CONTRATO 0202102017
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°.2312017-PP

101,1

O Município de Matina - Bahia, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, entidade de Direito
Público Interno, com sede na Praça Helena Carmeni de Castro Donato. sln°, Centro, Matina - Bahia,
inscrita rio CNPJ, sob n° 16.417.800/0001-42, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
Juscélio Alves Fonseca e pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, entidade de Direito Público Interno,
com sede na Praça Satiro Virgilio Fernandes, s/n, Centro, Matina - Bahia, inscrita no CNPJ, sob n°
10.420.907/0001-63, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Augusto José
Fagundes Neto, ora em diante denominados CONTRATANTES, do outro lado, a empresa GAUS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
10.588.756/0001-57, estabelecida à Rua B - Distrito Industrial, n° 154, no Município de Guanambi-BA,
através de seu Sócio-Gerente, Davi de Souza Franco portador de cédula de identidade n° 17217098
SSP/SP e CPF n° 093.171.768-01, denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA,
firmam o presente Contrato de Fornecimento de "Aquisição de equipamentos e materiais permanentes
para Unidade de Atenção Especializada em Saúde, conforme Termo de Convênio n.837004, celebrado
entre o Fundo Municipal de Saúde de Matina e o Ministério da Saúde.", decorrente da homologação da
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 23/2017-PP, pelo Prefeito Municipal em
29/09/2017, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal N°. 8.666/93 (com suas modificações), e às
seguintes clausulas contratuais abaixo descritas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é o fornecimento pela CONTRATADA de "Aquisição de equipamentos e
materiais permanentes para Unidade de Atenção Especializada em Saúde, conforme Termo de Convênio
n. 837004, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Matina e o Ministério da Saúde", cuja
descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 23/2017-PP.

§ 1° - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na
licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 23/2017-PP passam a fazer parte integrante deste
instrumento contratual independente de transcrições.

§ 2 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou
supressões na aquisição do objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, conforme art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS
Este instrumento vigorará até 10 de novembro de 2017, contado de sua assinatura, devendo ser
observados os prazos de 05 (cinco) dias corridos para entrega do produtos/objeto, a contar da Ordem de
Fornecimento.
§10 em caráter excepcional, devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato poderá ser
prorrogado, nos termos previstos no art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
1- da CONTRATADA:
a) entregar o(s) produto(s) descritos) na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta apresentada;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos dos produtos;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quinta.
d) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações
decorrentes deste contrato;
e) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
f) comunicar ã Prefeitura Municipal de Matina-Bahia os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro
do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva
aprovação, em até 5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem
considerados:
g) entregar o produto/objeto na secretaria solicitante, em até 05 (cinco) dias corridos após a emissão da
Ordem de Fornecimento.
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II- do CONTRATANTE:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula
quarta;
b) receber o (s) produto(s) descritos na Cláusula Primeira.
§ lo. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 2o. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que não
corresponda às características descritas na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO
Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do objeto deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto do presente
contrato, a importância de R$ 48,412,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos e doze reais), sendo este o
valor da soma total dos itens 01, 04, 06, 07, 11, 13, 18, 26, 28, 31, o preço será fixo exceto para as
situações previstas em lei, fixada de acordo com o Edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL N°.
23/2017 - PP.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO - O pagamento do valor contratado será efetuado, conforme
fornecimento do material, mediante apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor
competente.
Parágrafo um. A nota fiscal dos materiais destinados ao atendimento da Secretaria de Saúde deverá ser
emitida da seguinte forma: Razão social FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA e CNPJ:
10.420.907/0001-63.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Matina - Bahia, à conta da seguinte programação:
Unidade: 02.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1073— Aquisição de Equipamentos Hospitalar e Ambulatorial
Classificação Econômica: 4.4.9.0.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso 23 - Transf. Convênio Saúde
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal N°. 8.666/93, este
Contrato poderá ser rescindido ainda:
- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista
condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua
execução.
§.lo. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver a
rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita e
fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse
público, na forma estabelecida no art. 79, §§ 11e 21, da Lei Federal N°. 8.666/93.
§ 2o. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida
de autorização escrita e fundamentada do Prefeito
Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso li e § 10 ,
da Lei Federal N°. 8.666/93.
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CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de descumprimento das
obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma estabelecida no item 10 do Edital do Pregão
N°23/201 7-PP.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
No fornecimento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições
contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos serviços prestados, sem prejuízo da fiscalização
exercida pela CONTRATADA.
§ lo. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelas Secretarias Municipais
solicitantes.

