C:<>NI'R,\r() UK COMPRA QUE KAmP SI
CELEBRiAM, DE (JM EAOO, O MCNICÍPIO
DE NOVA MÇOSA/BA E, DO ÍJCTRO, A
EMPRESA(A AN(X)NTEÇÕES ETDA.
NO\Â VIÇOSA (líÂ), pcssoíi jiii-idica de direito público úitcnu.', Uiscriro üo CNPJ sob <.< tr'.

li. /üJ,.x.l,000j--):5. com sede no Avenida Oceüiiicj,
Bamo Abrolhos Te!, {73) 3208-1! - CEP -IÔ.920000 «íe
Viçosa BA, neste ato rcpreseníodo pov seu "Preíeito Municirral. Sr. MANOEL Cí)Sl"\ -VLMFIDA
cora COl ARIICiPAÇAO DO VmDO MLNíCIFAi DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA - EMS.inscrito no í" MPÍ
sob o IV: n.7ytyA2Pmi'ó3. uuu sede na Rua Maredui CAsfôlo Branco. 1000. B. Caslelo. dislrilo de Poslo da Mataviçosa-Baina, neste ato representacio }xa seu gestor o Sr MANOEL MEClAS FONTES D\ SÍTVA brasileiro
casado lesKkfile a Rua Francisco Henrique. iV, 15. Nova Coréia, Caravelas. BA, CEP; 45.900-000, iascrilo no CPF sob

o U-. m.m.-OS-S". dofüvant.: tlcnoniuiado rONTRATANJE c a CVAN CONFECÇÕES í TOA registrado

na Receita Federa] sob CNPJ 05.762.T36d)00]-3E com sede na Av.Oetulio Vargas, n'V3335. Bela
Vista, Teixeira de r-rcitas - BA. CEP; 45.987-034. repiesenlada pelo Senhor Gilbcno Pereira
Guimarães, inscrin? no CPF n'' 494.022.427-91, residente e domiciliado a Rua DR Osvaldo (.V)Mn

n^l 16 \P - 402. Medicai CVraíer Teixeira de Freitas, denominada CONTKA IADA. lendo -an vjsta o que
•.oii.sui iU> Pi-ocessu Ad.n!n)istiíiüvo n-, 811,-2020 c eni obscivájK-ui as disposições (hi Lej n" 13.979. de 6 de fevereiro de

2020. da Lei ir 8.6ú(x de 21 de iiirilio de 1993 e deiiiais legislação apbcáve!, resolveiit celebrar o presenle Temio de
Contrato, decoirente da Dispensa de Licitaçáo n'. 133/2020, mecbante as eiaii.sulas e condições a setruir enimciadas.

CLA \ H\;EA primeira - DO OBJEi o.

1.1 O objeto do pres-ento Tern!:> de( onírato. L a coniraioç;iíi de Enjpie.s3 especializada paru :)qui.siçãü de niãscanis
artesanai era tecido (ncoline iOÜ% aigoduo cora «luas dobras e elástico nas dua.s jx).nlas, para atcndinieiuo as
demandas da Secretana Mimícipai de Sairde deste .Mumcípio, para ccmlrole da epidemia do CONVÍD |9. a serem
disfiibinda-^ para a população rnujs carente que se encpiadra era gn.Tí)o de risco, no :Vl'iiracípio 9 seus Distriios.
CLÁI SELA SECEND.A ~ DA .JX'ST1F1CA'ITV V

2 Considerando ajiota uilbrraaiiva rr 3-'20?0 - íATCJAP.ÜESF SAPS/MS A Lei ii /1.3.969 de üo cie Fevereiro dc 2020
e a Portaria n- .>2 • de 2 i de Março de 2020 na qual esrabeieceram medidas de prevenção, cautela e redução de risco de
transmissão paru enírenturaento da COVID - 19, diante da escassez de EPIS em nível Mundial, etn especial máscaras
arúííncus e N9.v'PFF2, conàdíi-ando üúida que a SecrcUiria Municipal de Saúde inihmiou a necessidade de distribuir

máscarus u populuçao, c- que o Munsiro lE Saúde sugere que a população utilizo máscaras caseira^, utilizando lecidoí.
que assegurem uma boa eLbnvidadc se forem bem doseiihadas e liigjemzadas con ef-imeiiie iXira atender

demandas da

Secretaria Municipal de Saúde

? ! I>:scriçà(> e quiuilitativo e valores do (bbjeio a ser adquindo:

ITEM

Objetd

Descrição

Valor

Quantidade

Valor Total

lO.ííUO

R$39.000.00

unitário

01

! Coiilccçôes de

"loialmentc

j máscaras

cslerializada

RS 3^90"

i artesanalem
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' tecklo Iricoline

; 100% algodão
: com duas

' dobras e
cílásiico nas

, duas pontas.

