato, nas normas c cm tudo mais que dc
SC lülaciumir diicta uu imiiictaiiientc com o Ibrnccimcuto dos produtos objeto do
lado n coiitriuiiüUR) c a ampla defesa.

i\ lMsc;ilÍ2ai;ài) cm nada rc-stringc a rcspon.snbt!idadc tinica c integral do
próximas ou rc:mita.s perante o CONTRAT.ANTE c/ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrência
dc eventuais i Tecuiaridadcs
contratak tb!
5. O CÜNTR>

na execução do contrato nâo implica cm co-responsabiltdüdc do

TADO deve pennitir e oferecer condições para a mais coinpíeta fiscaüzaçdo do

CONTRATAN TB

forncccndo-lhc intbrmações, propiciando o acesso às documentações pertinentes

c. atendendo as observações e exigências apresentadas

CI.ÁISULA'» ONA - DIREITOS F. OBRIGAÇÓFS DAS PARTFS CONTRATANTES.
9.1 - DA CON RAIADA:
9.1.1 .A CONH

AT.AÜ.A deverá fornecer o objeto dc acordo a necessidade da CÜNTR.AT.\NTE.

[ RATADA
9.1.2 A CONt

será lega! c linancciramcnte responsável por todas as obrigações e

compromissos c antntidos com terccims. para a cxccucào deste Contrato, bem como. pelos encargos
iral«aiiii.s[ii.s. pre bdcneiârios, llscais, securitários, comerciais c outros Uns. a eles nâo se vinculando
3 CONTRAT.A?íTE

a qualquer titulo, nem mcsirio ao dc .lOlídaricdadc;

9.1.3 A CONT.CATADA
CONTRM.AM

assume inteira responsabilidade pclo.s danos ou prejuízos causados á

T, ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, irnperícia ou
cxcctivâo do objeto dc.stc Contrato, diretamente, por scu.s jjrepostos c<'ou
emptcgadüs, nàr excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento
imprudência, ti

feito pela CON" R-AT.aNTE ou por.scu.s prcpo.sio.s;
9.14ACONTR \T.ADA

Av. Oceânica

as.sumirá a responsabilidade total pela execução do contrato.
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ATADA obriga-Stí a manter e.slnt]ues siiltcicntcs para atcmlcr n.s necessidade.'? dc

9.1.5 A CONTP
abii.-ilecimcnlu e )nlido

nu Projeto Bãsíc».

é piirle inteijiaiuc deste Contrato.

9.1.6 RccunhccT os dircittJ.'? dii administravão, em caso dc rc.scLíâo administrativa prevista no
Artigo 77 da Le S.66í)'93;
9.1.7 A CONTF .ATADA

de babilitaçào c

deverá manter, durante ioda a execução do contrato, todas as condições

.jualillcação exigidas na liciliição. conforitic previsto no ari. 55. inciso XII da Lci

n" 8.6()6.'y3.

à Secretaria Municipal de Saúde dc Nova Viço.sa os cventiiai.s casos Ibrluilos e de

9.1 .8 Comunica

força maior. d< ntro

do prazo dc 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato o apre-seniar o.s

a vcspecliva aprovação, cm até 5 (cinco) dias canseculivo.s, a partir da data dc sua

documentos pai

ocorrência, sob rena dc não serem considerados;

suprcssòe.s que

ATADA c obrigada a aceitar, nas inesinas condições contratuais, os acréscimos ou
SC fizerem necessários, até o limite dc 50% (cinqüenta por ccnlo) do valor inicial

atualizado do c

ntraio. nos termos do anigo 4", I. da Lei n. 13.979/2020.

9.1.10 Fornecei

o übjeio contratado dentro dos prazos estabelecidos no Projeto Básico.

9.1.9 A CONTl

9.2-nACON ■R.VTANTE:

9.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Ciáustila Terceira, as obrigações nnanceiras decorrentes do
pre.senie Cuntutu, na integraiidade dos seus íamos:
9.2.2 — Os fomceimeiitü.s serão acompiiiihados e fiscalizados pelo Secretario ordenador das

despesas, seuu »do as unidades solicitantes. ou outro servidor designado para substituí-lo. que
anotará em re-úslro próprio as ocoiTcncias relacionadas com o lòrnccimcmo dos produtos,
determinando c que tbr necessário á regularização das faltas ou defeitos ob-servados.
9.2.3 - Poderá

a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos .seiviços. caso não sejam
reclamações que fizer, sem prejuízo de outnrs

atendidas, denl o dc 48 (quarenta e oito) horas, as
.sanções que po sam se aplicar a CONTR.AT.ADA.

CLÁUSULA I ÉCIM A - DA VINCULAÇÂO.

O presente Ter vno de Contrato encontra-sc vinculado ao Processo Administrativo n**. 817/2020 e
.scu.s anc.xus.

CLAU.SUI-A E

ÉCI.MA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS.

Os casos omi

sos serão decididos peb COKTR>\Ti-\NlI:. segundo as disposições contidas

estabelecidas i 1

i

Lei n. 13.979/2020. na Lei n" 8.666, dc 1993, c demais normas federais dc

licitações c con ratos admini,slr;Ui>'os c, sub.sidiarianicntc, segundo as disposições contidas na Lei n"
8.078. de 1990

• Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

Av. Oceàniça, n" 2994 - Abrolhos t-Nova Viçosa - Estado da Bahia-CEP; 4S920-OD0-TbI.: (73)3208-1124
Páeina 4 ili- 5

"7:.

Digitalizado com CamScanner

s
.

VA
ViCOSA
CLALSULA 1) XTMA
A CONTRATA 4TL

SEGUNDA-DA PUBLICAÇÃO.

providenciará a publicação deste Contrato, seguindo os termos cli> í2" do art.

4" il:i fxi Tcdcra n". 13')79/2020,

CLÁUSULA í)•XIMA TERCEIRA - FORO
F. c'ici!*j o Foio

Ia Comarca dc Kova Viçosa para dirimir os litígios que decorrerem da execução

deste Termu de

Cotitrato que náo possam ser compostos pela coneilíaçào. conforme ari. .*>5. §2 da

Lei n" S.fif)6/93.
1'íiia rttmcza c v

ilidadc do pactuado, o prc-Senle Termo de Contraio foi lavrado cm 03 (três) vias dc

ígiul teor. que. depois dc

lido c achado em ordem, vai assinado pelos contracnics e por 02(dtia.s)

lL\SlCHHintWS.

Novu Viçosa, 2'. dc Junho de 2020.

rcii-

Manoel i\l^as Fontes da Sih a
SECRETARIA MUNJCIPAL DE SAÚDE/FMS

D & W COMERCIO \ AREJISTA DF. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
Adnclli Cikme Bastos Santos

Tusicniunhas:

c:W ri"

iVs

Av. Oceânica

c'j:
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