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CONTRATO
CONTRATO N2 124/2022 - TERMO DE CONTRATO
QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE SANTA
TERESINHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL
SOLMEDl
DE SAÚDE, e a EMPRESA: empresa
COMERCIO
DE
MATERIAL
MEDICO
E
HOSPITALAR LTDA EPP ,PARA FORNECIMENTO DE
MATERIAL PENSO.
O MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA, pessoa jurídica de direito interno, inscrito no CNPj sob o n^ CNP]:
11.671.933/0001-27, com sede na Praça Apio Medrado s/n - Centro - Santa Terezinha -Bahia CEP
44.590.000 -, neste ato representado por seu Prefeito - AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE,
inscrito no CPF sob o n^ 727.736.695-68, doravante denominado Contratante em face da classificação das
propostas apresentadas na respectiva, seleção de propostas para Registro de Preços, doravante denominado
CONTRATA, e a empresa SOLMEDl COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA EPP,
CNPJ:14.433.455/0001-05, Localizado na Avenida Lions Club,
386, A - jequiezinho -Bahia ,,
Cep :45206020, neste ato representada pelo Sr[a]. Luiz Oyama Passos Costa , RG:811257126 SSP/BA,
CPF:798.128.055-91, com base no Edital do Pregão Eletrônico n-. 010/2022-SRP e todas as disposições
da Lei
10.520/02 e, subsidiariamente, a Lei
8.666/93, resolvem celebrar o presente contrato de
fornecimento, instruído no Processo Administrativo n- 103/2022, mediante as cláusulas e condições
que se seguem:
CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. 0 presente contrato tem como objeto a Seleção de propostas para contratação de empresa para o
fornecimento futuro e eventual de material penso para atender a secretaria Municipal de saúde para
suprir as demandas no atendimento eficiente aos munícipes de Santa Teresinha na modalidade
Pregão Eletrônico para Registro de Preços, descritas no(s) item(ns], especificados na Tabela prevista
na Cláusula Segunda deste Contrato, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de
Referência do Edital do Pregão Eletrônico n^. 010/2022-SRP e quantitativos constantes da tabela a
seguir:
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Agulha hipodérmica, 13x4,5mm,
descartável, estéril, atóxica,
aterogênica, cânula em aço inox,
cilíndrica, reta, oca, siliconizada
com bisel tri facetado, afiado,
rígido e centralizado. Cx c/100

Caixa

1600

R$ 8,30

R$ 13.280,00

MEDIX

PRAÇA APIO MEDRADO S/M CENTRO - SANTA TERESINHÁ - BA
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Agulha hipodérmica, 25x0,7mm,
descartável, estéril, atóxica,
apirogênica, cânula em aço inox,
cilíndrica, reta, oca, siliconizada
com bisel trifacetado, afiado,
rígido e centralizado. Cx c/100

Caixa

750

R$ 8,30

R$ 6.225,00

MEDIX
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3

Agulha hipodérmica, 25x0,8mm,
descartável, estéril, atóxica,
apirogênica, cânula em aço inox,
cilíndrica, reta, oca, siliconizada
com bisel trifacetado, afiado,
rígido e centralizado. Cx c/100

Caixa

R$ 8,30

800

R$ 6.640,00

MEDiX

/
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Agulha hipodérmica, 30x0,7mm,
descartável, estéril, atóxica,
apirogênica, cânula em aço inox,
cilíndrica, reta, oca, siliconizada
com bisel trifacetado, afiado,
rígido e centralizado. Cx c/100

Caixa

1250

R$ 8,30

R$ 10.375,00

MEDIX

PRAÇA APIO MEDRADO S/N CENTRO SANTA TEREStNHA > BA
www.santateresi.nha.ba.gov.br •
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Agulha hipodérmica, 30x0,8mm,
descartável, estéril, atóxica,
apirogênica, cânula em aço inox,
cilíndrica, reta, oca, siliconizada
com bisel trifacetado, afiado,
rígido e centralizado. CX/100

Caixa

R$ 8,30

2400

R$ 19.920,00

MEDIX

i-í
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Agulha hipodérmica 0,55x20
mm, descartável, estéril, atóxica,
apirogênica, cânula em aço inox,
cilíndrica, reta, oca, siliconizada
com bisel trifacetado, afiado,
rígido e centralizado. CX/100

