
Fundo MUnhipal de .Assistência Social 
Rua Manoel Vitonno, 	Centro - Boa Vasta do T. 	-Bahia - CItP 4&850- 	( 

CNPJ 137.303100014 

PROCESSO ADMI$LSTRAT. VON°. 130/2020 

PREGÃO PRESENQAL PARA REGISTRO DE PREÇO'N0O24/029 

CONTRATO N° 29612020 

T&mo de' Contrato a° 29612020 originário dó 
Pregão Preséncial dê. no .  02412020 (SRP) e Ata 
de Registro de Preços no 00512020, para  
aquisição de materiais, e insumos para. 
enfrentamento e combate a.. pandemia. do 
Covid 19 no' Municfpio, que entre. Si celObm, 
o Fundo Municipal de Assistência Social, 
atraves da Prefeitura Municipal de Boa Vista do 
Tupim e a empresa GGC DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .  
LTDA ME, conforme : seaue 

1 1 

OMunicíplode Boa 'Vista do Tupim, através, .daPrátelturaMunicipa$.Ide :Boa Vista.do 
Tupim e Fundo Municipal de Assistência Social, in scrita no CM') sob a° 13 796 303/0001- 
04, localizado à..Rua .Manõel VitorinO, :S/n°, iCentrÕ,:Bai.Vitai.dO Tupim, Bahia, CEP46.835 -000, 
legalmente representado nesteato por seu Prefeito Municipal, Sr Heder' 'Lopes Crnpos, 
brasileiro, casado, portador do RG. n°75076829 e CPP :fl°  122.710395-68, 'e a: Gé tora. do: 
Fundo Municipal de Assistência Social, Sr.a Fernanda Santa Bárbara Nascimento Santos, 
portadõra do RG n° 11546855-27. ê CPF. n'°. '007.56&775-S5, ambas r"dentes::é dØmlciliados 
na cidade de Boa Vista do Tupim, neste Estado, doravante denominado MUNICÍPIO, e a 
empresa GGC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LiDA ME, CNP3 

D  03.528.48210001-45,
. 
 estabelecida na Rua Gilvan Fernandes, ri 0  188, Loja 1, Quadra 13, 

Lote 22, Caji, Lauro de Freitas, Bahia, CEP 42..700-000, neste ato representada pela Sr a Ana 
Angélica Gonçalves Gemes Soares, sócia administradora, portadora da carteira 'de 
identidade RG n° 06.674557-87,. denominando-se »a partir de agora CONTRATADO, resohem 
firmar o presente Termo de. Contrato, .com base' no Edital do. Pregão. Presencial.  n° 
024/2020 e Ata de Regi~ de. Preços n° 00512020, :regido no que couber, pela"lei 
Federal n° 8i666, de 21 de junho de 1993 e alteraçôes subsequentes, e pelas clausulas e 
condiç5es abaixa. estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA -, DOOB3ETO . 	 . 	 . 	 .. 

Li Constitui o objeto do presente contrato o fornecimento. de materiais para 
enfrentamento e combate a pandemia do Covid 190o Município de Boa Vista do 
Tupim, conforme autorização contida no Processo Administrativo ktstaUradtatefiffi,..bem 
como a proposta apresentada pela empresa, que independente de transcrição integra este 
instrumento, a' seguir descritas: 

	

4 	DESCRIÇÃO 	UNID QTDE MARCA VALOR VALOR 

	

UNT~ .. 	TOTAL 
Avental 	descartável 	TNT 
gramatura 40g1m2, manga longa 

	

12 	
com elástico nos punhos com 	Und 	625 	MÉbIX ' 	 5,95 	37I8,75: 
amarração na.  nuca  e  costas para  

proteção dos profissionais . de: 
Saúde  
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Fundo Municipal de Assistência Social 
Rua Manoel Vitorino, sln°, Centro - Boa Vista do Tupim -Bahia - CEP 46 850-000 

CNPJ 13.796.30310001-04  

CLÁUSULA sEGUFD REGIME 	 'ÃO 

2.10 presente contrato terá  regime Øe execução do tipo fornecimento direto. 

CLÁUSULA TERCEIRA VALOR E CONDIÇÕES DE PAGATO. 