-

§ 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou do
responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por
qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de Riacho de
Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2
(duas) testemunhas abaixo assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito
Matina-Bahia, 02 de outubro de 2017.
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 0202102017
PREGÃO RESENCIAL N° 23/2017 - PP
O Prefeito do MUNICIPIO DE MATIMA torna pública a contratação. Contratante: MUNICPIO DE MATINA,
através do FUNDO DE SAÚDE DO MUNICPIO DE MATINA. Contratada: GAUS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA - EPP, CNPJ: 10.588.756/0001-57. Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais
permanentes para Unidade de Atenção Especializada em Saúde, conforme Termo de Convênio n.837004,
celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Matina e o Ministério da Saúde. Assinatura: 0211012017.
Vigência: O contrato terá vigência até 10 de novembro de 2017, a partir da data da sua assinatura. Valor
global: R$ 48.412,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos e doze reais). JÚSCÉLIO ALVES FONSECA Prefeito Municipal.
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TERÇA-FEIRA • 17 DE OUTUBRO DE 2017

CONTRATO N°. 0302102017
PREGÃO PRESENCIAL N°.231201 7-PP

-

O Município de Matina - Bahia, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, entidade de Direito
Público Interno, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n0, Centro, Matina - Bahia,
inscrita no CNPJ, sob n° 16.417.800/0001-42, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
Juscélio Alves Fonseca e pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, entidade de Direito Público Interno,
com sede na Praça SatiroVirgilio Fernandes, s/n, Centro, Matina - Bahia, inscrita no CNPJ, sob n°
10.420.907/0001-63, neste ato representadopelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Augusto José
Fagundes Neto, ora em diante denominados CONTRATANTES, do outro lado, a empresa
BRASMÉDICA COMERCIAL DE PROD. HOSP. LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 10.197.423/0001-05, estabelecida à Rua Rio Grande do Norte, n° 130, no Município de
Guanambi-BA, através de seu Sócio-Gerente, Romildo Ramos Sobrinho portador de cédula de
identidade n° 07.975.087-75 SSP/BA e CPF n0886.922.805-34, denominando-se a partir de agora,
simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente Contrato de Fornecimento de "Aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para Unidade de Atenção Especializada em Saúde, conforme
Termo de Convênio n.837004, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Matina e o Ministério da
Saúde.", decorrente da homologação da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 23/2017PP, pelo Prefeito Municipal em 29/09/2017, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal N°. 8.666/93 (com
suas modificações), e ás seguintes clausulas contratuais abaixo descritas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é o fornecimento pela CONTRATADA de"Aquisição de equipamentos e
materiais permanentes para Unidade de Atenção Especializada em Saúde, conforme Termo de Convênio
n. 837004, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Matina e o Ministério da Saúde", cuja
descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 23/2017-PP.
§ 1° - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na
licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 23/2017-PP passam a fazer parte integrante deste
instrumento contratual independente de transcrições.
§ 20 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou
supressões na aquisição do objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, conforme art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS
Este instrumento vigorará até 10 de novembro de 2017, contado de sua assinatura, devendo ser
observados os prazos de 05 (cinco) dias corridos para entrega do produtos/objeto, a contar da Ordem de
Fornecimento.
§1° em caráter excepcional, devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato poderá ser
prorrogado, nos termos previstos no art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
1- da CONTRATADA:
a) entregar o(s) produto(s) descritos) na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta apresentada;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos dos produtos;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quinta.
d) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações
decorrentes deste contrato;
e) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
f) comunicar à Prefeitura Municipal de Matina-Bahia os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro
do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiv
aprovação, em até 5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem
considerados:
g) entregar o produto/objeto na secretaria solicitante, em até 05 (cinco) dias corridos após a emissão da
Ordem de Fornecimento.
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II- do CONTRATANTE:
a)pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula
quarta;
b)receber o (s) produto(s) descritos na Cláusula Primeira.
§ lo. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 2o. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que não
corresponda às características descritas na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO
Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do objeto deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