Caixa

700

R$ 8,30

R$ 5.810,00

MEDIX

PRAÇA APIO MEDRADO S/N CENTRO > SANTA TERESINHA - BA
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Agulha hipodérmica, 40x12,
descartável, estéril, atóxica,
apirogênica, cânula em aço inox,
cilíndrica, reta, oca, siliconizada
com bisel trifacetado, afiado,
rígido e centralizado. Cx c/100

Caixa

2700

R$ 8,54

R$ 23.058,00

MEDIX
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Agulha para raque 90x4 27 GX 3
1/2, Agulha de ponta Quincke
com design que proporciona
velocidade no retorno do líquor
e melhor fluxo do agente
anestésico, Encaixe canhão/
estilete orienta, posicionamento
adequado do bisel e fixa o
CAIXA
estilete evitando deslocamento
durante a punção, canhão
translúcido que proporciona
rápida visualização do líquor,
estilete ajustado à agulha reduz
possibilidade de remoção de
tecidos durante a punção, látex
Free, branca, estéril. CX/25

60

R$96,64

R$5.798,40

PROCARE

1625
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Agulha para raque 90x4.5 26 GX
3 1 /2, Agulha de ponta Quincke
com design que proporciona
velocidade no retorno do líquor
e melhor fluxo do agente
anestésico, Encaixe canhão/
estilete orienta, posicionamento
adequado do bisel e fixa o
CAIXA
estilete evitando deslocamento
durante a punçâo, canhão
translúcido que proporciona
rápida visualização do líquor,
estilete ajustado à agulha reduz
possibilidade de remoção de
tecidos durante a punçâo, látex
Free, branca, estéril.CX/25

40

RS 94,86

R$3.794,40

PROCARE
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Agulha para raque 90x5 25 GX 3
1/2, Agulha de ponta Quincke
com design que proporciona
velocidade no retorno do líquor
e melhor fluxo do agente
anestésico, Encaixe canhão/
estilete orienta, posicionamento
adequado do bisel e fixa o
estilete evitando deslocamento
durante a punção, canhão
translúcido que proporciona
rápida visualização do líquor,
estilete ajustado à agulha reduz
possibilidade de remoção de
tecidos durante a punção, látex
Free, branca, estéril. CX/25

Caixa

40

R$ 87,36

R$ 3.494,40

PROCARE
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Agulha para raque 90x7 22 GX 3
1/2, Agulha de ponta Quincke
com design que proporciona
velocidade no retorno do líquor
e melhor fluxo do agente
anestésico, Encaixe canhão/
estilete orienta, posicionamento
adequado do bisel e fixa o
CAIXA
estilete evitando deslocamento
durante a punçâo, canhão
translúcido que proporciona
rápida visualização do líquor,
estilete ajustado à agulha reduz
possibilidade de remoção de
tecidos durante a punção, látex
Free, branca, estéril. CX/25

34

RS 83,53

R$ 2.840,02

PROCARE
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Seringa de lOml, sem agulha,
descartável, estéril, em
polipropileno transparente,
atóxica, apirogênica, cilindro
reto, siliconizado, parede
uniforme, anel de retenção de
impeça o desprendimento do
Caixa
êmbolo cilíndrico, bico sem rosca
que garanta conexões seguras,
flange que dê apoio aos dedos,
êmbolo com pistão lubrificado e
ajustado ao cilindro, graduação
em ml, números e traços legíveis.
Cxc/100

960

R$30,50

R$29.280,00

MEDIX

1629
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Seringa de Iml cc, com agulha
descartável p/ aplicação de
insulina, sem espaço morto,
cilindro para configuração sem
bloco, agulha soldada direto no
cilindro, protetor de agulha de
formato cilíndrico, escala
graduada para ulOO, tampa
conectada ao cilindro
encapsulando.a extremidade da
flange da haste. Cx c/100

