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Decretos

D E C R E T O Nº 020 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022.

“Dispõe sobre novas medidas temporárias de
prevenção e enfrentamento ao contágio pelo Novo
Coronavírus (COVID-19), e estabelece, no
Município de Condeúba, as restrições instituídas
pelo Governo Estadual da Bahia, através do
Decreto nº 21.027, de 10 de janeiro de 2022, e dá
outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais
legislações aplicáveis,
CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde(OMS)
declarou que a COVID-19 foi classificada como uma pandemia;
CONSIDERANDO as medidas de restrição a serem adotadas no território do Estado
da
Bahia, impostas através do Decreto nº 21.027, de 10 de janeiro de 2022, pelo Governo
Estadual;
CONSIDERANDO a determinação do Governo Estadual no sentido de que o Município de
Condeúba promova a adequação dos dispositivos municipais ao Decreto nº 21.027, de 10 de
janeiro de 2022;
CONSIDERANDO a necessidade de adequar as medidas e procedimentos ao quadro
atual no que se refere à prevenção, controle da disseminação e combate de
responsabilidade do Poder Executivo Municipal;
CONSIDERANDO que o acompanhamento e adoção de medidas acerca dos eventos
oficiais correrá por contas autoridades sanitárias, e que os eventos clandestinos serão de
responsabilidade da Polícia Militar, conforme o disposto no Decreto nº 21.027/2022;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 20.885, de 16 de novembro de 2021, que
dispõe sobre o dever de vacinação contra COVID-19, dos servidores e empregados
públicos estaduais;
CONSIDERANDO súmula viculante do STF – ADIs – Ação Direta de
Inconstitucionalidade, nº 6.586e 6.587 e Recurso extraordinário com agravo – ARE nº
1267879, que entendeu pela constitucionalidade da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de
2020, de modo que o ente federativo pode determinar aos cidadãos que se submetam
compulsoriamente à vacinação contra a COVID-19, impondo medidas restritivas aqueles
que se recusem a vacinação;
CONSIDERANDO as orientações do Ministério Público por meio do ofício nº
188/2021-PJC, no sentido de que o ingresso nos eventos fica condicionado à
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comprovação de esquema vacinal completo;
CONSIDERANDO que os direitos à vida e à saúde, contemplados nos artigos 5º, 6º e
196 da Constituição Federal de 1988, devem prevalecer em relação à liberdade de
consciência e de convicção filosófica individual;
CONSIDERANDO o surgimento de novas variantes da COVID-19 (ômicron) mais
contagiosas;
CONSIDERANDO o atual cenário epidemiológico de surto provocado pelo vírus
influenza (H3N2); e
CONSIDERANDO a monitoramento dos indicadores – número de óbitos, taxa de
ocupação de leitos de UTI e números de ativos – divulgados diariamente nos boletins
epidemiológicos,
DECRETA:
Art. 1º. Este Decreto disciplina medidas temporárias de prevenção e enfrentamento ao
contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) e suas variantes, as quais deverão ser
cumpridas integralmente por todos os órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura
Municipal de Condeúba-Ba, além da população em geral, ficando determinadas as restrições,
em todo o território do Município de Condeúba(BA).
Art. 2º. As Secretarias e Órgãos da Administração Pública Municipal deverão adotar as
medidas para prevenção e controle da transmissão do novo coronavirus (COVID-19), nos
termos do presente Decreto, no qual ficam estabelecidas medidas temporárias e de
prevenção ao contágio pelo vírus, que deverão ser adotadas no âmbito territorial de
Condeúba, Estado da Bahia, na forma que indica e dá outras providências.
Parágrafo Único - A lotação máxima permitida em cada estabelecimento comercial, de
serviços e financeiro, como mercados e afins, bancos e lotéricas, cujo funcionamento esteja
autorizado, será definida pela VISA local, considerado o tamanho do espaço físico, com o
objetivo de evitar aglomerações.
Art. 3º. As atividades letivas presenciais, nas unidades de ensino na rede pública municipal
continuam suspensas por tempo indeterminado.
Parágrafo Único – Cursos técnicos, redes particulares de ensino superior EAD - Ensino à
Distância, cursos de pós-graduação presenciais ou semipresenciais, poderão exercer suas
atividades desde que atendam as normas de protocolo determinadas pela Vigilância Sanitária
Municipal - VISA, após a realização de vistoria prévia in loco, com o efetivo cumprimento de
todas as diligências apontadas.
Art. 4º. Fica autorizado a circulação, compreendendo a saída e a chegada de veículos
operadores de linhas de transporte rodoviário coletivos, alternativos e similares interestaduais
de passageiros que venham de quaisquer pontos de origem para o Município de Condeúba,
Estado da Bahia, em atendimento a legislação estadual aplicável.
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§1º - Fica autorizado, com 50% de sua capacidade, o transporte coletivo e alternativos
provenientes dos distritos, povoados e zona rural em geral, com o destino à sede do município
de Condeúba, desde que comprovem situação vacinal atualizada, em formato digital pelo
aplicativo CONECTE SUS ou a Carteira Nacional de Vacinação no formato físico.
§2º - Fica determinado a obrigatoriedade da comprovação da situação vacinal atualizada,
em formato digital pelo aplicativo CONECTE SUS ou a Carteira Nacional de Vacinação no
formato físico para as pessoas usuárias do transporte público municipal, TFD – Tratamento
Fora do Domicílio e demais programas, de todas as Secretarias Municipais do Município.
Art. 5º. Fica determinada a autorização de funcionamento, pelo período de 04 a 18 de
fevereiro de 2022, o atendimento presencial ao público em geral, sobretudo em:
I - hotéis e hospedarias;
II - sindicatos urbanos e rurais, através de agendamento e protocolos especificados pela
VISA;
III - cultos religiosos em seus respectivos templos, residências, ou em qualquer logradouro,
desde que observados os protocolos e orientações da VISA local;
IV - feiras livres em todos os seus segmentos, atividades praticadas dentro do mercado
municipal para feirantes/comerciantes locais e dos municípios circunvizinhos, mediante
apresentação do documento de vacinação fornecido no momento da imunização ou do
certificado COVID obtido através do aplicativo “CONECTE SUS” do Ministério da Saúde,
com funcionamento obrigatório pelo período de 05:00h às 13:00h, de segunda a quintafeira e pelo período de 05:00h às 14:00h nas sextas-feiras, de acordo com o protocolo da
Vigilância Sanitária local, ficando ainda recomendado a não circulação de crianças menores
de 12 anos de idade;
V - comércio em geral - de todas as naturezas - varejista ou atacadista;
VI - supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros e quitandas;
VII - lojas de venda de alimentação para animais;
VIII - distribuidores de gás;
IX - lojas de venda de água mineral;
X - bares, restaurantes, padarias, lanchonetes e similares;
XI - bancos, correspondentes bancários, cooperativas de crédito e lotéricas;
XII - salões de beleza, cabeleireiros e similares.
XIII - serviços de saúde, farmácias, assistência médica e hospitalar;
XIV - sistemas de fornecimento de água e de energia elétrica;
XV - segurança privada;
XVI - serviços funerários;
XVII - postos de combustível;
XVIII - oficinas mecânicas, borracharias e similares, desde que cumpram os protocolos
apresentados pela VISA local;
XIX - serviços privados de produção de bens de consumo e que não estejam expressamente
excetuados no presente decreto, desde que atendam as normas de protocolo determinadas pela
Vigilância Sanitária Municipal - VISA, após a realização de vistoria prévia in loco, com o
efetivo cumprimento de todas as diligências apontadas, observando-se a instrução normativa
da VISA local;
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XX - bancas, reforços escolares e similares, desde que observados os protocolos e orientações
da VISA local;
XXI - associações comunitárias, urbanas e rurais, desde que observados os protocolos e
orientações da VISA local;
XXII - o funcionamento de clubes, associações recreativas e similares, públicos ou privados,
desde que observados os protocolos e orientações da VISA local;
XXIII - prática esportiva e jogos de todas as modalidades na zona rural e urbana, em campos
de várzea e quadras poliesportivas públicos ou privados, sem a presença de público;
XXIV - As atividades em academias de ginástica e dança e outros tipos de modalidades,
de acordo com o protocolo especificado pela VISA;
XXV - outros que vierem a ser definidos em ato expedido pela Secretaria Municipal de
Saúde; e
XXVI – Cerimônias de casamentos, batizados, formaturas, podendo as mesmas serem
realizadas em conformidade com os protocolos da VISA local;
Parágrafo Único – Recomenda-se a não realização de festas de casamentos, batizados,
aniversários e similares.
Art. 6º - Fica proibido a realização de shows, festas, públicas ou privadas e afins, em todo
território do Município de Condeúba(BA), em ambiente aberto ou fechado,
independentemente da quantidade de público.
Art. 7º. Os estabelecimentos referidos no artigo 5º deverão exigir o uso de máscaras de
proteção, em seus ambientes de trabalho, dos funcionários, servidores, colaboradores e aos
seus clientes/usuários, de acordo legislação municipal, estadual e federal, vigentes.
Parágrafo Único - Os estabelecimentos a que se refere o caput deste artigo deverão, ainda,
adotar as seguintes medidas:
I - intensificar as ações de limpeza;
II - disponibilizar na entrada do estabelecimento e em lugares estratégicos de fácil acesso,