-

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto do presente
contrato, a importância de R$64.950,00(sessenta e quatro mil e novecentos e cinquenta reais), sendo
este o valor da soma total dos itens 09, 10, 15, 19, 33, o preço será fixo exceto para as situações
previstas em lei, fixada de acordo com o Edital de licitação PREGAO PRESENCIAL N°. 23/2017 - PP.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO - O pagamento do valor contratado será efetuado, conforme
fornecimento do material, mediante apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor
competente.
Parágrafo um. A nota fiscal dos materiais destinados ao atendimento da Secretaria de Saúde deverá ser
emitida da seguinte forma: Razão social FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA e CNPJ:
10.420.907/0001-63.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Matina - Bahia, à conta da seguinte programação:
Unidade: 02.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1073— Aquisição de Equipamentos Hospitalar e Ambulatorial
Classificação Econômica: 4.4.9.0.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso 23 - Transf. Convênio Saúde
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal N°. 8.666/93, este
Contrato poderá ser rescindido ainda:
- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista
condições para a continuidade do mesmo;
II - pela supervenlência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua
execução.
§ lo. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver a
rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita e
fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse
público, na forma estabelecida no art. 79, §§ 10 e 20, da Lei Federal N°. 8.666/93.
§ 2o. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida
de autorização escrita e fundamentada do Prefeito
Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 1
da Lei Federal N°. 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

/
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Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de descumprimento das
obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma estabelecida no item 10 do Edital do Pregão
N°23/201 7-PP.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
No fornecimento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições
contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos serviços prestados, sem prejuízo da fiscalização
exercida pela CONTRATADA.

§ lo. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelas Secretarias Municipais
solicitantes.

§ 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em corresponsabil idade sua ou do
responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por
qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de Riacho de
Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2
(duas) testemunhas abaixo assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito
Matina-Bahia, 02 de outubro de 2017.
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 0302102017
PREGÃO PRESENCIAL N° 2312017-PP
O Prefeito do MUNICPIO DE MATIMA torna pública a contratação. Contratante: MUNICPIO DE MATINA,
através do FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA. Contratada: BRASMÉDICA COMERCIAL DE
PROD. HOSP. LTDA, CNPJ: 10.197.423/0001-05. Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais
permanentes para Unidade de Atenção Especializada em Saúde, conforme Termo de Convênio n.837004,
celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Matina e o Ministério da Saúde. Assinatura: 02/10/2017.
Vigência: O contrato terá vigência até 10 de novembro de 2017, a partir da data da sua assinatura. Valor
global: R$ 64.950,00 (sessenta e quatro mil e novecentos e cinquenta reais). JÚSCÉLIO ALVES FONSECA
- Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia . Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https:/fwww.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 5A01-8748-71157-C904.

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELIO ALVES FONSECA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2842f8d-1410-4301-bf29-a1ef129b292d

TERÇA-FEIRA • 17 DE OUTUBRO DE 2017

CONTRATO N°. 0302102017
PREGÃO PRESENCIAL N°.231201 7-PP

-

O Município de Matina - Bahia, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, entidade de Direito
Público Interno, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n0, Centro, Matina - Bahia,
inscrita no CNPJ, sob n° 16.417.800/0001-42, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
Juscélio Alves Fonseca e pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, entidade de Direito Público Interno,
com sede na Praça SatiroVirgilio Fernandes, s/n, Centro, Matina - Bahia, inscrita no CNPJ, sob n°
10.420.907/0001-63, neste ato representadopelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Augusto José
Fagundes Neto, ora em diante denominados CONTRATANTES, do outro lado, a empresa
BRASMÉDICA COMERCIAL DE PROD. HOSP. LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 10.197.423/0001-05, estabelecida à Rua Rio Grande do Norte, n° 130, no Município de
Guanambi-BA, através de seu Sócio-Gerente, Romildo Ramos Sobrinho portador de cédula de
identidade n° 07.975.087-75 SSP/BA e CPF n0886.922.805-34, denominando-se a partir de agora,
simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente Contrato de Fornecimento de "Aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para Unidade de Atenção Especializada em Saúde, conforme
Termo de Convênio n.837004, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Matina e o Ministério da
Saúde.", decorrente da homologação da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 23/2017PP, pelo Prefeito Municipal em 29/09/2017, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal N°. 8.666/93 (com
suas modificações), e ás seguintes clausulas contratuais abaixo descritas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é o fornecimento pela CONTRATADA de"Aquisição de equipamentos e
materiais permanentes para Unidade de Atenção Especializada em Saúde, conforme Termo de Convênio
n. 837004, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Matina e o Ministério da Saúde", cuja
descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 23/2017-PP.
§ 1° - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na
licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 23/2017-PP passam a fazer parte integrante deste
instrumento contratual independente de transcrições.
§ 20 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou
supressões na aquisição do objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, conforme art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS
Este instrumento vigorará até 10 de novembro de 2017, contado de sua assinatura, devendo ser
observados os prazos de 05 (cinco) dias corridos para entrega do produtos/objeto, a contar da Ordem de
Fornecimento.
§1° em caráter excepcional, devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato poderá ser
prorrogado, nos termos previstos no art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
1- da CONTRATADA:
a) entregar o(s) produto(s) descritos) na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta apresentada;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos dos produtos;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quinta.
d) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações
decorrentes deste contrato;
e) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
f) comunicar à Prefeitura Municipal de Matina-Bahia os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro
do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiv
aprovação, em até 5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem
considerados:
g) entregar o produto/objeto na secretaria solicitante, em até 05 (cinco) dias corridos após a emissão da
Ordem de Fornecimento.
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II- do CONTRATANTE:
a)pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula
quarta;
b)receber o (s) produto(s) descritos na Cláusula Primeira.
§ lo. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 2o. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que não
corresponda às características descritas na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO
Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do objeto deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

