
Tupi 	do Fdo M idpa de 	 no (.NP3 sob rP 13.862.19O/O0O1'O, 
 na Rua )uvino Francco c 	ara n' M, Centro, Boa Vista ao Tuprn, aha, CER 

4 t5  00O Iegamente representado ne 	L po seu prefeito, o S 
bseiro, casado, portador do RG n" 	9 e CPF n° 122 71O.9S-f,8, e pe'o Gstr do 
Fundo Municipal deSa( Sr iJilson 6 ta*io Mendes.:cdo portador do Ra ri 0  
09395 5591 e CPF nO 023.093.1395-55, r os re. tentes e dornic1dos na cidade de Boa Vista 
do Turn, net Est"h, 't MU4TC1PIO € presa A &SGOM[1CTO 
DE 	E !ftRiA 

 
DA, CNP n° 7a7238(OOOf-o2 

sedada à Travessa José Rocha, n° 14 E Pau da Urna Salvador-BA, CEP 41»235-0.90 neste 
tada p-ek 	Renato Amd Sitos, CPF n B19472915-72 denominandose 

digora COi &ATADOF  eso 	ar o presente Teirio de Contrata. co base no 

[III:4L ARCA_ VALOR  
TOW 

Termômetro 	digital... Pk) : 

21) mdçIo de febre corpori sem Un 	7 HI8US 215,00 1505,00 



Fundo Municipal de Saúde de Boa Vista do Tupim 

	

Rua Juvino Francisco do Amara!, 10, Centro - Boa Vista do Tupim - Bahia - CEP 46.850-000 	. . 
CNPJ 13.862.19010001-06 

CLÁUSULA  TERCEIRA - VALQLE CONDIÇ$ES DE PAGAMENTO. 

3.10 valor global deste contrato é de R$ 1.505,00 (Um mil quinhentos e cinco reais) 
correspondendo ao valor total dos produtos a serem fornecidos. 

3.2 Encontram-se inclusos no valor supramencionados todos os custos necessários à entrega 
do produto ora contratado na sede do município de Boa Vista do Tupim. 

Parágrafo único: O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA se 
encontra adimplente com a regularidade fiscal, devendo ser comprovada mediante 
apresentação junto a nota fiscal de: 

a) Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

b) Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, dentro do 
seu prazo de validade (Lei Federal n° 8.036/1990 e 8.66611993); 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do seu prazo de validade (Lei Federal n° 
12.440/2011 e 8.666/1993); 

d) Certidão Negativa de débitos, emitida pela Secretaria de Tributação do Estado, no qual se 
localiza a sede da licitante, ou outro documento que o substitua legalmente. 

e) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante ou domicilio, 
dentro do seu prazo de validade. 

•..ÇLÁUULA QUARTA - 	 p,' 

4.1 As despesas decorrentes deste contrato, correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias fixada na Lei Orçamentária Anual do Município de Boa Vista do Tupim, do 
orçamento vigente: 

02.10.02 FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE 
2020 	DESENVOLVIMENTO E MANUTEÇAO DAS AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
FONTE 14 
FONTE 09 
FONTE 02 

CLÁUSULA QW 	DO RUStE 

5.1. Os preços inicialmente contratados serão fixos e irreajustáveis durante toda a vigência do 
contrato, e validade da Ata de Registro de Preços que a originou, salvo na ocorrência da hipótese 
do art. 65, inc. II, alínea "d", da Lei n° 8.666/93. 

.CLÁUSULA SEXTA —OBRI6AÇõ DAS PAR1I$ 

6.1 - Constitui obrigação da contratante: 
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___________________- 
Fundo MunKlpal tie Saúde de Boa 'Iví5.ta do Tupun 

L doTupm—Bhia—CEP46S5O4$1ft 
"44PJ 	í _ 	

.O6 

	

od 	-" do 	r decorrente d m o 	ou reiço quntlttwa do objeto 

	

 
até 	perrdo por lei, mdante. 	oAcilthio 	 .. . . 	. . : 

II P 	+ 	do 

c s 	a n 	. _ i€ ou modo de e 	o, por vtfcaço da nadequaço 

sa a r odcaç&, da fo 	de pagimento, per motivos relevantes e supervenientes, 
m 	:O valor rca;. 	 . . 	. 	. 	. 	. 	.:.: 	• : 	• • • • 

j CLÁUSULA Ofl AVA DA RESCISÃO 

	

L) e arcs d 	rtc se 	trato) 	 de ot&çG 
trai 

	

nas 	s pria 	irt 78e 	da ei 86413, e fou 
ianto a CONTRATADA 

1 	) Requerer coicord 	u falência, 

b) Transferir . utrem, no todo ou 	i te o fornecimento do objeto do contrato s  $~.a:  
prévia autonz 	por escrita, da COi 	ANTE, 

c) No forem obsr idas as Clausulas e condIções do presente Contrato, após advertêncIa por 
escrito; 

nú~ Ocorrendo a escisào en que haja culpa da CONTRATADA, seía esta 
b ck" pre z 	arm 	osados, io a 	dIreIto ao pagamento devido 