álcool em gel 70% e máscaras de tecido para uso obrigatório dos seus clientes e trabalhadores;
III - divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de prevenção;
IV- fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema a fim de evitar a
aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento aguardando atendimento;
V - promover organização do fluxo e das filas durante o horário permitido do atendimento ao
público, mantendo distância mínima de 1,5m (um metro e meio);
VI - criar barreira de distanciamento de no mínimo um metro entre clientes e balcão de
atendimento;
VII - permitir acesso simultâneo de no máximo três clientes dentro do estabelecimento de
pequeno porte, cinco no de médio porte e de dez no de grande porte.
Art. 8º. Incumbirá às Secretarias municipais competentes e a Polícia Militar do Estado da
Bahia fiscalizar o cumprimento das disposições deste decreto.
Art. 9º. As pessoas físicas e jurídicas sujeitar-se-ão ao cumprimento das medidas previstas
neste Decreto, e o seu descumprimento acarretará na responsabilização civil, penal e
administrativa, nos termos previstos em lei.
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Parágrafo Único - Naqueles casos em que o cidadão esteja com notificação de isolamento
domiciliar determinada pela Secretaria Municipal de Saúde, o descumprimento do período
de quarentena acarretará na responsabilização criminal, sobretudo, naquelas contidas no
artigo 268 do Código Penal Brasileiro, o qual preceitua que “Infringir determinação do poder
público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa: Pena detenção, de um mês a um ano, e multa. Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço,
se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico,
dentista ou enfermeiro.”
Art. 10. Fica proibido a realização de velórios em casos de óbitos suspeitos ou confirmados
de COVID-19, cujo sepultamento deverá ocorrer imediatamente, atendendo integralmente aos
protocolos do Ministério da Saúde. Nos demais casos, os velórios poderão ocorrer em
residências ou em local próprio do serviço funeral particular, devendo restringir-se a 10 (dez)
o número máximo de pessoas, simultaneamente, vedados a distribuição de alimentos e
aglomeração de pessoas no entorno das dependências.
Parágrafo Único - Os EPI’s (Equipamento de Proteção Individual) e insumos relativos à
prevenção ao COVID-19 a serem utilizados durante o velório e sepultamento, bem como o
controle do fluxo de pessoas, serão de responsabilidade do prestador do serviço funerário.
Art. 11. As clínicas privadas deverão organizar seus horários de atendimento de forma a
evitar aglomeração de pessoas, reforçando as medidas de higienização com a
disponibilização de álcool em gel 70% e EPIs, uso obrigatório de máscaras para
pacientes, acompanhantes e trabalhadores, respeitando as peculiaridades de cada serviço
e o risco envolvido em cada atendimento, exigindo a comprovação vacinal atualizada, em
formato digital pelo aplicativo CONECTE SUS ou a Carteira Nacional de Vacinação no
formato físico.
Art. 12. Ficam proibidos, também, no âmbito do município de Condeúba-Ba, pelo período de
04 a 18 de fevereiro de 2022, prorrogáveis, se necessário, todos os eventos públicos e
particulares nos espaços públicos e de propriedade privada, sejam de caráter cultural,
comercial, comemorativo e esportivos de todas as modalidades (realização de torneios,
olimpíadas, copas, festivais, gincanas, cavalgadas, passeios ciclísticos e motociclísticos por
equipe, bingos), excetuando os eventos científicos, de educação e saúde. Os eventos culturais
de pequeno porte em espaços abertos próximos a bares, restaurantes e similares também serão
proibidos, pois essas atividades facilitam a formação de aglomeração, além de manter as
pessoas mais tempo nos locais.
Art. 13. Os servidores municipais em geral da Prefeitura de Condeúba, (efetivos, nomeados,
credenciados, terceirizados e/ou contratados), bem como eventuais contratações, deverão
estar imunizados com esquema vacinal completo, necessitando comprovar ao setor de
trabalho a situação vacinal atualizada, em formato digital pelo aplicativo CONECTE SUS ou
a Carteira Nacional de Vacinação no formato físico.
Art. 14. Os servidores públicos que estiverem com sintomas inerentes ao COVID-19,
deverão ser periciados por equipe das Unidades Básicas de Saúde e encaminhados a
exercerem suas atividades em regime home office. Aqueles que estiverem com o esquema
vacinal completo deverão retornar imediatamente as suas atividades normais, e nos casos de
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portadores de comorbidades, poderão exercer suas funções em sistema home office, mediante
a renovação de laudo médico, contendo CID, emitido por especialista, a cada 03 (três)
meses.
Parágrafo Único - As gestantes poderão exercer suas funções em sistema home office nos
moldes da Lei nº 14.151, de 12 de maio de 2021.
Art. 15. Todos os cidadãos que tenham regressado, nos últimos 07 (sete) dias, ou que venham
a regressar, durante a vigência deste Decreto, de locais em que há transmissão comunitária do
vírus da COVID-19, conforme boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, bem como
aqueles que tenham contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado, deverão ser
aplicadas as seguintes medidas:
§1º - os que apresentarem sintomas (sintomáticos) de contaminação pelo COVID-19 deverão
ser afastados do trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, pelo período de acordo a
determinação médica;
§2º - os que não apresentarem sintomas (assintomáticos) de contaminação pelo COVID-19
deverão desempenhar, em domicílio, em regime excepcional de teletrabalho, pelo prazo de 07
(sete) dias, a contar do retorno ao Município, as funções determinadas pela chefia imediata,
respeitadas as atribuições do cargo ou do emprego, vedada a sua participação em reuniões
presenciais ou a realização de tarefas no âmbito da repartição pública;
§3º - Todas as pessoas oriundas de regiões com casos confirmados de transmissão do
COVID-19 deverão fornecer dados à equipe de Vigilância Sanitária e Epidemiológica
deste município, com a finalidade de serem cadastrados para garantir monitoramento e
prevenção.
Art. 16. As Secretarias Municipais devem promover tratamento especial aos idosos,
gestantes, pessoas com doenças crônicas e/ou comorbidade descompensada e crianças,
considerados grupos vulneráveis, promovendo a devida orientação e procedimento para a
prevenção.
Art. 17. Todos os casos suspeitos de infecção do coronavírus deverão ser imediatamente
notificados à Secretaria Municipal de Saúde, pelos telefones (77) 99213-0602 e (77)
99187-6714 ou pelo e-mail: viep.condeuba@gmail.com visando o acompanhamento e a
manutenção de dados essenciais à identificação de pessoas com risco ou efetivamente
infectadas, com a finalidade principal de adotar as medidas terapêuticas necessárias e
evitar a sua propagação.
Art. 18. Todos os órgãos públicos municipais deverão fixar mensagens sobre os cuidados de
prevenção sobre Coronavírus, em modelo que deverá ser apresentado pela Assessoria de
Comunicação do Município de Condeúba-Ba.
Art. 19. Os servidores e empregados da área da saúde que divulgarem notícias falsas, levando
o pânico para a população serão devidamente responsabilizados e processados pelos seus atos.
Art. 20. Qualquer cidadão que dissemine fake news acerca do Coronavírus com fins de
promoção pessoal responderá judicialmente por tais atos.
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Art. 21. Considerar-se-á abuso do poder econômico a elevação de preços, sem justa causa,
com o objetivo de aumentar arbitrariamente os preços dos insumos e serviços relacionados ao
enfrentamento ao COVID-19, na forma do inciso III do artigo 36, da Lei Federal Nº 12.529,
de 30 de novembro de 2011, e do inciso II do artigo 2º, do Decreto Federal Nº 52.025, de 20
de maio de 1963, sujeitando as penalidades em ambos os normativos, com aplicação de
multas e cassação de alvará de funcionamento e interdição do estabelecimento.
Parágrafo Único - A vigilância Sanitária, no âmbito de sua atuação deverá realizar
fiscalizações para coibir o aumento arbitrário de preços dos insumos e serviços relacionados
ao enfretamento do COVID-19.
Art. 22. Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional,
decorrente do coronavírus, nos termos dispostos nos artigos 4º e 8º da Lei Federal nº 13.979,
de 06 de fevereiro de 2020.
§1º - A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporário e aplica-se
apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do COVID-19.
§2º - O processo administrativo de dispensa de licitação deverá seguir as normatizações
legais e procedimentos gerenciados pela Controladoria do Município.
Art. 23. O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente Decreto será
caracterizado como infração à legislação municipal e sujeitará o infrator às penalidades e
sansões aplicáveis, inclusive o uso de força policial, sujeitando-se, ainda, o infrator as
penalidades de aplicação de multas, cassação de alvará de funcionamento e interdição do
estabelecimento.
Art. 24. O uso de máscaras de proteção nas vias públicas do município, torna-se obrigatório,
sob pena de aplicação de sanção prevista nos artigos 132, 267, 268 e 330, c.c. o artigo 69,
todos do Código Penal Brasileiro, com base na Lei Federal nº 13.979/2020, na Portaria nº
1.565 do Ministério da Saúde, Lei Estadual nº 14.261 e Decretos do Governo do Estado da
Bahia.
Art. 25. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 26. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as
disposições em contrário.