-

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto do presente
contrato, a importância de R$64.950,00(sessenta e quatro mil e novecentos e cinquenta reais), sendo
este o valor da soma total dos itens 09, 10, 15, 19, 33, o preço será fixo exceto para as situações
previstas em lei, fixada de acordo com o Edital de licitação PREGAO PRESENCIAL N°. 23/2017 - PP.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO - O pagamento do valor contratado será efetuado, conforme
fornecimento do material, mediante apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor
competente.
Parágrafo um. A nota fiscal dos materiais destinados ao atendimento da Secretaria de Saúde deverá ser
emitida da seguinte forma: Razão social FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA e CNPJ:
10.420.907/0001-63.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Matina - Bahia, à conta da seguinte programação:
Unidade: 02.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1073— Aquisição de Equipamentos Hospitalar e Ambulatorial
Classificação Econômica: 4.4.9.0.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso 23 - Transf. Convênio Saúde
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal N°. 8.666/93, este
Contrato poderá ser rescindido ainda:
- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista
condições para a continuidade do mesmo;
II - pela supervenlência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua
execução.
§ lo. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver a
rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita e
fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse
público, na forma estabelecida no art. 79, §§ 10 e 20, da Lei Federal N°. 8.666/93.
§ 2o. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida
de autorização escrita e fundamentada do Prefeito
Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 1
da Lei Federal N°. 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

/

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SINO - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-D0 - Mtina - Bahia

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELIO ALVES FONSECA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2842f8d-1410-4301-bf29-a1ef129b292d

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de descumprimento das
obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma estabelecida no item 10 do Edital do Pregão
N°23/201 7-PP.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
No fornecimento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições
contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos serviços prestados, sem prejuízo da fiscalização
exercida pela CONTRATADA.

§ lo. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelas Secretarias Municipais
solicitantes.

§ 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em corresponsabil idade sua ou do
responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por
qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de Riacho de
Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2
(duas) testemunhas abaixo assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito
Matina-Bahia, 02 de outubro de 2017.
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 0302102017
PREGÃO PRESENCIAL N° 2312017-PP
O Prefeito do MUNICPIO DE MATIMA torna pública a contratação. Contratante: MUNICPIO DE MATINA,
através do FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA. Contratada: BRASMÉDICA COMERCIAL DE
PROD. HOSP. LTDA, CNPJ: 10.197.423/0001-05. Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais
permanentes para Unidade de Atenção Especializada em Saúde, conforme Termo de Convênio n.837004,
celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Matina e o Ministério da Saúde. Assinatura: 02/10/2017.
Vigência: O contrato terá vigência até 10 de novembro de 2017, a partir da data da sua assinatura. Valor
global: R$ 64.950,00 (sessenta e quatro mil e novecentos e cinquenta reais). JÚSCÉLIO ALVES FONSECA
- Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia . Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https:/fwww.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 5A01-8748-71157-C904.
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CONTRATO N°. 0402102017
PREGÃO PRESENCIAL N°.23/2017-PP