3.10 valor global deste contrato é de R$ 3.718,75 (Três mil setecentos e dezoito reais e 
setenta e cinco centavos), 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 1  8.036/1990 e 8.666/1993); 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do seu prazo de validade (Lei Federal n° 
12.44012011 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 qie 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............ 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO QRAt6É4tÃIUA: 

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

02.11.02 	FUNDO MUNICIPAL DES.SOCIÃLE PROM DO TRAB. ECIDADANIA 
2092 	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
33.90.30.00 	MATERIAL DE CONSUMO 	. 	. . 
FONTE 29 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAUSTF 

5.1. Os preços inicialmente contratados seão 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,  

- OBRIGAÇQES DAS PAJES 

6.1 - Constitui obrugaçao da contratante 

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado; 

b) Designar servidor responsável pelo recebimento e conferência do objeto deste instrumento; 



Fundo.  Municipal de Assistência Social 
Rua Manuel Vltonno, sina, Centro - Boa Vista do Tupun -Bahia - CEP 4&850-000: 4 

:CNPJ: 13,796. 3 031 .0.00144 

É) Efetuar os pagamentos à Contratada, .dé acordo .•'crh as condições de preço. e prazo 
estabelecidas, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências deste instrumento 
contratual; 

ci) Proporcionar todas as facilidades ne essárias à boa execução do fornecimento; 

e) Promover acompanhamento e fiscalização do fornecimento do objeto; 

f) Exercera fiscalização da execução do objeto deste..contrato, mediante pessoal credenciado11
do Fundo Municipal de Assk éncia Social na pessoa de sua Secretária Sr. Fernanda Santa 
Bárbara Nascimento Santos ou quem esta designar, sem que reduza nem exclua :a 
responsabilidade do CONTRATADO Esta fiscalização será exercida no exclusivo interesse da 
Administração, representada na oportunidade CONTRATANTE Reserva-se a Fiscalização o 
direito e a autoridade para resolver qualquer caso duvidoso ou omissão não previstos no Edital 
de Licitação, na Ata de Registro de Preços, nas Leis, Regula....mentos, ou tudo quanto, direta ou 
indiretamente, se relacione com o objeto deste contrato 

6,2 - ConStitui Obrigação do 	 átadoá.  

a). Fornecer o. objeto de acOrdo, com as esped(ícações.e.nas condições estabelecidas.no. edil 
de licitação, Ata de Registro de preços :e proposta apresentada na sede do municipio de Boa 
Vista do Tupim; 

b). Responder integralmente pelos danos causados, direta ou in*etarnente; ao: patrimônio do 
Município em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento 
realizado pela CONTRATANTE; 

c). Manter-se nas mesmas condições de habilitação exigidas na: Contratação durante sua 
vigência; 

d). Responsabilizar-se por todos os cu tos diretOs e indiretos até à entrega do produto nos 
locais indicados nas Ordens de. Fornecimento; 

e). Responsabilizar-se por todos .e quaisquer ônt::e ençarg decorrentes da legislação fiscal 
(Federal, Estadual e Municipal) e da Legislação social, previdenciaria, trabalhista e comercial, 
decorrentes da execução do :presente contrato; 

f). Facilitara ação, daFiscalizaçãõ,fõrnecendomnformações .õtiprovendoaç€ 	'd 	ta 
e. atendendo prontamente às observações e exigências por. ela apresentadas; 

g). Não se utilizar deste.contráto como garantia: para quàlquêr operação financeiro, a éxémplà 
de empréstimos; 

CLÁUSULA. SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO 

71 Este Contrato poderá ser mOdificado nõsseguintes termos: 

1— Unilateralmente, a critério da Administração 

a). Quando necessário, por motivo devidarnente justificado; 

b). Para modificação do valor decorrente da, majoração ou, redução  quantitativa do objeto 
contratual até o limita permitido por lei, mediante Termo Aditivo. 

liii 



Fundo Municipal dc Assistência Social 
Rua Manuel Vitorino, s/n, Centro - Boa Vista do Tuphn -Bahia: -  CEP 46850-000 

x 	 CNPJ' 13.796.303/0001-04 

1—Por acordoquando: 

a). Necessriaa modificação deregime au mõdo.de, execução, por verificação da::inadequaçáo 
das condições originárias;. 

b). Necessária a modificação da forma de pagamento, por motivos relevantes e supervenientes, 
mantido o valor Inicial; 

CLÁUSULA OITAVA— DA RESCISÃO 

8.1. Dàr-seá a rescisão de pleno direito  deste Contrato, independentemente de notificação 
judicial ou extrajudicial, nas hipóteses previstas no art. 78 e seguintes da lei 8.66i5/93,. e /ou 
quanto a CONTRATADA: 

a). Requerer concordata ou falência; 

b). Transferir a outrem, no todo ou em parte o fornecimento do õbjeto ..do : :Cofltratõ, sem: a 
prévia autorização, por escrita, da CONTRA.TANTE; 

c). Não forem observadas as Cláusulas econdições.dóprésenteContrato, após advertência por 
escrito; 

Parágrafo único: Ocorrendo a rescisão semque haja culpa da CONTRATADA 1  será esta 
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, tendo ainda direita ao pagamento devido 
pela éxecução do Contrato até a sua rescisão 

CLAUSULA NONA ":DA: FORÇA.;MAIOR. 

9.1 Caso o CONTRATADO, por motivo de força maior, fique temporariamente .impedid.õde 
cumprir, total ou .parcíalmente, as .suas obrigações,  deverá comunicar o fato imediatamente à 
fiscalização, ainda que verbalmente, ratificando :pOr escrito. 