Condeúba(BA), 03 de fevereiro de 2022.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal
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Extratos de Contratos

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005-K/2021

ESPÉCIE: FORNECIMENTO DE PRODUTOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2021
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2021
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos injetáveis para
manutenção do Fundo Municipal de Saúde de Condeúba, conforme condições,
especificações e quantidades descritas no Termo de Referência.
BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93

CRÉDITO DA DESPESA: Unidade Orçamentária: 030701 - SECRETARIA DE
SAÚDE; Atividade: 2.006- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE; 2.067 GESTAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA; 2.069 - MANUTENÇÃO DO BLOCO
MAC
MEDIA
E
ALTA
COMPLEXIDADE;
2011-MANUTENÇÃO
DA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA; 2.147- Enfrentamento da Emergência Covid19;
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR DO CONTRATO: R$300.000,00 (trezentos mil reais), referente lote 01 (único).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 03/01/2022 a 31/12/2022 ou até entrega total dos
produtos/serviços.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA,
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa –
Prefeito Municipal; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA, CNPJ Nº
11.740.512/0001-00 - Assina pela Contratante: Vagney Franklin Silveira Pereira –
Gestor do Fundo de Saúde
CONTRATADA: M&A SUPRA COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ nº 10.731.996/0001-69
– Assina pela Contratada: MARCO ANTONIO CRISÓSTOMO PORTELA, CPF nº
371.700.665-72.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 005-J /2022

Ref. Pregão Eletrônico SRP Nº 009/2021
Processo Administrativo Nº 026/2021

TERMO
DE
CONTRATO
ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI
CELEBRAM
O
MUNICÍPIO
DE
CONDEÚBA ATRAVÉS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA
E
A
EMPRESA
BRASMEDICA
COMERCIAL
DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME.