OWN

O Município de Matina - Bahia, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, entidade de Direito
Público Interno, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n°, Centro, Matina - Bahia,
inscrita rio CNPJ, sob n° 16.417.800/0001-42, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
Juscélio Alvos Fonseca e pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, entidade de Direito Público Interno,
com sede na Praça Satiro Virgilio Fernandes, s/n, Centro, Matina - Bahia, inscrita no CNPJ, sob n°
10.420.907/0001-63, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Augusto José
Fagundes Neto, ora em diante denominados CONTRATANTES, do outro lado, a empresa KSS
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o ri' 79.805.263/0001-28, estabelecida à Rua Castro, n° 29. Vila Rocco III, no
Município de São José dos Pinhais-PR, através de seu Sócio-Gerente, Nelson Alexandre Klaesius,
portador de cédula de identidade n° 891.394-3 SSP/PR e CPF n° 202.074.339-68, denominando-se a
partir de agora. simplesmenle. CONTRATADA, firmam o presente Contrato de Fornecimento de
"Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Unidade de Atenção Especializada em
Saúde, conforme Termo de Convênio n.837004, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Matina e
o Ministério da Saúde. ", decorrente da homologação da licitação na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL N°. 23/2017-PP. pelo Prefeito Municipal em 29/09/2017, sujeitando-se os contratantes à Lei
Federal N0. 8.666/93 (com suas niodilicações), e às seguintes clausulas contratuais abaixo descrifas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O Objeto do presente contrato é o fornecimento pela CONTRATADA de "Aquisição de equipamentos e
materiais permanentes para Unidade de Atenção Especializada em Saúde, conforme Termo de Convênio
n. 837004. celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Matina e o Ministério da Saúde' cuja
descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na
modalidade cc PREGÃO PRESENCIAL N°. 23/2017-PP.
§ 11- O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na
licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 23/2017-PP passam a fazer parte integrante deste
instrumento contratual independente de trariscriçoes.
§ 20 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou
supressões na aquisição do objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, conforme art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS
Este instrumento vigorará até 10 de novembro de 2017, contado de sua assinatura, devendo ser
observados os prazos de 05 (cinco) dias corridos para entrega do produtos/objeto, a contar da Ordem de
Fornecimento.
§10 em caráter excepcional, devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato poderá ser
prorrogado, nos lermos previstos no art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
1- da CONTRATADA
a) entregar o(s) produto(s) descritos) na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta apresentada;
b) responder pelos veios e defeitos ocultos dos produtos;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quinta.
d) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações
decorrentes deste contrato:
e) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
f) comunicai à Prefeitura Municipal de Matina-Bahia os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro
do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva
aprovaçao. ern até 5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem
considerados,
9) entregar o produto/objeto na secretaria solicitante, em até 05 (cinco) dias corridos após a emissão da
Ordem de Fornecimento.
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II- do CONTRATANTE:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula
quarta;
b) receber o (s) produto(s) descritos na Cláusula Primeira.
§ lo. E obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 2o. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que não
corresponda às características descritas na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO
Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do objeto deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO
O CONTRATANTE pagará á CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto do presente
contrato, a importância de RS 25.000.00 (vinte e cinco mil reais), sendo este o valor da soma total do item
21, o preço será fixo exceto para as situações previstas em lei, fixada de acordo com o Edital de licitação
PREGÃO PRESENCIAL N°. 23/2017 - PP.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO - O pagamento do valor contratado será efetuado, conforme
fornecimento do material, mediante apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor
competente.
Parágrafo um. A nota fiscal dos materiais destinados ao atendimento da Secretaria de Saúde deverá ser
emitida da seguinte forma: Razão social FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA e CNPJ:
10.420.907/0001-63.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentaria do
Município de Matina- Bahia, à conta da seguinte programação:
Unidade: 02.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1073— Aquisição de Equipamentos Hospitalar e Ambulatorial
Classificação Econômica: 4.4.9.0.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso 23 - Transt. Convênio Saúde
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos aris. 77 a 80 da Lei Federal N°. 8.666/93. este
Contrato poderá ser rescindido ainda:
- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista
condições para a continuidade do mesmo:
II - pela superveniêricia de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua
execução.
§ to. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver a
rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita e
fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse
público, na forma estabelecida no art. 79, §§ 1 0 e 20, da Lei Federal N°. 8.666/93.
§ 20. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida
de autorização escrita e fundamentada do Prefeito
Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e §
da Lei Federal N°. 8.666/93,