CLÁUSULA DÉCIMA:. DASPENÀUDADES 

10.1. Ao LICITANTE que incidir nas hipótesesabaixõ, relacionadas,. será aplicada a seguinte 
sanção, graduada conforme a gravidade da Infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, 
após o prévio processo. administrativo, garantida a ampla defesa. .e o contraditório: 

1Õ..2 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, .pelõ prazo de tá 2 
(dois) anos quando: 

a). Não celebrar o contrato; 

b). Deixar de. entregar- 	exigIda para .0 certame; 

c). Apresentar documentação falsa: 

d). Ensejar o retardamento, da execução .d.o objetã; 

e). Não mantiver a proposta; 

f). Falhàr ou. :fraudar na execução do contrato; 

11 
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Fundo Municipal de Aststucia Soehtl 
Rua Manuel Vitonno sln°, Centro - Boa Vista do Tupim Bahla - CEP 46 850-000 

CNPJ: .l3.3O001-O4 

g). Comportar-se de modo inidóneo; 

h). Cõmeter fraudé fiscaL 

10.3. Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relaclõnadas, serão aplicadas as 
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da Infração, sem prejuízo de sanções civis 
e criminais, após o prévio processo administrativo garantida.a ampla defesa e o contraditório: 

10.3.1 Advertência sempre que forem, constatadas Infrações leves. 

10.3.2 Muita por atraso !motivado da entrega nos prazos abaixa definidos: 

1 - 0,20% (vinte décimos, por cento) do. valor do contrato, por dia• •d atraso no prazo contratual, 
ou na prazo da Ordem de. Fornecimento, limitadas a :20% do valor da contratação; 

2 - 0,40% (quarenta décimos por cento) do. valor do contrato, por dia de atraso 'no.: prazo 
estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para: o cumpiimento'.de...determinações, 
na primeira: vez, limitadas a 20%.do.vaior:da 'cõntratação; 

103.3. As sanções previstas no item 10 deste edital são de com~da exclusiva «da 
PREFEtURA, facultada a defesa do interessado flO respectivo processo, no prazo de 05 (Cinco) 
dias da abertura de vistas. 

lOA. Esgotados todos os prazos de fornecimento do objeto do contrato que tiverem:.SIdo 
concedidos pela autoridade CONTRATANTE, a.CONTRATADA ficara automaticamente impedida 
de participar de novas licitações enquanto não ressarcir os danos causados à Administração 
Publica Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras penalidades 

10.5. As multas previstas neste Edtal..podarão, a critério da Administração, serem aplicadas 
isoladas ou conjuntamente. com  outras sanções, após prévio processo administrativo, garantida 
a ampla defesa e o contraditório, a depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA 

10 .6, Quando aplicadas, as muitas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo: de 
05 (cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do objeto, após 
previa processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas 
judicialmente, a critério da Administração 

10.7. Os danos e prejuíos serào ressarcidos . CONTRATANTE no prazo. máximo de 
(quarenta e oito) haras, contada da notificação administrativa a CONTRATADA, sob pena de 
multa. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DOS..CASOS OMISSOS 

11,1 O presente contrato rege-se pelo disposto nas Leis Federais n° 8,666193 e .suas:alterações 
posteriores, constituindo ato jurídico perfeito e conferindo as partes signatárias direito 
adquirido. 

CLÁUSULA DÉCIMAISEGUNDA -. 	 .J.. .PRAO DE ENTES 

12.1 .A vigência do presente contrato será de até . ...0 (noventa) dias. 
de sua assinatura, ou quando o objeto adquirido for entregue e os compromissos financeiros 
forem cumpridos., podando ter seu prazo prorrogado de acordo com o previsto no art.. 57, da 
Lei ri0  8.666193..e alterações: posteriores. 

1:11 
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Boa .VIst.. do Tupim, 15 .de julho de. 2020 

• 	 Fundo Municipal .e Assistência Social 
Rua Manoel Vlto* Ino, s/n°, Centro - Boa: Vista do Tupim -Bahia - CEP 4&8%400 

CNN,: I.3.7963O3/00O1.o4 

122.0 prazo de entrega dos materialsobjeto deste. contrato éde até: 04 (quatro):  dias...cóntádos 
da emissão da assinatura do Contrato/Ordem de Fornedrnento 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 Fica eleito o foro do Município de Boa Vista: do Tupim, em detrimento de qualquer outro 
por mais privilegiado que seja, para dinmir quaisquer duvidas relativas ao presente Contrato 

Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as. partes o presente Termo de Contrato 
em 2 (duas) vias de igual teor è. forma, dndõ-o como, bom e valioso,: na presença de duas 
testemunhas 

\ 

JC DlT D f?D/CAFNrô JIOSPIT JI4R LTI)Á M 
CWPJ n° 03, 528.4X2/000I-45 

Ana Angélica Gonçalves Garnçs Soares  
CPP n° 581.77841542 

Testemunhas: 	 II: 