O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL, Estado da Bahia,
sediada à Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA,
inscrita no CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80, neste ato representada por seu
Prefeito o SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, brasileiro, maior, agente político,
Identidade nº 06876958 05 – SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 915.578.285-04, e
o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA, Estado da Bahia, pessoa
jurídica de direito público, com sede na Praça da Bandeira, s/n, centro,
Condeúba/BA, inscrito no CNPJ sob o nº CNPJ: 11.740.512/0001-00, neste ato
representada pelo Secretário o SR. VAGNEY FRANKLIN SILVEIRA PEREIRA,
CPF nº 010.657.495-70, RG nº 08.790.283-43, encontradiço a Rua São Luís, nº
184, Bairro São Vicente de Paula, na cidade de Condeúba – BA, aqui denominado
CONTRATANTE e, do outro lado a empresa BRASMEDICA COMERCIAL DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ nº 10.197.423/0001-05, com
sede a Av. Pref. José Neves Teixeira, nº 2911, Terréo, Bairro Ipanema, Guanambi
- BA, representada neste ato pelo SR. ROMILDO RAMOS SOBRINHO, brasileiro,
maior, capaz, empresário, Identidade nº 0797508775 SSP/BA e CPF nº
886.922.805-34, encontradiço a Av. Pref. José Neves Teixeira, nº 2911, Terréo,
Bairro Ipanema, Guanambi - BA, simplesmente neste termo denominada
CONTRATADA, contratam com fundamento no Pregão Eletrônico SRP nº
009/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS,
MATERIAIS
ODONTOLÓGICOS,
MATERIAIS
HOSPITALARES, OUTROS CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA, O SEGUINTE.
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A Empresa BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- ME, com sede no endereço supra, por seu titular (ou representante) no fim
assinado, compromete-se:
Pelo instrumento particular individual mantido entre a PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONDEÚBA e a empresa acima definidos e qualificados, por seus respectivos
representantes legais, infra timbrados, ajustam e contratam o integral cumprimento
das cláusulas e condições descritas neste instrumento individual que integra todas
as disposições do Edital cujo objeto é o fornecimento de medicamentos, materiais
odontológicos, materiais hospitalares, outros correlatos para manutenção do
Fundo Municipal de Saúde de Condeúba.
Este Termo de Contrato Administrativo encontra-se vinculado ao Processo
Administrativo nº 026/2021.
I – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:
1.1. Este contrato individual encontra-se vinculado às determinações da Lei nº
10.520/02 e Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como a todas
as determinações contidas no Instrumento exordial, como lei interna da
licitação, realizada sob a modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 009/2021,
examinado conforme preceitua LLC (parágrafo único do art. 38 da Lei
8.666/93) observando precipuamente às cláusulas descritas no art. 55 da
mesma lei, em aplicação subsidiária.
II – CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. A empresa se compromete expressamente ao fornecimento de
medicamentos, materiais odontológicos, materiais hospitalares, outros
correlatos para manutenção do Fundo Municipal de Saúde de Condeúba, o
qual será realizado nas condições e forma previstas na homologação
publicada no DOM Nº 2672 de 23/04/2021, referente ao Pregão Eletrônico
SRP nº 009/2021, PA nº 026/2021, cujo teor encontra-se recepcionado por
este instrumento como se nele transcrito.
III – CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:
3.1. A CONTRATADA executará o objeto deste contrato, nos moldes e
condições de sua proposta e negociação processada em Sessão Pública,
ficando para tanto ajustado o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
referente lote 6, com base em preços praticados na área de atuação,
devendo o pagamento ser efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias
consecutivos, contados da entrega da fatura no protocolo geral da
Contratante, depois de ser devidamente atestada pelo setor competente de
Fiscalização da Prefeitura, documentos esses que serão processados e
pagos segundo a legislação vigente, nas condições dispostas no edital e
neste termo, não permitido qualquer acréscimo além do que fora ali
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previsto, exceto quando por força de revisão devidamente justificada e
comprovada.
3.2.

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3.

Considerar-se-á como data do pagamento o dia da emissão da ordem
bancária.

3.4.

Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação
da despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à Contratada e o pagamento
ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.

3.5.

O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar
qualquer ônus adicional para a Contratante, nem deverá haver prejuízo da
prestação do fornecimento pela Contratada.

3.6.

Os pagamentos relativos ao presente contrato só serão pagos em nome da
empresa qualificada no preâmbulo deste Instrumento como Contratada, não
sendo admitida a emissão de faturas em nome de filiais ou de terceiros.

3.7.

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados
pelo contratado.

3.7.1. As Notas Fiscais deverão, obrigatoriamente, ser apresentadas constando
da descrição da validade, lote e marca, imprescindíveis para o lançamento
das mesmas no sistema Hórus e Sigaf.
3.7.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.
3.8.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

3.9.

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos
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sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei
nº 8.666, de 1993.
3.9.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências previstas neste Edital.
3.10. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
3.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
3.12. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
3.13. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério
da contratante.
3.14. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto na legislação vigente.
3.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente,
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização
da regularidade fiscal e trabalhista quanto à inadimplência da contratada,
bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.
3.16. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
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3.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a
contratada não regularize sua situação.
3.17.1.
Será rescindido o contrato em execução com a contratada
inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou
outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
3.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
3.18.1.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
3.19. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito de
reajustamento de preços ou atualização monetária.
IV – CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA DO OBJETO E ACEITAÇÃO:
4.1. O prazo de entrega dos produtos é de até 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme
informações constantes na autorização de compra.
4.2.

O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser
inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, ou a metade do prazo
total recomendado pelo fabricante.

4.3.

A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Saúde.

4.4.

Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme
praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e
estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas
na legislação em vigor.

4.5.

As entregas dos produtos serão realizadas diariamente ou semanalmente,
conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria Municipal da
Saúde. As embalagens devem estar livres de imperfeições e de danos.
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4.6.

Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o
padrão de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada
nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes).

4.7.

Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias,
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.8.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.

4.9.

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.

4.10. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.11. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato.
V – CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO
5.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante
para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando
o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
5.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e
setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3
(três) membros, designados pela autoridade competente.
5.2.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei nº 8.666, de 1993.
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5.3.

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.

VI - CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
validade;
6.1.1.1.

As Notas Fiscais deverão, obrigatoriamente, ser apresentadas
constando da descrição da validade, lote e marca, imprescindíveis para
o lançamento das mesmas no sistema Hórus e Sigaf.

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº 8.078, de 1990);
6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
6.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
6.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
6.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes
ao objeto da presente licitação;
6.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que
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está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência
ou na minuta de contrato ou em legislação específica;
6.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
6.1.10.
Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
6.1.11.
Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica,
cumprindo rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.
6.1.12.
Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação
do objeto licitado.
VII - CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
7.1. São obrigações da Contratante:
7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus
anexos;
7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido;
7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado, realizando
anotações em registro próprio das falhas detectadas, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
anexos;
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7.1.6. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
7.1.8. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.1.9. Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos,
nas condições estabelecidas em contrato.
7.2.

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

7.3.

Fazer através da Secretaria Municipal de Saúde a inserção dos dados de
todas as aquisições de insumos de saúde doravante feita por todos os seus
diversos centros de compras e unidades gestoras no Banco de Preços em
Saúde, disponível no Portal Eletrônico do Ministério da Saúde.

VIII - CLÁUSULA OITAVA – DA MULTA POR INADIMPLEMENTO DA
CONDIÇÃO:
8.1. Por descumprimento dos termos deste contrato, o qual inclui as cláusulas
editalícias, a Contratada pagará a Contratante, sem prejuízo de aplicação
das demais penalidades previstas no Edital:
8.1.1. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste
Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de
empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicados oficialmente;
8.1.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto;
8.2.

A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido
para o adimplemento da condição, podendo ser compensada com qualquer
pagamento que lhe seja devido, devendo os saldos, em havendo, serem
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creditados em conta da Contratada. Caso contrário cabe a Contratada
restituir os valores relativos as potenciais diferenças.
8.3.

Transcorrido o prazo de 02 dias úteis estabelecido para entrega do objeto
poderá a Contratante cancelar a autorização de compra ou instrumento
congênere, sem prejuízo do direito de cobrança da multa devida e demais
sanções aplicáveis, previstas na Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das demais
prerrogativas legais.