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de descumprimento das
obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma estabelecida no item 10 do Edital do Pregão
N°23/201 7-PP.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
No fornecimento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições
contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos serviços prestados, sem prejuízo da fiscalização
exercida pela CONTRATADA.
§ lo. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelas Secretarias Municipais
solicitantes.
§ 20. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou do
responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por
qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de Riacho de
Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só eleito, na presença das 2
(duas) testemunhas abaixo assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito
Matina-Bahia, 02 de outubro de 2017.
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 0402102017
PREGÃO PRESENCIAL N° 2312017-PP

.

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATIMA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA,
através do FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA. Contratada: KSS COMÉRCIO E INDUSTRIA
DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA, CNPJ: 79,805.263/0001-28. Objeto: Aquisição de equipamentos e
materiais permanentes para Unidade de Atenção Especializada em Saúde, conforme Termo de Convênio
n.837004, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Matina e o Ministério da Saúde. Assinatura:
02/10/2017. Vigência: O contrato terá vigência até 10 de novembro de 2017, a partir da data da sua
assinatura. Valor global: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). JÚSCELIO ALVES FONSECA - Prefeito
Municipal.
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CONTRATO N°. 0502102017
PREGÃO PRESENCIAL N°.2312017-PP

O Município de Matina - Bahia, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, entidade de Direito
Público Interno, com sede na Praça Helena Carrnem de Castro Donato, s/n°, Centro, Matina - Bahia,
inscrita no CNPJ, sob n° 16.417.800/0001.42, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
Juscélio Alves Fonseca e pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, entidade de Direito Público Interno,
com sede na Praça Satiro Virgilio Fernandes, sin, Centro, Matina - Bahia, inscrita no CNPJ, sob n°
10.420.90710001-63, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Augusto José
Fagundes Neto, ora em diante denominados CONTRATANTES, do outro lado, a empresa DM IMAGEM
- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERV. EM EQ. LTDA-ME, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 16.656.144/0001-30, estabelecida à Rua Castro, n° 29, Vila
Roccoil. no Município de São José dos Pinhais-PR, através de seu Sócio-Gerente, Doane Varges
Ferreira Souza portador de cédula de identidade n° 09.530.839-34 SSP/BA e CPF n° 023.135.955-10,
denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente Contrato de
Fornecimento de "Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Unidade de Atenção
Especializada em Saúde, conforme Termo de Convênio n.837004, celebrado entre o Fundo Municipal de
Saúde de Matina e o Ministério da Saúde.' decorrente da homologação da licitação na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL N°. 23/2017-PP, pelo Prefeito Municipal em 29/09/2017, sujeitando-se os
contratantes à Lei Federal N°. 8.666/93 (com suas modificações), e às seguintes clausulas contratuais
abaixo descritas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é o fornecimento pela CONTRATADA de "Aquisição de equipamentos e
materiais permanentes para Unidade de Atenção Especializada em Saúde, conforme Termo de Convênio
n. 837004, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Matina e o Ministério da Saúde' cuja
descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 2312017-PP.
§ 1° - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na
licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 23/2017-PP passam a fazer parte integrante deste
instrumento contratual independente de transcrições.
§ 20 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou
supressões na aquisição do objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, conforme art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS
Este instrumento vigorará até 10 de novembro de 2017, contado de sua assinatura, devendo ser
observados os prazos de 05 (cinco) dias corridos para entrega do produtos/objeto, a contar da Ordem de
Fornecimento.
§10 em caráter excepcional, devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato poderá ser
prorrogado, nos termos previstos no art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
1- da CONTRATADA:
a) entregar o(s) produto(s) descritos) na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta apresentada;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos dos produtos;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quinta.
d) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações
decorrentes deste contrato;
e) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
f) comunicar à Prefeitura Municipal de Matina-Bahia os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro
do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva
aprovação, em até 5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem
considerados.
g) entregar o produto/objeto na secretaria solicitante, em até 05 (cinco) d_orridos após a emissão da
Ordem de Fornecimento.

