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CT- 0190-Z020-FMS

PL- 0062-2020D-FMS

CONTRATO   QUE   ENTRE   SI   CELEBRAM   0

FUNI)O       MUNICIPAL       DE       SAÚDE   -DO

MUNICÍPIO        DE        IGAPORÃ-BA        E        0

CONTRATADO         JOÃO         DO         PRADO
FERNANDES      FILHO     -     PRESTAÇÃO     DE

SERvlços.

0  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  do  Município de  lgaporã,  Estado  da  Bahia,  pessoa jurídica  de  direito

público  interno,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  ng  10.421.872/0001-87,  situada  na  Praça  Baco  Pari,  n945 -
Centro,  CEP: 46.490-000 -  igaporã-Ba,  neste  ato  representado  pela Senhora  LAISE  FAGUNDES EA`Rms
brasileira,  Solteira,  inscrita  no  CPF  sob  n9  033.373.815-29  e  RG.  n°  0963058436,  emitido  pela  SSP/B!A9
residente  na  Rua  Amapá,  n9  39,  Bairro  Mulungu -lgaporã-Ba  na  qualidade  de Secretária  Municipal  d`9

Saúde,  nomeada  pelo  Decreto  n9  0007/2018,  de  16  de  Janeiro  de  2018,  legalmente  investido  Ç .no,
exercício de  pleno  mandato,  denominado CONTRATANTE, e o Sr. JOÃO DO PRADO FERNANDES FILHO`,

inscrito  no  CPF  sob  ng  039.236.805-62,  residente  e  domiciliado  na   Rua  A,   17-8,   Bairro  lrmã  Dulce,

Munici`pio  de  lgaporã  -Bahia,  CEP:  46.490-000,  doravante  denominada     CONTRATADO,  celebram  o

presente contrato de prestação de serviços, conforme Processo Administrativo n9.0132/2020 Dispensa
de Licitação n9. 0062/2020, com fundamento no Artigo 49, da Lei n9.13.979/2020, e Lei 8.666/93 e suas
alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO                                                                                                                                           '`?fiA€À

i::n::i:t;,,,:ds;J:tfquudna,::E.::dsue:n:t,e::;;i:a:tão.-::aae:;aeés::ê:;rc:adedenef:s:a;t:çe:s::í:,:a3,:;o.p,:;à.,b.:::.e,:p:r;:d:ac;|Í:DÍ|iíí

L

de Saúde.

CLÁUSUIA SEGUNDA -DO PRAZO DE EXECUçÃ0

0s sen/iços propostos tem vigência de 06(sels) meses e serão executados a partir da data da assirmtura
do presente Contrato, e findando em 28/1|/20ZO, podendo ser prorrogado no interesse das partes.

ELÁUSULA TERCEIRA -DO PREÇo Dos sERviços                                                                                                        ~`T,'' t;. +':

#e¥T####oTê+#J:###::£%:r#Td###r=l*íi
Í

seiscento "is).

§ i9        A  CONTRATADA  ficará  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  acréscimos  ou
supressões  que  se  fizerem  no  OBJETO,  de  até  25%  do  valor  inicial  atualizado  do  Contrato,  na
forma do Artigo 65, §19 da Lei Federal n9 8.666A3, tendo como parâmetro o valor mensal deste

ffi."=====£±-t
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formalmente  solicitado   pela  CONTRATADA,  quando  visar  recompor  o  preço  que  se  tornou
insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro
do Contrato, devendo instaurada pela própria CONTRATANTE quando colimar recompor o preço

que se tornou excessivo.

§ 29       As  supressões  poderão  ser  superiores  a  25%,  desde  que  haj.a  resultado  de  acordo  entre  os
contratantes.

CLÁUSUIA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As  despesas  decorrentes  da  execução  deste  Contrato  correrão  por  conta  dos  recursos  das  Dotações
Or  amentárias a seguir especificadas.

UNIDADE GESTORA

- + -Jr

J00S
02.05.00 -Fundo Municipal de Saúde

'

PROJETO/ATIVIDADE

2065 -Piso de Atenção Básica -PAB
2322 -Enfrentamento das Ações Necessárias ao Combate do
Coronavírus (COVID-19)

ELEMENTO  DE  DESPESA 33.90.36.00 -Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física

FONTE
02 -Receita de lmpostos e Transf. De lmpostos -Saúde 15%
14-SUS

-   _   `t-

CLÁUSUIA QUINTA-DO PAGAMENTO                                                                                                                            "  '

Os  Pagamentos devidos à  CONTRATADA serão efetuados  na TESOURARIA desta  Prefeitura,  através  dç
ordem  bancária, até o 5° dia  útil do mês subsequente à  prestação dos serviços,  mediante apresentação
da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser
regularizada pela CONTRATANTE.