	

exu do r 	a 

CLÁUSULA KOftA DA rJÇA MAZOR 

9,1 Caso o C0N1 fADO por motivo os fr 	maioi, fique tr paranamente impedrdo de 
'-rnipnr, total ou 	ulmente as su obriaoes, devera cowunicar o fato ImedIatamente à 
Wa zaçci, ainda 	mente 	cancIo por e 

CLÁUSULA DÉCIMA DAS PENALDS 

 

10.1. Ao UCIT \TE r 	dir n 	 o rec 	será aplIcada a seguInte 
sanção, gmdwid,3 conL . . çjra 	. 	serr 	ae sanoes civis e cimiiais, 
após a prévio processo admwiistrati , ga-attcla a ampla defesa e o contraditório 

10 2 Impechmeto de licitar e contratar com a Adrninistraçõo Piblica, pelo prazo de até 2 
(os) anos quando 

a) No celebrdr o contrato; 

b Deixar de eWegar dncumentaçau exigIda para o certire, 

c) Aprese r do uf 	c falsa, 

d) nssJar  o retardamento de execução do objeto, 

e) No mantiver a proposta, 

li 
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Fundo Murnc1p4 de Saúde de Boa Vista do Tupim 
Kxta 	F rncso d &rura 1 ) 	- 	 ti d 1 upuu - Bahia —CEP 46 85Ø.00O 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato, .  

g) CorflpørTa 	de modo ir 	eo, 

h) Cometer fi &ude ,. 	 . 	 . 	 . . 

: . • 	 . . 	 . 	

• : • • 	 : 
c.cTro qe 	nas . hi 	ab 	readonadas, serão apktøas. as 	 • • .. 

St 	-; 	Q 	1s C o me a g 	Ja da 1,à ,,'ação, sem prejinzo de sançs civ is 
r 	O p évk. oresso dnnnstatwo, garanlxlô a ampta defesa e o contraditório 

1 

 

	

3. 1. Aá~ltència 	que fbrern constacadas infrações leves ,  

: 	2 Multa por 	motwdo da ntrega nos prazos aba ixo defirndos 

I. 0, 4 (vi 	 do 	iato por di deatraso no prazo contraai, 
ou no prazo da Ordem de Fornecimento, limitadas a 20% do valor da contratação, 

2 0,40% (qu. ena dedmos por cento) do valor cio contrato, por dia de atraso nó prazo 
estabelecido e notificado por escrito paía Flscazação para ci cumpnmento de detemiinaçes, 
na pameira vez, hmitadas a 20% do valor da contratação, 

10.3.3. As sanções prev i stas no item iO deste edital são de competência exduslva da 
PREFEITURA, facultada a defesa do interessddo no respectivo processo, no prazo de 05(cinco) 
dias da akot  de vistas 

10 .4, Es t dos todos os prazos de forneumento do objeto do contrato que tiverem sido 
cônwd~dos nela autoridade CONTRA 	, ONT ADA fie"automaticamente impedida 
de puri r de novas licitações eri 	res ir os danos euusados a Administração 
Pública Municipal ou cumixW a oonjção antes assumida sem prejuize de outras penalidades 

10.5. As multas pre 	s neste Edital podeu, a critei io da Administra ção, serem aplicadas 
isoladas ou conjuntarrente corri outras sançóes, apo prévio processo administrativo, garantica 
a ampla defesa e o contraditório, a d epender do grau da infraçãoomnetida pela CONTRATAIA 

10 6 Quando aplicadas, as multas deveào ser pagas espo neamente no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis ou serem ded 	as do vatr crresciondente ao valor do objeto, apos 
prévio proce 	 da amp'a defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas 
judiciamente, a crite 	 o 

10.7 Os danos e ., uizo 	ro res 	o CONT AATE no prazo maximo de 48 
(quarenta e oito) hc 	coruo da no 	. 	 admmnttra 	ã CONTRATADA, sob pena de 
muita. 

CLAUULA DEC',ZMA PRIMEIRA - DOS CASQOM1S)S 

11,1 0 presente con"o rege sr 	d 	nas le is Federais 0 566J93 e suas alterações 
posteriores, constiti 	o ato 	nico 	- u e conferindo as partes signatarfas direito 
adquirido 

CL&USULkDECIMA 5E(UNDA DA VCIA E PRAZO D ENTREGA 

12.1 A vigência do presente contrato :5& á  d de até 90 (noventa) dias contados a partir da data 
de sua assinatura, ou quando o objeto adquirido for entregue e::0$. compromissos financeiros 