/
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II- do CONTRATANTE:
a)pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula
quarta;
b)receber o (s) produto(s) descritos na Cláusula Primeira.
§ lo. E obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 2o. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que não
corresponda às características descritas na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO
Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do objeto deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto do presente
contrato, a importância de R$ 60.155,00 (sessenta mil e cento e cinquenta e cinco reais), sendo este o
valor da soma total dos itens 02, 17, 20, 24, 25, 29, 30, o preço será fixo exceto para as situações
previstas em lei, fixada de acordo com o Edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL N°. 23/2017 - PP.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO - O pagamento do valor contratado será efetuado, conforme
fornecimento do material, mediante apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor
competente.
Parágrafo um. A nota fiscal dos materiais destinados ao atendimento da Secretaria de Saúde deverá ser
emitida da seguinte forma: Razão social FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATUlA e CNPJ:
10.420.90710001-63.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Matina - Bahia, à conta da seguinte programação:
Unidade: 02.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1073— Aquisição de Equipamentos Hospitalar e Ambulatorial
Classificação Econômica: 4.4.9.0.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso 23 - Transf. Convênio Saúde
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal N°. 8.666/93, este
Contrato poderá ser rescindido ainda:
- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista
condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tomem inconveniente o prosseguimento de sua
execução.
§ to. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver a
rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita e
fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse
público, na forma estabelecida no art. 79, §§ 111 e 2°, da Lei Federal N°. 8.666/93.
§ 2o. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida
de autorização escrita e fundamentada do Prefeito
Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 1°,
da Lei Federal N°. 8.666/93.
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CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de descumprimento das
obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma estabelecida no item 10 do Edital do Pregão
N°.23/201 7-PP.
CLÁUSULA DECIMA - DA FISCALIZAÇÃO
No fornecimento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições
contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos serviços prestados, sem prejuízo da fiscalização
exercida pela CONTRATADA.
§ lo. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelas Secretarias Municipais
solicitantes.
§ 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou do
responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por
qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de Riacho de
Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2
(duas) testemunhas abaixo assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito
Matina-Bahia, 02 de outubro de 2017.
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 0502102017
PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2017 - PP
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATIMA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA,
através do FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA. Contratada: DM IMAGEM - COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES E SERV. EM EQ. LTDA - ME, CNPJ: 16.656.144/0001-30. Objeto: Aquisição
de equipamentos e materiais permanentes para Unidade de Atenção Especializada em Saúde, conforme
Termo de Convênio n.837004, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Matina e o Ministério da
Saúde. Assinatura: 02/10/2017. Vigência: O contrato terá vigência até 10 de novembro de 2017, a partir da
data da sua assinatura. Valor global: R$ 60.155,00 (sessenta mil e cento e cinquenta e cinco reais).
JÚSCÊLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal.
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CONTRATO N°. 0102102017
PREGÃO PRESENCIAL N°.2312017-PP
O Município de Matina - Bahia, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, entidade de Direito
Público Interno, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n°, Centro, Matina - Bahia,
inscrita no CNPJ, sob n° 16.417.800/0001-42, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
Juscélio Alves Fonseca e pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, entidade de Direito Público Interno,
com sede na Praça Satiro Virgilio Fernandes, s/n, Centro, Matina - Bahia, inscrita no CNPJ, sob n°
10.420.907/0001-63, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Augusto José
Fagundes Neto, ora em diante denominados CONTRATANTES, do outro lado, a empresa ESSENCIAL
MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no
02.990.912/0001-83, estabelecida à Avenida Barão do Rio Branco, n° 733, no Município de GuanambiBA, através de seu Sócio-Gerente, Maria Elena Teixeira Rocha portador de cédula de identidade n°
00.90.753-90 SSP/BA e CPF n° 092.897.805-25, denominando-se a partir de agora, simplesmente,
CONTRATADA, firmam o presente Contrato de Fornecimento de "Aquisição de equipamentos e materiais
permanentes para Unidade de Atenção Especializada em Saúde, conforme Termo de Convénio
n.837004, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Matina e o Ministério da Saúde.", decorrente
da homologação da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 2312017-PP, pelo Prefeito
Municipal em 29/09/2017, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal N°. 8.666/93 (com suas
modificações), e às seguintes clausulas contratuais abaixo descritas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é o fornecimento pela CONTRATADA de "Aquisição de equipamentos e
materiais permanentes para Unidade de Atenção Especializada em Saúde, conforme Termo de Convênio
n. 837004, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Matina e o Ministério da Saúde", cuja
descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatóno na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 23/2017-PP.
§ 1° - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na
licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 23/2017-PP passam a fazer parte integrante deste
instrumento contratual independente de transcrições.
§ 20 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou
supressões na aquisição do objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, conforme art. 65 da Lei n° 8.666/93.
-