Parág. Único            Em  havendo alguma  pendência  impeditiva do  pagamento, será  considerada data da
apresentação   da   Nota   Fiscal/Fatura   àquela   na   qual   ocorreu   a   regularização   da

pendência por parte da CONTRATADA.
_J

CLÁUSULA SEXTA -DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

A  CONTRATADA,   além   das   determinações  contidas   no   processo   administrativo   n9.   0132/2020   e
daqueles decorrentes de lei, obriga-se a:                                                                                                                               +      `\i

a)    Submeter-se as recomendações da Secretária responsável pela indicação dos serviços objeto do
contrato,   devendo  obedecer  as   regras  e  condições  durante  a   execução  dos  serviços   para

preservar a segurança e integridade do contratado.

b)    zelar pela prestação contínua e ininterrupta dos serviços, durante o período de escala desig`nadó

pela secretária competente;                                                                                                                                         c`'

c)    executar os serviços objeto deste Contrato, de acordo com as especificações ou recomendações
efetuadas pela CONTRATANTE;

d)    manter,  sob  a  sua  exclusiva  responsabilidade,  toda  a  supervisão,  direção  e  recursos  humanos

para execução completa e eficiente dos serviços objeto deste contrato;                                        .  `   c,

Praça Bemardo de Brito, n° 430, Centro - CEP: 46.490J)00 - lgapora - Bama -
CNPJ:  13.811.484/0001-09

Fone:  (77) 3460-1021

Dispensa de Licitação n° 00622020 - FL 2
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e)    zelar pela  boa  e completa execução dos serviços contratados e facilitar,  por todos os meios ao
seu   alcance,   a   ampla   ação   fiscalizadora   dos   prepostos   designados   pela   CONTRATANTE,
atendendo prontamente à observações e exigências que lhes forem solicitadas;

f)     comunicar  à   CONTRATANTE   qualquer  anormalidade   que   interfira   no   bom  andamento  dos
serviços;

g)    atender    com    presteza    as    reclamações    sobre    a    qualidade    dos    serviços    executados,
providenciando sua imediata correção, sem Ônus para a CONTRATANTE;

h)    arcar com todo e qualquer dano ou  prejuízo de qualquer natureza causado à CONTRATANTE e
terceiros,  por sua  culpa,  ou  em  consequência  de  erros,  imperícia  própria  ou  de  auxiliares que
estejam   sob  a   sua   responsabilidade,   bem   como   ressarcir  o  equivalente  a  todos  os  danos
decorrentes de  paralisação dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por exigência
da  CONTRATANTE  ou  ainda  por  caso  fortuito  ou  força  maior,  circunstâncias  que  deverãó  se\r
comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;

-     i,     ams::tmeirdads:::àtaes ôtso::nàiçâ::Cdueçã:biíi:açcãoon:r::oa,,ifi:cTçãcooemxpg:ài::"::dpero::s:o :àmoi::;g:a:çtàÊâ`

de inexigibilidade de licitação;

j)     efetu`ar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venha a incidft
sobre  as  suas  atividades  e/ou  sobre  a  execução  do  objeto  do  presente  Contrato,  bem  como
observar   e   respeitar   as   Legislações   federal,   estadual   e   municipal,   relativas   aos   serviços

prestados;

k)    utilizar-se dos  Epls obrigatoriamente, que serão disponibilizados pela  secretária competen{e,  ?
fim  de garantir a  segurança  e  proteção durante  a  realização  do  serviço  objeto  do  contrato,   o,
não  atendimento  ao  quando  determinado  ensejará  sansões  administrativas  na  forma  da  lei,
bem`' com,   será   de   inteira   responsabilidade   do   contratado   quaisquer   consequências   pel@'
o m issã o.                                                                                                                                                                                    Ê i]Ç€?\:t;

CLÁUSULA SÉTIMA -DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste Contrato  por determinação legal de acordo çom
as características explicitadas em sua Proposta de Serviços, obriga-se a:

a)    fomécer à CONTRATADA os eiementos indispensáveis ao cumprimento do Contrato, dentro de,
no máximo 10 (dez) dias da assinatura;

b)    realizar o pagamento pela execução do contrato;

c)     proceder a publicação resumida do instrumento de Contrato e de seus aditamentos na imprçnsa
oficial,  condição  indispensável  para  a  sua  validade  e  eficácia,  até  o  59  (quinto)  dia  útil  do  mês
subsequente ao de sua assinatura;

d)    facili`tar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para a execução do Contrato, às
instalações onde os mesmos serão executados;