IX - CLÁUSULA NONA – CONDIÇÕES DE ADIMPLEMENTO E QUITAÇÃO:
9.1. O preço ajustado na cláusula terceira será pago pela CONTRATANTE a
CONTRATADA do seguinte modo:
9.1.1. Após adimplemento da condição com a devida entrega do objeto, conforme
estabelecido no edital, dando-lhe atestado de quitação pelo recebimento,
podendo a quitação ser parcelada conforme entrega de cada parcela
ajustada.
9.1.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que
a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 ) I = 0,00016438
I=
I = (TX)
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
X - CLÁUSULA DÉCIMA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO:
10.1. A CONTRATANTE reveste-se do direito de proceder qualquer tipo de
reclamação quanto o cumprimento do objeto de acordo com o que foi
definido no edital, podendo rejeitar a fatura, no todo ou em parte, caso
apresente incompatibilidade com o que demandado, cabendo a
CONTRATADA toda responsabilidade sobre as ocorrências, a qual será
atribuída os ônus decorrentes.
XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO:
11.1. A Prefeitura Municipal de Condeúba reveste-se do direito de só aceitar o
objeto que estiverem de acordo com as especificações e/ou exigências
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descritas no edital, depois de terem sido considerados em perfeito estado e
ordem pelo setor de fiscalização da Secretaria de Saúde, além do que o
objeto contratado deve apresentar claras condições de aceitabilidade,
devendo ser rejeitado, no todo ou em parte, caso apresente
incompatibilidades técnicas aparente ou não ou mesmo imperfeições,
desde que comprovadas por laudos emitidos pela equipe ou pessoa
designada para fiscalização, cabendo ao contratado, substituição de todo
objeto condenado e imediata reposição, atribuindo-lhes todos os ônus
decorrentes da rejeição, inclusive quanto aos prazos e despesas inerentes
do problema.
11.2. O contrato considerar-se-á adimplido quando do recebimento definitivo do
objeto pela Prefeitura/Secretaria Municipal de Saúde, mediante termo
circunstanciado ou recibo, conforme o caso.
XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
COMO SUPORTE DA DESPESA E DOS ESTÁGIOS DA LEI Nº 4.320/64:
12.1. O crédito pelo qual correrá a despesa origina-se das seguintes dotações
orçamentárias:
Unidade Orçamentária: 030701 - SECRETARIA DE SAÚDE; Atividade:
2.006- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE; 2.067 - GESTAO
DAS ACOES DE ATENCAO BASICA; 2.069 - MANUTENÇÃO DO BLOCO
MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE; 2011-MANUTENÇÃO DA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA; 2.147- Enfrentamento da Emergência
Covid19; Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
12.2. Os pagamentos serão efetuados obedecendo rigorosamente os estágios
indicados no art. 63 da Lei nº 4.320/64.
XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E DA
POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO EM PARTE:
13.1. Conforme faculta o art. 56 da Lei nº 8.666/93, não haverá depósito em
garantia da execução, nada tendo o contratante que restituir ou acrescentar
ao contrato inicial no final deste contrato.
13.2. Em situações excepcionais depois da anuência administrativa é permitida a
subcontratação, em parte do objeto contratado, no entanto cabe a
Administração definir previamente e expressamente a sua aceitação,
obedecendo-se disposições do art. 72 da Lei 8.666/93, não excluída a
responsabilidade da contratada.
XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:
14.1. Para os casos de inexecução total ou parcial previstos no art. 77 da Lei das
Licitações e Contratos, bem como os motivos descritos no art. 78 da
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mesma lei, poderão ser aplicados automaticamente, desde que motivos
justos assegurem a sua aplicação, facultada, na ausência de normas na Lei
10.520/02, uso subsidiário das diretrizes da Lei 8.666/93.
XV - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES
HABILITATÓRIAS, LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E VINCULAÇÃO AO
INSTRUMENTO INICIAL.
15.1. Encontram-se as partes estritamente vinculadas a licitação e ao processo
administrativo que contém o procedimento, bem com a legislação vigente
aplicável e, ainda, na obrigação de manter durante todo o contrato a
compatibilidade das obrigações assumidas nas condições iniciais previstas
no instrumento exordial, sem prejuízo da manutenção das condições
habilitatórias no decorrer de toda execução, assegurada a manutenção da
qualidade dos serviços/produtos.
XVI - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS DIREITOS DOS CONTRATANTES:
16.1. CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE:
16.1.1.
Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos
enumerados nos incisos I e II e alíneas do artigo 65, da Lei 8.666/93.
16.1.2.
Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os
encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por
aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Art. 65, § 6º, da Lei
8.666/93.
16.1.3.
Exigir o cumprimento fiel do contrato pelas partes, de acordo com as
cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial. Art. 66, da Lei 8.666/93.
16.1.4.
Obrigar o Contratado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verificarem vícios defeitos ou incorreções resultantes da execução
dos serviços.
16.1.5.
Responsabilizar o Contratado pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, Art.77 da Lei
8.666/93.
16.1.6.
Responsabilizar o Contratado pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
(art. 71 "caput" da Lei 8.666/93).
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16.1.7.
A inadimplência do contratado, com referência aos encargos
estabelecidos neste artigo, não transfere à Administração Pública a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularização.
16.1.8.
A Administração rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou
fornecimento executado em desacordo com o contrato. Art. 76 da Lei
8.666/93.
16.1.9.
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com
as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Art. 77
da Lei 8.666/93.
16.1.10.
O descumprimento total ou parcial das cláusulas descritas neste
contrato, implicará nas consequências previstas no Art. 78 e incisos da Lei.
8.666/93.
16.2. CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATADA:
16.2.1.
Em caso de rescisão, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da
Lei 8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos
prejuízos regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo ainda
direito a:
16.2.2.

Devolução de garantia se for o caso;

16.2.3.
Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da
rescisão;
16.2.4.

Pagamento do custo da desmobilização.

16.2.5.
Rescindir o contrato, em caso de supressão, por parte da
Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei
8.666/93.
16.2.6.
Suspender o contrato, em caso de atraso de pagamento superior a
noventa dias, até que seja normalizada a situação. Art. 79, inc. XV, da Lei
8.666/93.
16.2.7.
Direito a prorrogação do contrato, ocorrendo impedimento,
paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será
prorrogado automaticamente por igual tempo. Art. 79, § 5º, da Lei 8.666/93.
16.2.8.
Direito a indenização no caso de nulidade do contrato, se este
houver executado até a data em que ela for declarada e por outros
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prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável,
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Art. 59, § único,
da Lei 8.666/93.
XVII - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
17.1. O prazo de vigência do presente contrato será da sua assinatura até 31 de
dezembro de 2022 ou até entrega total dos produtos/serviços, podendo ser
prorrogado na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
XVIII - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - SANÇÕES E PENALIDADE PELO
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL:
18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
18.1.1.
Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
18.1.2.

Apresentar documentação falsa;

18.1.3.

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

18.1.4.

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

18.1.5.

Não mantiver a proposta;

18.1.6.

Cometer fraude fiscal;

18.1.7.