Caixa

R$21,96

700

R$ 15.372,00

mm

MEDIX

1630
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Seringa de 20ml, sem agulha,
descartável, estéril, em
polipropileno transparente,
atóxica, apirogênica, cilindro
reto, siliconizado, parede
uniforme, anel de retenção de
impeça o desprendimento do
Caixa
êmbolo cilíndrico, bico sem rosca
que garanta conexões seguras,
flange que dê apoio aos dedos,
êmbolo com pistão lubrificado e
ajustado ao cilindro, graduação
em ml, números e traços legíveis.
Cxc/100

1100

R$ 54,90

R$ 60.390,00

MEDIX

1631
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Seringa de 3ml, sem agulha,
descartável, estéril, em
polipropileno transparente,
atóxica, apirogênica, cilindro
reto, siliconizado, parede
uniforme, anel de retenção de
impeça o desprendimento do
Caixa
embolo cilíndrico, bico sem rosca
que garanta conexões seguras,
flange que dê apoio aos dedos,
embolo com pistão lubrificado e
ajustado ao cilindro, graduação
em ml, números e traços legíveis.
Cx c/100

1500

R$20,74

R$31.110,00

MEDIX

1632
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Seringa de 60ml, sem agulha,
descartável, estéril, em
polipropileno transparente,
atóxica, apirogênica, cilindro
reto, siliconizado, parede
uniforme, anel de retenção de
impeça o desprendimento do
Caixa
êmbolo cilíndrico, bico sem rosca
que garanta conexões seguras,
flange que dê apoio aos dedos,
êmbolo com pistão lubrificado e
ajustado ao cilindro, graduação
em ml, números e traços legíveis.
Cxc/100

100

R$ 123,95

R$ 12.395,00

MEDIX

1633
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Seringa de 5ml, sem agulha,
descartável, estéril, em
polipropileno transparente,
atóxica, apirogênica, cilindro
reto, siliconizado, parede
uniforme, anel de retenção de
impeça o desprendimento do
êmbolo cilíndrico, bico sem rosca
que garanta conexões seguras,
flange que dê apoio aos dedos,
êmbolo com pistão lubrificado e
ajustado ao cilindro, graduação
em ml, números e traços legíveis.

Caixa

800

R$17,08

R$ 13.664,00

MEDIX

Caixa

1700

R$ 18,38

R$31.246,00

TKL

Cxc/100

18

Auto lanceta Automática G-Tech
28g dispositivo esteril,
apirogênico e não toxico de uso
único, indicado para obter
amostras de sangue capilar. CX
C/100

TOTAL

R$294.692,22

LOTE 05
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1

FiLME
RADIOLÓGICO,
TIPO RAIO-X,
ADICIONAL PARA
PROCESSAMENTO
SECO, DIMENSÕES
24x30 caixa com
100 lâminas

Caixa

80

R$ 250,00

R$20.000,00

IBF

2

FiLME
RADIOLÓGICO,
TIPO RAIO-X,,
DIMENSÕES 35x35
caixa com 100
lâminas

Caixa

80

R$ 435,00

R$ 34.800,00

IBF

3

FiLME
RADIOLÓGICO,
TIPO RAIO-X,,
DIMENSÕES,
DIMENSÕES 30x40
caixa com 100
lâminas

Caixa

70

R$420,00

R$29.400,00

IBF

4

. FiLME
RADIOLÓGICO,
TIPO RAIO-X,,
DIMENSÕES 18/24
caixa com 100
lâminas

Caixa

85

R$ 145,00

R$ 12.325,00

IBF

5

REVELADOR
RADIOLÓGICO,
TIPO SOLUÇÃO
AQUOSA PRONTA
P/ USO, de 10 litros

Galão

60

R$358,00

R$21.480,00

6

FIXADOR
RADIOLÓGICO,
APLICAÇÃO PARA
PROCESSAMENTO
MANUAL, ASPECTO
FÍSICO SOLUÇÃO
AQUOSA PRONTA
PARÀ USO GALÃO
C/ 10 LITROS

Galão

75

R$ 125,00

R$ 9.375,00

DPC
BRASIL

Unidade 5000

R$ 1,16

R$ 5.800,00

GLOBO

Unidade

5000

R$ 0,75

R$ 3.750,00

GLOBO

Unidade

3000

R$ 0,69

R$2.070,00

GLOBO

TOTAL

R$
139.000.00

7
8
9

Embalagem para
raio X grande
Embalagem para
raio X médio
Embalagem para
raio X pequeno