1

CLÁUSULA OITAVA -DO REGIME DE EXECUÇÃO

0 Regime de Execução do presente Contrato será o de empreitada por preço Global.

CLÁUSULA NONA -DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
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A  execução  deste  Contíato  será  acompanhada  e  fiscalizada  por  um  representante  da  Administração,
especialmente  designado,  nos termos do art.  67, da  lei  Federal  N9 8.666/93. Compete ao servid.or.`9u

qçomissão designados, primordialmente:

a)    anotar,   em   registro   próprio   as   ocorrências   relacionadas   com   a   execução   do   contrato_,
determinando  o  que  for  necessário  à  regularização  das  faltas  ou  defeitos  observados,  sLem

prejuízo de outras atribuições;

b)    transmitir à CONTRATADA, instruções e comunicar alterações de prazos, quando for o caso;

c)      dar  imediata  ciência  a  seus  superiores  e  ao  órgão  central  de  controle,  acompanhamento  e
avaliação   financeira   de   Contratos  e   Convênios,   dos   incidentes   e   ocorrências   que   possam
acarretar a imposição de sanções ou a restrição contratual;

d)    adotar,  junto  a  terceiros,  as  providencias  necessárias  para  a   regularidade  da  execução  dq
contrato;                                                                                                                                                                                  ,.,. j  . + Ll

e)    promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da execução já  realizada, emitindo`a
competente habilitação para o recebimento de pagamentos;                                                           i r ```,

fl     esclarecer   prontamente   as  dúvidas  da   CONTRATADA,   solicitando   ao   setor  competente  dã
Administração, se necessário, parecer de especialistas;

g)    cumprir  as  diretrizes  traçadas  pelo  órgão  central  de  controle,  acompanhamento  e  avaliação
financeira de Contratos e Convênios;

h)    fiscalizar  a  obrigação  da  CONTRATADA  de  manter,  durante  toda  a  execução  do  Contrato,  em
compatibilidade   com   as  obrigações   assumidas,   as  condições   de   habilitação   e   qualificação
exigidas   no   processo   administrativo   de   inexigibilidade   de   licitação,   bem   como   o   regular
cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;                                                                L  `    ,.,

i)      ordenar  a  imediata  retirada,  de  suas  dependências,  de  empregados  da  CONTRATADAtuçüia

permanência  seja   inconveniente  ou  que  venha  confundir  ou  danificar  a  ação  fiscalizaqqra/
correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA, quaisquer ônus decorrentes da5 leis trabalhistas
e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;                                                    \      q

j)     solicitar da coNTRATADA, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com
a execução do Contrato.

Parág. Único         A  ação  ou  omissão,  total  e  parcial,  da  fiscalização  da  coNTRATANTE,  não  eximirá  a
CONTRATADA de total responsabilidade na execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA -DAS PENALIDADES

a)    A  CoNTRATADA ficará  sujeita  a  uma  das  sanções  administrativas  previstas  na  iei  FedéraÊ!"ã
8.666/93, ressalvado o disposto no § 29, do art. 87, conforme a gravidade do caso, asseguraüü'-ó
direito à ampla defesa, e, ainda, ao ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados`ã
Administração e às cabíveis cominações penais;

b)    a multa de mora será de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso injustificado, sobre o valor dos
serviços  não  entregues  na  forma  avençada,  a  partir  da  data  em  que  deveria  ser  cumprida  a
obrigação, facultada à Administração a rescisão unilateral do Contrato;

c)    será de i0% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato a multa aplicável, cumulativamente
ou não, no caso de inexecução total ou parcial do Contrato;

d)    se a CONTRATADA não  recolher o valor de  multa que  lhe for aplicada, dentro de 05  (cinco) dias
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e)    os Atos Administrativos de aplicação das sanções, inclusive rescisão contratual, serão publicados
resumidamente no Mural da sede Prefeitura.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DA RESC]SÃO

a)  a  rescisão  do  presente  Contrato  dar-se-á  nas  hipóteses  previstas  nos  arts.  77,  78  e  79  da  Lei
Federal N9 8.666/93;

b)  o  não  cumprimento  ou  cumprimento  irregular  das  cláusulas  e  condições  estabelecidas  neste
Contrato,   por  parte   da   CONTRATADA,  assegurará  à   CONTRATANTE  o   direito  de   dá-Io   por
rescindido, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal,.'cç)rr)

prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie por parte da Administração.               -;   r)ê.s;>

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DA GARANTIA
: \`, \`

Não será exigida garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DA SUJElçÃO LEGAL

Além  das  disposições  da  Lei  Federal  n°  i3.979/2020  e  Lei  n98.666/93  e  demais  normas  estaduais  e
municipais pertinentes, este instrumento se sujeita, ainda, as normas reguladas pelo Direito Civil.