Comportar-se de modo inidôneo;

18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.
18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas
nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil
e criminal, às seguintes sanções:
18.3.1.
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que
não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
18.3.2.
Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
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18.3.3.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera
e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
18.3.4.
Impedimento de licitar e de contratar com o Município e
descredenciamento no Sistema do Banco do Brasil S/A, pelo prazo de até
cinco anos;
18.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
18.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
18.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização –
PAR.
18.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nos termos da Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade
administrativa.
18.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de
danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente
público.
18.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados
pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
18.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
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18.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
18.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema do Banco do
Brasil S/A.
18.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas
no Termo de Referência.
XIX - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO/DIREITOS DA
ADMINISTRAÇÃO
19.1. Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93, o
presente contrato poderá ser rescindido, na forma prescrita nos arts. 77 e
80 da mesma Lei.
19.1.1.

Constituem motivo para rescisão do contrato:

19.1.1.1.
O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações,
projetos ou prazos;
19.1.1.2.
O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,
projetos e prazos;
19.1.1.3.
A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a
comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;
19.1.1.4.

O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

19.1.1.5.
A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração;
19.1.1.6.
A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
19.1.1.7.
O desatendimento das determinações regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de
seus superiores;
19.1.1.8.
O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na
forma do § 1o do art. 67 desta Lei;
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19.1.1.9.

A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

19.1.1.10.

A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

19.1.1.11.
A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execução do contrato;
19.1.1.12.
Razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da
esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;
19.1.1.13.
A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou
compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite
permitido no § 1o do art. 65 desta Lei;
19.1.1.14.
A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração,
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
19.1.1.15.
O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas
destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até
que seja normalizada a situação;
19.1.1.16.
A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto
para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais,
bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
19.1.1.17.
A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do contrato.
19.1.1.18.
Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis.
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19.2. A inexecução total ou parcial do contrato, prevista no art. 77 do referido
diploma legal, ensejará sua rescisão, com as seguintes consequências
contratuais:
19.2.1.

Aplicação das penalidades previstas na Cláusula Segunda;

19.2.2.

Execução da garantia contratual, se houver;

19.2.3.
Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos
prejuízos causados à Administração.
XX - CLÁUSULA VIGÉSIMA – VEDAÇÕES
20.1. É vedado à CONTRATADA:
20.1.1.
Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operação financeira;
20.1.2.
Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
XXI - CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO:
21.1. Para qualquer ação decorrente deste contrato, elegem as partes
contratantes, de comum acordo, o foro da cidade de Condeúba/BA,
independentemente de outro por mais privilegiado que seja. E por estarem
assim justos e contratados, assinam este contrato individual em 03 (três)
vias, perante as testemunhas abaixo que a tudo assistiram.

Condeúba/BA, em 03/01/2022

_______________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA

_______________________________
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA
CONTRATANTE

___________________________________
BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
CONTRATADA
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Testemunhas:

____________________________
Nome /Identidade

____________________________
Nome /Identidade
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 005 -K/2022

Ref. Pregão Eletrônico SRP Nº 033/2021
Processo Administrativo Nº 091/2021

TERMO
DE
CONTRATO
ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI
CELEBRAM
O
MUNICÍPIO
DE
CONDEÚBA ATRAVÉS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA
E
A
EMPRESA
M&A
SUPRA
COMERCIAL LTDA - ME.

O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL, Estado da Bahia,
sediada à Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA,
inscrita no CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80, neste ato representada por seu
Prefeito o SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, brasileiro, maior, agente político,
Identidade nº 06876958 05 – SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 915.578.285-04, e
o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA, Estado da Bahia, pessoa
jurídica de direito público, com sede na Praça da Bandeira, s/n, centro,
Condeúba/BA, inscrito no CNPJ sob o nº CNPJ: 11.740.512/0001-00, neste ato
representada pelo Secretário o SR. VAGNEY FRANKLIN SILVEIRA PEREIRA,
CPF nº 010.657.495-70, RG nº 08.790.283-43, encontradiço a Rua São Luís, nº
184, Bairro São Vicente de Paula, na cidade de Condeúba – BA, aqui denominado
CONTRATANTE e, do outro lado a empresa M&A SUPRA COMERCIAL LTDA ME, CNPJ nº 10.731.996/0001-69, Inscrição Estadual nº 82.462-846, com sede a
Rua A, nº 58, Condomínio Empresarial Litoral Norte, Lote 23, Quadra 1, CAJI,
Bairro Itinga, na cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia representada neste
ato pelo SR. MARCO ANTONIO CRISÓSTOMO PORTELA, brasileiro, casado,
administrador, inscrito CPF 371.700.665-72 sob o, RG nº 1638170-06, SSP/BA,
residente e domiciliado a rua Priscila Dutra N° 129 Villas do Atlântico, Lauro de
Freitas-BA, CEP 41.490-010, simplesmente neste termo denominada
CONTRATADA, contratam com fundamento no Pregão Eletrônico SRP nº
033/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA, O SEGUINTE.

A Empresa M&A SUPRA COMERCIAL LTDA - ME, com sede no endereço supra,
por seu titular (ou representante) no fim assinado, compromete-se:
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Pelo instrumento particular individual mantido entre a PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONDEÚBA e a empresa acima definidos e qualificados, por seus respectivos
representantes legais, infra timbrados, ajustam e contratam o integral cumprimento
das cláusulas e condições descritas neste instrumento individual que integra todas
as disposições do Edital cujo objeto é o fornecimento de medicamentos injetáveis
para manutenção do Fundo Municipal de Saúde de Condeúba.
Este Termo de Contrato Administrativo encontra-se vinculado ao Processo
Administrativo nº 091/2021.
I – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:
1.1. Este contrato individual encontra-se vinculado às determinações da Lei nº
10.520/02 e Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como a todas
as determinações contidas no Instrumento exordial, como lei interna da
licitação, realizada sob a modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 033/2021,
examinado conforme preceitua LLC (parágrafo único do art. 38 da Lei
8.666/93) observando precipuamente às cláusulas descritas no art. 55 da
mesma lei, em aplicação subsidiária.
II – CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. A empresa se compromete expressamente ao fornecimento de
medicamentos injetáveis para manutenção do Fundo Municipal de Saúde
de Condeúba, o qual será realizado nas condições e forma previstas na
homologação publicada no DOM Nº 2908 de 19/11/2021, referente ao
Pregão Eletrônico SRP nº 033/2021, PA nº 091/2021, cujo teor encontra-se
recepcionado por este instrumento como se nele transcrito.
III – CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:
3.1. A CONTRATADA executará o objeto deste contrato, nos moldes e
condições de sua proposta e negociação processada em Sessão Pública,
ficando para tanto ajustado o valor irreajustável de R$300.000,00
(Trezentos mil reais), referente ao lote 1 (único), com base em preços
praticados na área de atuação, devendo o pagamento ser efetuado no
prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da entrega da fatura no
protocolo geral da Contratante, depois de ser devidamente atestada pelo
setor competente de Fiscalização da Prefeitura, documentos esses que
serão processados e pagos segundo a legislação vigente, nas condições
dispostas no edital e neste termo, não permitido qualquer acréscimo além
do que fora ali previsto, exceto quando por força de revisão devidamente
justificada e comprovada.
3.2.

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
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comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3.3.

Considerar-se-á como data do pagamento o dia da emissão da ordem
bancária.

3.4.

Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação
da despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à Contratada e o pagamento
ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.

3.5.

O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar
qualquer ônus adicional para a Contratante, nem deverá haver prejuízo da
prestação do fornecimento pela Contratada.