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS
Este instrumento vigorará até 10 de novembro de 2017, contado de sua assinatura, devendo ser
observados os prazos de 05 (cinco) dias corridos para entrega do produtos/objeto, a contar da Ordem de
Fornecimento.
§10 em caráter excepcional, devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato poderá ser
prorrogado, nos termos previstos no art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
1- da CONTRATADA:
a) entregar o(s) produto(s) descritos) na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta apresentada;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos dos produtos;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quinta.
d) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações
decorrentes deste contrato;
e) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
f) comunicar à Prefeitura Municipal de Matina-Bahia os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro
do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva
aprovação, em até 5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem
considerados;
g) entregar o produto/objeto na secretaria solicitante, em até 05 (cinco) dias corridos após a emissão da
Ordem de Fornecimento.
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II- do CONTRATANTE:
a)pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula
quarta;
b)receber o (s) produto(s) descritos na Cláusula Primeira.
lo. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 20. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que não
corresponda às características descritas na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO
Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do objeto deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto do presente
contrato, a importância de R$ 50.579,00 (cinquenta mil e quinhentos e setenta e nove reais), sendo este o
valor da soma total dos itens 03, 05, 08, 12, 14, 16, 22, 23, 27, 32, o preço será fixo exceto para as
situações previstas em lei, fixada de acordo com o Edital de licitação PREGAO PRESENCIAL N°.
23/2017 - PP.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO - O pagamento do valor contratado será efetuado, conforme
fornecimento do material, mediante apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor
competente.
Parágrafo um. A nota fiscal dos materiais destinados ao atendimento da Secretaria de Saúde deverá ser
emitida da seguinte forma: Razão social FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MATINA e CNPJ:
10.420.907/0001-63.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Matina - Bahia, á conta da seguinte programação:
Unidade: 02.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1073 - Aquisição de Equipamentos Hospitalar e Ambulatorial
Classificação Econômica: 4.4.9.0.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso 23 - Transf. Convênio Saúde
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal N°. 8.666/93, este
Contrato poderá ser rescindido ainda:
- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista
condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua
execução.
§ lo. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver a
rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita e
fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse
público, na forma estabelecida no art. 79, §§ 10 e 20, da Lei Federal N°. 8.666/93.
§ 2o. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida
de autorização escrita e fundamentada do Prefeito
Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 10,
da Lei Federal N°. 8.666193.
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CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de descumprimento das
obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma estabelecida no item 10 do Edital do Pregão
N°23/201 7-PP.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
No fornecimento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições
contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos serviços prestados, sem prejuízo da fiscalização
exercida pela CONTRATADA.
§ lo. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelas Secretarias Municipais

solicitantes.
§ 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou do
responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por
qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de Riacho de
Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2
(duas) testemunhas abaixo assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito
Matina-Bahia, 02 de outubro de 2017.

JUSC lO 7
FECA
Prefeito 'o o icípio de Matina-BA.
' TRATA TE

TADO
TESTEMUNHAS:

Nome: Gí#iw 'tfr
CPF: Ü-'b, 2. O'

S)

Nome:
CPF:

53 .j.
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 0202102017
PREGÃO RESENCIAL N°23/2017 - PP
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATIMA torna pública a contrataçio. Contratante: MUNICiPIO DE MATINA,
através do FUNDO DE SAÚDE DO MUNICiPIO DE MATINA. Contratada: GAUS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA - EPP, CNPJ: 10588.756/0001-57, Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais
permanentes para Unidade de Atenção Especializada em Saúde, conforme Termo de Convênio n.837004,
celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Matina e o Ministério da Saúde. Assinatura: 02110/2017.
Vigência: O contrato terá vigência até 10 de novembro de 2017, a partir da data da sua assinatura. Valor
global: R$ 48.412,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos e doze reais). JÚSCELIO ALVES FONSECA Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao sue https:/Iwww. porta ideassinaturas.corn,br:443 e utilize o código 5A01-874B-71137.C9D4.

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELIO ALVES FONSECA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43922248-efbe-4198-b65a-b5ecb6806f83

TERÇA-FEIRA • 17 DE OUTUBRO DE 2017