DPC
BRASIL

PRAÇA APIO MEDRADO S/M CENTRO - SANTA TERESINMA - BA
www.santateresinha.ba.gov.br .
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LOTE 06
N2

1

2

DESCRIÇÃO
MÁSCARA
PARA
NEBULIZAÇAO ADULTO:
Unidade
nebulizadora
composta por: cabeçote e
recipiente
plástico
graduado com capacidade
para até 8 ml, máscara
plástica
transparente
tamanho adulto, conector e
extensão para uso em linha
de oxigênio, codificado pela
cor verde, desmontável,
reutilizável,
de
uso
individual, não estéril,
embalagem
plástica
contendo uma unidade,
apresentando lote, data de
fabricação,
validade
e
registro na ANVISA.
MÁSCARA
PARA
NEBULIZAÇÃO INFANTIL:
Unidade
nebulizadora
composta por: cabeçote e
recipiente
plástico
graduado com capacidade
para até 8 ml,máscara
plástica
transparente
tamanho infantil, conector
e extensão para uso em
linha
de
oxigênio,codificado
pela
cor verde, desmontável,
reutilizável,
de
uso
individual, não estéril,
embalagem
plástica
contendo um unidade,
apresentando lote, data de
fabricação,
validade
e
registro na ANVISA._______

UN
D

Unid
ade

Unid
ade

AL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

120

R$ 9,90

R$ 1.080,00

PROTEC

100

R$ 9,00

R$ 900,00

PROTEC

TOT

MARCA
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MASCARA
DE
ALTA
CONCENTRAÇÃO ADULTO
Mascara
facia)
para
oxigenoterapia, tamanho
adulto, confeccionada em
PVC ou outro material
compatível
com
a
finalidade, transparente e
flexível, podendo ser verde
ou
incolor,
ajustável
através
de
chapa
confeccionada em alumínio
ou
outro
material
compatível, acompanhada Unid
de elástico para fixação da ade
mascara a face do paciente.
Válvulas para regular a
saída do gás expirado pelo
paciente e válvula anti
refiuxo. Acompanhado de
reservatório com objetivo
de fornecer oxigênio em
altas
concentrações,
extensão
de
PVC
verde
transparente
medindo no mínimo 1,5
metros, com conexão para a
fonte de oxigênio

100

R$20,00

R$2.000,00

PROTEC

163
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4

5

6

7

MASCARA
DE
ALTA
CONCENTRAÇÃO
INFANTIL Mascara facial
para
oxigenoterapia,
tamanho
infantil,
confeccionada em PVC ou
outro material compatível
com
a
finalidade.
transparente e flexível,
podendo ser verde ou
incolor, ajustável através de
chapa confeccionada em
alumínio ou outro material
compatível, acompanhada
de elástico para fixação da
mascara a face do paciente.
Válvulas para regular a
saída do gás expirado pelo
paciente
e
válvula
antirrefluxo. Acompanhado
de
reservatório
com
objetivo
de
fornecer
oxigênio
em
altas
concentrações, extensão de
PVC transparente verde
medindo no mínimo 1,5
metros, com conexão para a
fonte de oxigênio.
Máscara cirúrgica tripla
descartável,
em
polipropileno,
hipoalergênico, atóxica, não
estéril, não inflamável,
branca com elástico. Cx
c/50
Mascara facial para rcp
descartável com valvula de
segurança contra fluxo
MÁSCARA RESPIRATÓRIA,
MATERIAL
PVC
TRANSPARENTE,
TAMANHO
ADULTO,
APLICAÇÃO
TIPO
VENTURI,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
6
CONECTORES,
SISTEMA
PRESSÓRICO, ESCALA E
CORES,
COMPONENTES
ELÁSTICO FIXAÇÃO