3.6.

Os pagamentos relativos ao presente contrato só serão pagos em nome da
empresa qualificada no preâmbulo deste Instrumento como Contratada, não
sendo admitida a emissão de faturas em nome de filiais ou de terceiros.

3.7.

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados
pelo contratado.

3.7.1. As Notas Fiscais deverão, obrigatoriamente, ser apresentadas constando
da descrição da validade, lote e marca, imprescindíveis para o lançamento
das mesmas no sistema Hórus e Sigaf.
3.7.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.
3.8.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

3.9.

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei
nº 8.666, de 1993.

3.9.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências previstas neste Edital.
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3.10. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
3.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
3.12. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
3.13. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério
da contratante.
3.14. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto na legislação vigente.
3.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente,
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização
da regularidade fiscal e trabalhista quanto à inadimplência da contratada,
bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.
3.16. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
3.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a
contratada não regularize sua situação.
3.17.1.
Será rescindido o contrato em execução com a contratada
inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou
outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
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3.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
3.18.1.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
3.19. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito de
reajustamento de preços ou atualização monetária.
IV – CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA DO OBJETO E ACEITAÇÃO:
4.1. O prazo de entrega dos produtos é de até 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme
informações constantes na autorização de compra.
4.2.

O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser
inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, ou a metade do prazo
total recomendado pelo fabricante.

4.3.

A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Saúde.

4.4.

Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme
praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e
estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas
na legislação em vigor.

4.5.

As entregas dos produtos serão realizadas diariamente ou semanalmente,
conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria Municipal da
Saúde. As embalagens devem estar livres de imperfeições e de danos.

4.6.

Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o
padrão de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada
nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes).

4.7.

Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias,
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta.
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4.8.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.

4.9.

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.

4.10. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.11. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato.
V – CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO
5.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante
para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando
o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
5.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e
setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3
(três) membros, designados pela autoridade competente.
5.2.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.3.

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.

VI - CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
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6.1.

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
validade;

6.1.1.1. As

Notas Fiscais deverão, obrigatoriamente, ser apresentadas
constando da descrição da validade, lote e marca, imprescindíveis para
o lançamento das mesmas no sistema Hórus e Sigaf.

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº 8.078, de 1990);
6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
6.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
6.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
6.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes
ao objeto da presente licitação;
6.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência
ou na minuta de contrato ou em legislação específica;
6.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
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6.1.10.
Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
6.1.11.
Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica,
cumprindo rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.
6.1.12.
Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação
do objeto licitado.
VII - CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
7.1. São obrigações da Contratante:
7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus
anexos;
7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido;
7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado, realizando
anotações em registro próprio das falhas detectadas, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
anexos;
7.1.6. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
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7.1.8. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.1.9. Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos,
nas condições estabelecidas em contrato.
7.2.

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

7.3.

Fazer através da Secretaria Municipal de Saúde a inserção dos dados de
todas as aquisições de insumos de saúde doravante feita por todos os seus
diversos centros de compras e unidades gestoras no Banco de Preços em
Saúde, disponível no Portal Eletrônico do Ministério da Saúde.

VIII - CLÁUSULA OITAVA – DA MULTA POR INADIMPLEMENTO DA
CONDIÇÃO:
8.1. Por descumprimento dos termos deste contrato, o qual inclui as cláusulas
editalícias, a Contratada pagará a Contratante, sem prejuízo de aplicação
das demais penalidades previstas no Edital:
8.1.1. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste
Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de
empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicados oficialmente;
8.1.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto;
8.2.

A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido
para o adimplemento da condição, podendo ser compensada com qualquer
pagamento que lhe seja devido, devendo os saldos, em havendo, serem
creditados em conta da Contratada. Caso contrário cabe a Contratada
restituir os valores relativos as potenciais diferenças.

8.3.

Transcorrido o prazo de 02 dias úteis estabelecido para entrega do objeto
poderá a Contratante cancelar a autorização de compra ou instrumento
congênere, sem prejuízo do direito de cobrança da multa devida e demais
sanções aplicáveis, previstas na Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das demais
prerrogativas legais.
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IX - CLÁUSULA NONA – CONDIÇÕES DE ADIMPLEMENTO E QUITAÇÃO:
9.1. O preço ajustado na cláusula terceira será pago pela CONTRATANTE a
CONTRATADA do seguinte modo:
9.1.1. Após adimplemento da condição com a devida entrega do objeto, conforme
estabelecido no edital, dando-lhe atestado de quitação pelo recebimento,
podendo a quitação ser parcelada conforme entrega de cada parcela
ajustada.
9.1.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que
a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 ) I = 0,00016438
I=
I = (TX)
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
X - CLÁUSULA DÉCIMA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO:
10.1. A CONTRATANTE reveste-se do direito de proceder qualquer tipo de
reclamação quanto o cumprimento do objeto de acordo com o que foi
definido no edital, podendo rejeitar a fatura, no todo ou em parte, caso
apresente incompatibilidade com o que demandado, cabendo a
CONTRATADA toda responsabilidade sobre as ocorrências, a qual será
atribuída os ônus decorrentes.
XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO:
11.1. A Prefeitura Municipal de Condeúba reveste-se do direito de só aceitar o
objeto que estiverem de acordo com as especificações e/ou exigências
descritas no edital, depois de terem sido considerados em perfeito estado e
ordem pelo setor de fiscalização da Secretaria de Saúde, além do que o
objeto contratado deve apresentar claras condições de aceitabilidade,
devendo ser rejeitado, no todo ou em parte, caso apresente
incompatibilidades técnicas aparente ou não ou mesmo imperfeições,
desde que comprovadas por laudos emitidos pela equipe ou pessoa
designada para fiscalização, cabendo ao contratado, substituição de todo
objeto condenado e imediata reposição, atribuindo-lhes todos os ônus
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decorrentes da rejeição, inclusive quanto aos prazos e despesas inerentes
do problema.
11.2. O contrato considerar-se-á adimplido quando do recebimento definitivo do
objeto pela Prefeitura/Secretaria Municipal de Saúde, mediante termo
circunstanciado ou recibo, conforme o caso.
XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
COMO SUPORTE DA DESPESA E DOS ESTÁGIOS DA LEI Nº 4.320/64:
12.1. O crédito pelo qual correrá a despesa origina-se das seguintes dotações
orçamentárias:
Unidade Orçamentária: 030701 - SECRETARIA DE SAÚDE; Atividade:
2.006- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE; 2.067 - GESTAO
DAS ACOES DE ATENCAO BASICA; 2.069 - MANUTENÇÃO DO BLOCO
MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE; 2011-MANUTENÇÃO DA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA; 2.147- Enfrentamento da Emergência
Covid19; Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
12.2. Os pagamentos serão efetuados obedecendo rigorosamente os estágios
indicados no art. 63 da Lei nº 4.320/64.
XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E DA
POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO EM PARTE:
13.1. Conforme faculta o art. 56 da Lei nº 8.666/93, não haverá depósito em
garantia da execução, nada tendo o contratante que restituir ou acrescentar
ao contrato inicial no final deste contrato.
13.2. Em situações excepcionais depois da anuência administrativa é permitida a
subcontratação, em parte do objeto contratado, no entanto cabe a
Administração definir previamente e expressamente a sua aceitação,
obedecendo-se disposições do art. 72 da Lei 8.666/93, não excluída a
responsabilidade da contratada.
XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:
14.1. Para os casos de inexecução total ou parcial previstos no art. 77 da Lei das
Licitações e Contratos, bem como os motivos descritos no art. 78 da
mesma lei, poderão ser aplicados automaticamente, desde que motivos
justos assegurem a sua aplicação, facultada, na ausência de normas na Lei
10.520/02, uso subsidiário das diretrizes da Lei 8.666/93.
XV - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES
HABILITATÓRIAS, LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E VINCULAÇÃO AO
INSTRUMENTO INICIAL.
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15.1. Encontram-se as partes estritamente vinculadas a licitação e ao processo
administrativo que contém o procedimento, bem com a legislação vigente
aplicável e, ainda, na obrigação de manter durante todo o contrato a
compatibilidade das obrigações assumidas nas condições iniciais previstas
no instrumento exordial, sem prejuízo da manutenção das condições
habilitatórias no decorrer de toda execução, assegurada a manutenção da
qualidade dos serviços/produtos.
XVI - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS DIREITOS DOS CONTRATANTES:
16.1. CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE:
16.1.1.
Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos
enumerados nos incisos I e II e alíneas do artigo 65, da Lei 8.666/93.
16.1.2.
Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os
encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por
aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Art. 65, § 6º, da Lei
8.666/93.
16.1.3.
Exigir o cumprimento fiel do contrato pelas partes, de acordo com as
cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial. Art. 66, da Lei 8.666/93.
16.1.4.
Obrigar o Contratado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verificarem vícios defeitos ou incorreções resultantes da execução
dos serviços.
16.1.5.
Responsabilizar o Contratado pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, Art.77 da Lei
8.666/93.
16.1.6.
Responsabilizar o Contratado pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
(art. 71 "caput" da Lei 8.666/93).
16.1.7.
A inadimplência do contratado, com referência aos encargos
estabelecidos neste artigo, não transfere à Administração Pública a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularização.
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16.1.8.
A Administração rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou
fornecimento executado em desacordo com o contrato. Art. 76 da Lei
8.666/93.
16.1.9.
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com
as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Art. 77
da Lei 8.666/93.
16.1.10.
O descumprimento total ou parcial das cláusulas descritas neste
contrato, implicará nas consequências previstas no Art. 78 e incisos da Lei.
8.666/93.
16.2. CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATADA:
16.2.1.
Em caso de rescisão, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da
Lei 8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos
prejuízos regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo ainda
direito a:
16.2.2.