CLÁUSULADÉCIMAQUARTA-DOFORO
Q,.'.'.-`":'.1

Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato e que não comportarem acordo aníigávêl,
fica eleito o foro da comarca de lgaporã, neste Estado.                                                                                              ` t`
'

CLÁUSUIA DÉCIMA QUINTA -DAS DISPoslçõES FINAIS

E  por  estarem  justos  e  acordados,  assinam  o  presente  Contrato,  em  03  (três)  vias  de  igual  teor,  os
representantes legais de ambas as partes, nô presença de duas testemunhas.

CNPJ: 10.421.872/0001-87
LÀÍSE  FAGUNDES  FARIAS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE

Testemunha

lgaporã-BA, 28 de maio de 2020.

toãfim%-##:r#w:Ní#L|"|
CONTRATADO

Testemunha

Praça Bemardo de Brito,  n° 430, Centro -CEP: 46,490J)00 -19aporã -Bahia -Fone.. (77) 3460-1021
CNPJ:  13.811.484/000109

Dispensa de Licitação n° 0062/2020 - FL 5
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Extrato de Contratos N9s: 0189 a 0192/2020

1Cr

CONTRATOS

PFtEFEITURA MUNICIPAI DE IGAPORÃ -BAHIA
CNPJ N® 13.811.484/000109

EXTFtATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

CTO189-20-FMS -lNEXIGIBILIDADE DE UCITAÇÃO. N9. 0018/2020

Contrato:  EDUARDO MAGALHÃES AZEVEDO EIREU, CNPJ sob n9 36.989.444/000149. Objeto:
contratação  de  pessoas físicas  ou jurídicas  para  a  prestação  de  serviços  médicos  através  de
clínicos  gerais,  especiallstas,  exames,  consultas,  para  atendimento  aos  usuárlos  do  Sistema
Únlco de Saúde (SUS), da rede pública municipal de saúde, interessadas em prestar serviços de
saúde  nas  especialidades  médicas,  destinados  a  pacientes  em  situação  de  vulnerab"dade
grave ou não, de urgêncla ou não e por ordem judicial, dos quais o Fundo Municipal de Saúde
não possua em seu quadro de profissionais da saúde, conforme sollcitação do Fundo Municipal
de   Saúde,   para   atender  aos   munícipes   do   Munici'pio   de   lgaporã/BA.   Valor  Global   de   $
148.200,00 (cento e quarenta  e oito  mll e duzentos reals).  Vigência:  período:  27/05/2020 a
27/05/2021 -lgaporã-Ba.

CTO190-20- FMS - DISPENSA D ELICITAÇÃO Ng. 0062/ZOZ0

Contrato: JOÃO DO PRADO FERNANDES FILHO, CPF sob n9 039.236.805-62. Objeto:  prestação
de serviços no apoio das barreiras da vigilância sanitária do município de lgaporã -Bahia. Valor
Global    de    R$6.600,00   (sels    mll   e   selscentos   reals).   Vigência:    período:    Z8/05/2020   a
31/07/2020 -lgaporã-Ba.

CT0191-20-PMl -PREGÃO PRESENCIAL Ng. 0005/2020

Con`rato: GUARECOMPE COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS, CNPJ sob n9 13.987.623/0001-
41.  Objeto:  aquisição  de  pneus  novos,  câmaras  de  ar,  protetores  e  bicos,  certificados  pelo
inmetro  e  serviços  de  alinhamento,  balanceamento  e  recapagem  para  atender os  veículos  e
máquinas  pesadas  pertencentes  a  frota  do  município  de  lgaporã  -  Ba.  Valor  Global  de  R$
31.217,50  (trlnta  e  um  mll  duzentos  e  dezessete  rea]s  e  c]nqiienta  centavos),  Vigência:
período: 28/05/2020 a 31/07/2020 - igaporã-Ba.

CT-0192-ZO-PMl -PREGÃO PF`ESENCIAL N9. 0008/2020

Contrato:   VALBENS  COSTA   E   CIA   LTDA  -   ME,   CNPJ   sob   n9   03.034.904/0001-26.   Objeto:
aquislção  de   materials  para  construção  dlversos,   para   atender  a   prefeitura   municipal   de
lgaporã e todas suas Secretarias. Valor Global de R$ 1.628,53 (um mil selscentos e vlnte e olto
reals e clnquenta e três reals). Vigência: período: 28/05/2020 a 31/07/2020 - lgaporã-Ba.

ste documento foi as§inado digibalmente por PROCEI)E BAHm Prooessamento e Cerüficação de Documentos Eletrônlcos l;IDÀ às 18:26 horas do dh o5/o6/2o20,

9L
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