Unid

80

R$ 20,00

Caix
a

4640

R$ 8,50

Unid
ade

20

R$ 30,00

R$600,00

Unid
ade

100

R$ 9,50

R$ 950,00

ade

R$ 1.600,00

municipal

PROTEC

R$ 39.440,00 MR

MD

ADVANTIV
E
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MÁSCARA RESPIRATÓRIA.
PVC
MATERIAL
TRANSPARENTE,
INFANTIL,
TAMANHO
TIPO
APLICAÇÃO
VENTURI,
CARACTERÍSTICAS
6
ADICIONAIS
CONECTORES,
SISTEMA
PRESSÓRICO, ESCALA E
CORES,
COMPONENTES
ELÁSTICO FIXAÇÃO
MULTIUSO.
MÁSCARA
MANTA
MATERIAL
COM
SINTÉTICA
TRATAMENTO
ELETROSTÁTICO,
TIPO
DESCARTÁVEL,
USO
FINALIDADE PROTEÇÃO
CONTRA POEIRAS, FUMOS
E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO
CORREIA CINTA ELÁSTICA
COM AJUSTE NO ROSTO,
TAMANHO ÚNICO, COR
BRANCA,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
N95/PFF2,MÍNIMO
95%
FILTRAÇÃO
PARTÍCULAS ATÉ 0,3
FILTRO, APLICAÇÃO P/
APARELHO DE ANESTESIA
COM
INFANTIL
TRAQUEIA,
MATERIAL
ESTRUTURA
POLIURETANO,
COMPATIBILIDADE
C/
COMPATIBILIDADE
ESPECÍFICA

AOVANTIV
E

unid
ade

80

R$ 7,90

R$632,00

Unid
ade

7050

R$1,19

R$ 8.389,50

SSGOLD

100

R$11,50

R$ 1.150,00

YOUMIDIT

60

R$ 8,90

R$534,00

YOUMIDIT

UNI
DAD

E

FILTRO, APLICAÇÃO P/
APARELHO DE ANESTESIA
ADULTO , COM TRAQUEIA,
UNI
MATERIAL
ESTRUTURA
DAD
POLIURETANO,
E
COMPATIBILIDADE
C/
COMPATIBILIDADE
ESPECÍFICA

1639
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REANIMADOR. MATERIAL
SILICONE, TIPO MANUAL,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS,
VÁLVULA
INSPIRATÓRIA
UNIDIRECIONAL,
Uníd
COMPONENTES
ade
RESERVATÓRIO
DE
02,MÁSCARA
SILIC0NE,AUT0CLAVÁVEL,
TAMANHO
TAMANHO
ADULTO

60

R$ 77,05

R$ 4.623,00

FARMATEX

13

REANIMADOR, MATERIAL
SILICONE, TIPO MANUAL,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS,
VÁLVULA
INSPIRATÓRIA
UNIDIRECIONAL,
COMPONENTES
RESERVATÓRIO
DE
02,MÁSCARA
SILICONE,AUTOCLAVÁVEL,
TAMANHO
TAMANHO
INFANTIL

60

R$ 77,05

R$ 4.623,00

FARMATEX

14

REANIMADOR, MATERIAL
SILICONE, TIPO MANUAL,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS,
VÁLVULA
INSPIRATÓRIA
UNIDIRECIONAL,
Unid
COMPONENTES
ade
RESERVATÓRIO
DE
02,MÁSCARA
SILICONE,AUTOCLAVÁVEL,
TAMANHO
TAMANHO
NEONATAL

10

R$137,75

R$ 1.377,50

FARMATEX

TOTAL

R$
67.899,00

LOTE 10
N2

DESCRIÇÃO

UND

TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

MARCA
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1

HIPOCLORITO
SÓDIO,
DE
ASPECTO FÍSICO
SOLUÇÃO
AQUOSA,
CONCENTRAÇÃO
TEOR 1% DE
CLORO ATIVO cx
c/12

2

AGUA
DESTILADA
5000 L

Caixa

2500

R$ 18,34

R$ 45.850,00

LITROS

155

R$ 13,87

R$2.149,85

TOTAL

mumicií^al

CICLO
FARMA

FORTSAN

R$ 47.999,85

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. 0 valor total deste contrato é de R$ 549.591,07 C Quinhentos e quarenta e nove mi! quinhentos e
noventa e um reais e sete centavos ].