Devolução de garantia se for o caso;

16.2.3.
Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da
rescisão;
16.2.4.

Pagamento do custo da desmobilização.

16.2.5.
Rescindir o contrato, em caso de supressão, por parte da
Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei
8.666/93.
16.2.6.
Suspender o contrato, em caso de atraso de pagamento superior a
noventa dias, até que seja normalizada a situação. Art. 79, inc. XV, da Lei
8.666/93.
16.2.7.
Direito a prorrogação do contrato, ocorrendo impedimento,
paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será
prorrogado automaticamente por igual tempo. Art. 79, § 5º, da Lei 8.666/93.
16.2.8.
Direito a indenização no caso de nulidade do contrato, se este
houver executado até a data em que ela for declarada e por outros
prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável,
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Art. 59, § único,
da Lei 8.666/93.
XVII - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
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17.1. O prazo de vigência do presente contrato será da sua assinatura até 31 de
dezembro de 2022 ou até entrega total dos produtos/serviços, podendo ser
prorrogado na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
XVIII - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - SANÇÕES E PENALIDADE PELO
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL:
18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
18.1.1.
Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
18.1.2.

Apresentar documentação falsa;

18.1.3.

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

18.1.4.

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

18.1.5.

Não mantiver a proposta;

18.1.6.

Cometer fraude fiscal;

18.1.7.

Comportar-se de modo inidôneo;

18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.
18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas
nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil
e criminal, às seguintes sanções:
18.3.1.
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que
não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
18.3.2.
Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
18.3.3.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera
e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

14

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DT1BDAOEUKIWKQPD60ATAW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Condeúba

Quinta-feira
3 de Fevereiro de 2022
43 - Ano - Nº 2999

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia

18.3.4.
Impedimento de licitar e de contratar com o Município e
descredenciamento no Sistema do Banco do Brasil S/A, pelo prazo de até
cinco anos;
18.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
18.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
18.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização –
PAR.
18.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nos termos da Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade
administrativa.
18.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de
danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente
público.
18.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados
pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
18.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
18.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da
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pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
18.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema do Banco do
Brasil S/A.
18.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas
no Termo de Referência.
XIX - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO/DIREITOS DA
ADMINISTRAÇÃO
19.1. Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93, o
presente contrato poderá ser rescindido, na forma prescrita nos arts. 77 e
80 da mesma Lei.
19.1.1.

Constituem motivo para rescisão do contrato:

19.1.1.1.
O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações,
projetos ou prazos;
19.1.1.2.
O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,
projetos e prazos;
19.1.1.3.
A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a
comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;
19.1.1.4.

O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

19.1.1.5.
A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração;
19.1.1.6.
A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
19.1.1.7.
O desatendimento das determinações regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de
seus superiores;
19.1.1.8.
O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na
forma do § 1o do art. 67 desta Lei;
19.1.1.9.

A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
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19.1.1.10.

A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

19.1.1.11.
A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execução do contrato;
19.1.1.12.
Razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da
esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;
19.1.1.13.
A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou
compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite
permitido no § 1o do art. 65 desta Lei;
19.1.1.14.
A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração,
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
19.1.1.15.
O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas
destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até
que seja normalizada a situação;
19.1.1.16.
A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto
para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais,
bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
19.1.1.17.
A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do contrato.
19.1.1.18.
Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis.
19.2. A inexecução total ou parcial do contrato, prevista no art. 77 do referido
diploma legal, ensejará sua rescisão, com as seguintes consequências
contratuais:
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19.2.1.

Aplicação das penalidades previstas na Cláusula Segunda;

19.2.2.

Execução da garantia contratual, se houver;

19.2.3.
Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos
prejuízos causados à Administração.
XX - CLÁUSULA VIGÉSIMA – VEDAÇÕES
20.1. É vedado à CONTRATADA:
20.1.1.
Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operação financeira;
20.1.2.
Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
XXI - CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO:
21.1. Para qualquer ação decorrente deste contrato, elegem as partes
contratantes, de comum acordo, o foro da cidade de Condeúba/BA,
independentemente de outro por mais privilegiado que seja. E por estarem
assim justos e contratados, assinam este contrato individual em 03 (três)
vias, perante as testemunhas abaixo que a tudo assistiram.

Condeúba/BA, em 03/01/2022

_____________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
________________________________________
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA
CONTRATANTE
________________________________________________________
M&A SUPRA COMERCIAL LTDA - ME
EMPRESA CONTRATADA

Testemunhas:

____________________________
Nome /Identidade

____________________________
Nome /Identidade

18

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DT1BDAOEUKIWKQPD60ATAW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