\ alor tolai: 3^.000.00(lrii;it:i t- no^ e ntil rvais)

2.3 Esto Tenno de Contraio vincuia-stí a Dispensa de Licitação

133C()2Cl identificada no

prcambuio e as cotações e proposta de menor \alor, indepcndentemonio dc íranscriçâo. bem como
no Projeto Básico que .segue cm anexo ao pic-scnlc.

CLÁUSULA TERCEIR4-DA AlGÊNCiA

l O piazo de vigência desie rcsmo de Contraio c de 08 (oito) meses, com iiucio na data de

20 ÍJ4.2020 c cncenamenío em 31/12-2020, prorrogável por período.s sucessivos, enquanto jrerduraía necessidade de cnírentamcnto dos efeitos da situação dc emergência dc saúde pública dc
importância intcmacional, declarada por meio da Portaria n" 188, ik 3 de fevereiro de 2020. do Sr.
Ministro de Estado da Saúde.

ULÁl SULA QUARTA-DO PREÇO
3.1 O valor do presente Termo de Uonivalo c dc RS 39.000.00 (trinta e nove mií reais)
.3.2 No valor acima estão incluídas Iodas as despesas ordinárias di,rcía.s e indiretas decoiTcníes da
e.xecução conlraíiial, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociai.s. írabalhisra.s,

previdenciários. fiscais e cninerciais incidentes, taxa de administração, írcíe. seguro e outros
neces.sários ao cumprimento integral do ohjclo da contratação.

ClÁUSULA QUTNLA-DA í)0! AÇ.\0 ORÇAMEM ÁRIA

4.1 ,\s dcspcsa.s decon'enfes do presente contrato correrão á conta das seguiníe.s dotações
orçamentáiias:

Poder

'2

()rgão

3

FUSDO MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

301

Secretaria Municipal de Saúde

E.xecutivo

Fundo Municipal dc Saúde

l.lnidade

30101

.Atividade

2.174

Elemento

3390.30.00

Fonlc

02

Saúde 15%

14

Transícrcncia dc Reciirsas do FNS

^GEs r.\õ i3os í.>E.víÃis rec:lrsos da saúde
Material de Consumo

.j
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CLÁUSULA SEXTA- DAS CONDIÇÕES DE FACÍ.UMENTO E RE AJUSTE
>.I O piazo |)ara pagaoienfo c demais condições a ele !"eí'ereníes e o reajuste do valoi' contratual
estão estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este contraio.

CLAUSUí.A SETIALA - D.V G.4R.A.\ TÍA DE EXECI!ÇA<)

6.1 Não haverá exigência de garantia dc execução para a prcsenle contratação.

CLÁUSLÍ.A OITAVA - DA EN I RKG.V E RECEBÍXIENTO DO OB.IETO
7.1 As condições de entrega e recebimento do objeto sao aquelas previstas no Proieto Básico. anc.x:o
a e.ste contraio.

(::i.AÚ.StT,A NOiNA - DA i-ÍSCALIZAÇÁO E ACOMP.ANTíAMENTt).
8.1 O acompanhamento c a ílscalizaçâo para o BeJ cumprimenío e e.xecução deste Coníraío. serão
í'..itos pela seividora Jéssica de Oliveira, Gestora dos ('ontratos Administrativos do Pftder
Executivo, coníòrme Pojiaria n''. 003/2017 lotado, a quern caberá a responsabilidade de fazer
cumptir rigorosamente, os prazos, condições e disposições deste Contrato, bem como, comunicar às

autoridades compelenles qualquer eveniiialidade qtie gere a necessidade de medidas de ordem legal
e-ou admiitislrativa.

A Sccielai ia Aíunicipftl do Saúde designara para íisc;iÍizacão e acompanhaincnfo da execução
desíe contrato. Sra.(AAWíi ,A RIOS PIZEUTA - CPF nE 037.361.675-98 Poitarias K" 1} 35^ 2020.