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1. A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações 1
vigentes, especificadas no Contrato decorrente desta licitação, a saber:
UNIDADE: 0801
PROJETO/ATIVIDADE: 33903000/33903200
ELEMENTO DE DESPESA: 2019/2020/2021/2022
FONTE DE RECURSOS: 16000000/15001002
3.2. A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação orçament^ia
prevista para atendimento da finalidade, a ser consignada aos Órgãos Interessados da PreÇitura
Municipal de Santa Teresinha pela Lei Orçamentária Anual.
Áy

’A despesa decorrente desta Licitação será atendida com recursos do Municipio de Santa Teresmha,
consignadas nas Dotações informadas por oportunidade da Contratação. O Decreto Municipal^que
regulamento o Registro de Preço n° 1.378/2020 de 07/01/2020 que "na licitação para Registro de
Preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a
formalízaçao do contrato ou outro instrumentõTíãlDil
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CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
4.1 0 prazo para entrega do objeto da licitação, é de 07 (sete) dias úteis a contar da data do recebimento
da Autorização de Fornecimento que será emitida via e-mail, com numeração específica para registro do
envio e acompanhamento de prazo de entrega.
4.2. A aquisição será por demanda, mediante apresentação de formulário próprio, emitido por uma das
Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal em papel timbrado e assinado por responsável
previamente identificado, encaminhado ao CONTRATADO no prazo de no mínimo 05 (cinco) dias úteis.
4.3. Em caso de urgência justificada, poderá ser autorizado o fornecimento do material mediante contato
telefônico pelo responsável identificado pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO
5.1. O fornecimento deverá ser executado na forma prevista no Termo de Referência da Licitação e de
acordo com as necessidades e conveniências do Contratante:
5.1.1. 0 preço contratado deverá incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive
encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre-o objeto licitado, e constituirá a única e
completa remuneração pelo fornecimento do material, incluído frete até os locais de entrega.

,1

5.1.2. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerandose a condição de pagamento à vista, não devendo por isso computar qualquer custo financeiro para
0 período de processamento das faturas.
5.1.13. É vedada a cessão ou transferência total do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação
da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela

}i.

com terceiros.
5.1.14. É possível a subcontratação parcial do objeto desde que devidamente autorizada pela
Contratada.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
6.1. 0 prazo de vigência deste contrato é de 12 (meses), contado da data da sua assinatura, para o
fornecimento dos materiais especificados nas Cláusulas Primeira e Segunda deste Contrato, excluídosp
dia do começo e incluído o do vencimento, estando a sua vigência adstrita art. 57, § l^. da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DAS PARTES
7.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pWas
consequências de sua inexecução total ou parcial.

'