CLÁUSULA DECiMA - DíRETIOS E OBRIGAÇÕES D.AS PíARTES COM RAT.ANTES.
9.1 - D A CO.N TR A3 ADA:

9.1.1 A (T)NTRA1',\DA deverá fonveccr o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE.

9.1.2 A CONTRAI ADA será legal e fmancciianiente re.sponsável por todas as obrigações e
compromissos coniiaídos com terceiros, para a execução deste Contraio, bem como, pelos encargos
írabalhisfas, j^revidenciáaios, ÍLScais. .securitário.s. comerciais e outros fms, a eles não se vinculando
a CONTRAÍ A.NJ TE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;

9.L3 A CONTRAl.^KD.A assume inteira restKmsabiíidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRAI ANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa negligencia, intperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretítmenle, por seics propostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento
ícito pela CC.)N']'R.V],VNTE ou por seus preposlos:
9.1.4 ,A CONTRAT.IDA assumirá a responsabilidade total pela execução do contrato.

i''- Co^.ircv. ii' .l/íO. Ab^yíhosi - líe-Vd Ví;C5í;! -- tscídc íXí Bahia - CEP;
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9.1.5 A COM RAIADA obrigit-sc i\ inaníor esíoque-s suíicieníes para atender as necessidades de
abasíecitncnto contido no l^rojeío Básico, que é paile iníegraníe deslc Oontralo.

9.1.6 Reconlteeer os direitos da adiviinisiinçao. e.m caso de rescisão admúiislraiiva prevista no
Artigo 77 da Lei 8.666/93;

A C(.)Nní.ATADA deverá maider, diiranfe toda a execução do contraio, todas as condições

dc habilitação c qu.diricaçàt? exigidas na licitação, con/onne previsto no arí. 55 inciso XII da í ei
8.666/9.^.

9.1.8 Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde dc Nova Viçosa os eventuais casos fortuitos e de

força maior, doníro do pra/o dc 2 (dois) dias úteis após a veriíicação do Liío e apresentar os
documentos para a respecliva aprovação, cin até 5 (cinco) dias consecutivo.^, a partir da data de sua
ocorrência, sob })cna de não serem considerados;

9.1.9 A CONTRA 1 ADA e obiigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se íl/crem ncccssário.s. até o limite dc 50"ò (cinqüenta por cento) do valor inicial
aliudizado lio contrato, úos teimos do artigo 4T I, da Lei n. 13.979/2020.

9.1.30 lomecer o objeto contratado dcnijx) dos prazos estabelecidos no Projeto Básico.
9.2 - DA (:ONTR..\TAjN rL:

9.2.1 - Pagai confoiTíic esíalíclecido na Cláusula Lerceira, as obrigações íuianceiras decorrentes do
presente Contrato, na integra lidado dos seas termos;

9.2.2 — Os íornecinicntos soião acompaniiados e fiscalizados peio Sccreíáriu ordenador d;ís

despesas, segundo as unidades solicitanics. ou outro servidor dc.signado paia subsíiíui-lo. que
anotaiá etn rcgistixj próprio as ocorrências relacionadas coin o íoniccimcnío dos ]iroduíos.
determinando o que íor necessário â regularizaçãt) das faltas ou defeito.s observados.

9.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão lota! ou paixiai dos serviços, caso não sejam
atendidas, dentro dc 48 (quarema c oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuizo de outras
sanções íjuc possam se aplicar a CCáNTR A1 .VD.A.

CLÁIVSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VíNCliLAÇAo.
O piesente lemio de Coníralo encontra-se vinculado ao Priiccsso Adminísiratixo ítL 793 2020 e
seus anexos.

<:;lAi'si í,a décima!SEc;f;NDA - dos casos omiss<3s.

Os casos onússos .sorao decididos pela COKTICAI.áNIE. segundo a.s disposições contidas
estabelecidas na lei n. 13.9/9 2020. na í.ei iT' 8.666, de 1993, c demais normas federais de

licitações c contratos adaiinistraíivos c, sub.sídiariameníc,.segundo a.s disposições contidas na Lei
8.ÍÍ78. de 199ít ^ Códigos de Defesa do Consumidor - e norma.s e princípios gerais dos contratos.
Av. Oceânica. r2 25M 4 Abrolhas
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CLÁUStXA DÉC fMA TKRC^KfRA - DA inJBí.íCAÇÃO.
A C.ONTRATAN ÍL providenciar;! a publicação dosíe Contrato, seguindo os termos do

do art

4° da Lei Federal n". l,3979/2020.

n ArSL LA DÉCIMA QL.AK rA - FORO

E eleito o Foj-o da Cornarca de Nova Ndçosa para dirimir os litígios ciuc decorrerem da execução
deste Fermo de Contratjo que não possam ser compostos peia conciliação, conforme ari 55
íxnn^X.666/93.

da

^ x

Para firmeza c ralidadexío pactuado, o presente' termo de Coniraío foi lavrado cm 03 fírés) vias de

igual teor. que, depois ^e lido c^achado cm ordem, vai assinado pelos contraentes c por 02íduas)
testemunhas.
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