7.2. 0 CONTRATADO deve;
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1. fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento convocatório
e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da
Administração;
2. zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla
ação fiscallzadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às
observações e exigências que lhe forem solicitadas;
3. comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
4. arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e
terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam
sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de
paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas
no prazo de 48 (quarenta e oito] horas após a sua ocorrência;
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. providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes,
necessários à execução do contrato;
7. efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir
sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar
e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
8. adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando
à perfeita execução deste contrato;
9. promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
10. executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações e/ou
norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica
necessária à sua execução;
11. trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
12. manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra para
execução completa e eficiente do transporte dos bens;
13. emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação
de sua quantidade, preço unitário e valor total.
o Manter durante a execução dos contratos, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como apresentar a cada fatura,
comprovação de regularidade fiscal. (Art. 55, Inciso XIll da Lei n.- 8.666/93).
o observar e adotar todas as normas de sçgurança e prevenção a incêndio, recomendadas por Lei.
o cumprir outras exigências constantes do edital do Pregão Eletrônico n-. 010/2022-SRP ao qtial esta
vinculado.
\ /
7.3. São expressamente vedadas ao CONTRATADO:
//\
a) a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização do corítratante;
b) a subcontratação total para a execução do objeto deste contrato.
*
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a vigência
deste contrato.
7.4. O CONTRATANTE deve:
APIO MEDRADO S/N CENTRO - SANTA TERESINHA - BA
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O Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
o Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa
oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua
assinatura;
o Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através de agente previamente designado, podendo, para
tanto, vistoriar, solicitar a emissão de relatórios gerenciais e auditar os relatórios de fornecimento
elaborados pela Contratada;
o Proporcionar à Contratada o acesso às informações e documentos necessários ao fornecimento dos
materiais, bem como aos locais onde os bens serão entregues;
o Comunicar à Contratada, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou
desconformidade verificada na execução do contrato, assinalando-lhe prazo para que a regularize sob
pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratuais previstas;
o Indicar o local onde os materiais serão entregues para atendimento da demanda e recolhidos.
o Efetuar os pagamentos devidos de forma tempestiva, de acordo com o estabelecido em contrato.
o Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues, caso os mesmos afastem-se das especificações
do Edital e seus Anexos e da Proposta da contratada.
o Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial quanto à
aplicação de penalidades pelo descumprimento total ou parcial do contrato.
o observar as obrigações relativas ao CONTRATANTE, previstas no Anexo I - Termo de Referência do
edital do Pregão Eletrônico n-. 010/2022-SRP.
CLÁUSULA OITAVA ■ DO RECEBIMENTO
8.1.0 objeto desta licitação será recebido, conforme autoriza o art. 73 da Lei 8.666/1993.
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contráta<tó;
b) defmitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediantelfermo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoriai que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 desta uei;
II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a
pQpprifír^rãnj____________________________________ ^________________________________________________________
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b) defmitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.
8.2. No ato de entrega do objeto, o CONTRATADO deve apresentar recibo ou documento fiscal válido
correspondente ao material fornecido.
8.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1 . Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor
ou por representante do CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência
de terceiros.
9.2. Durante a vigência deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito pela
Administração do CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário.
9.3. A atestação de conformidade da execução do objeto cabe ao titular do setor responsável pela
fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
9.4. A fiscalização do fornecimento de que trata este ato licitatório será exercido pelo Executor do
Contrato, designado pelo Órgão Gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
10. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o CONTRATANTE poderá reter 5% [cinco
por cento) de cada montante a pagar, para assegurar o pagamento de multas, indenizações e
ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO, retenção esta que será paga ao CONTRATADO quando do
último pagamento devido, deduzida, se for o caso, das multas, indenizações e ressarcimentos.
o
A garantia prestada será restituída [e/ou liberada) após o cumprimento integral de todas as
obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o §4^
do art. 56 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
11.1. 0 Pagamento será efetuado mensalmente, até 30- [trigésimo) dia do mês subsequente ao dc
fornecimento realizado, por meio de ordem bancária [depósito ou transferência eletrônica) na contí
corrente do licitante vencedor, mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura correspondentó
devidamente atestada pelo Órgão de Competente.

1/

11.2, Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua
regularização por parte da CONTRATADA.
11.3. A CONTRATADA deve apresentar a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento realizado, em 02
(dn^g) viag PmitiHaq P pnrregiies_QnXesQuraria-da-P.refeituca-lVlunicípaLde-Sarita Tprpi^inha^ para fín.*; de
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liquidação e pagamento, acompanhada, das seguintes comprovações de regularidade trabalhista e fiscal
para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal e perante o FGTS.
11.4. A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de valores. Quando o resultado da
operação final apresentar 03 (três] casas decimais ou mais, deverão ser eliminadas as casas decimais a
partir da terceira, considerando para valores em centavos, apenas as duas primeiras casas decimais.
11.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota
fiscal/fatura será devolvida à Contratada pela Fiscalização e o pagamento ficará pendente, até que a
mesma providencie as medidas saneadoras.
11.6. 0 Contratante não fica obrigado a tomar os produtos/serviços na totalidade do valor e das
quantidades estimados para a contratação, realizando o pagamento de acordo com
fornecimento/serviço efetivamente realizado.
11.7. 0 Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REAJUSTAMENTO, DA REVISÃO E DA ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS
12.1.0 preço unitário considerado para o fornecimento/execução dos serviços será o preço ofertado na
proposta vencedora.
12.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais
despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o
CONTRATANTE de quaisquer ônus por despesas decorrentes.
12.3. Transcorridos 12 (doze] meses da contratação e. caso haja prorrogação do contrato, os preços
poderão ser reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo como limite máximo
a variação do índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC] do IBGE.
12.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá
apresentar sua solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para análise e
negociação a Prefeitura Municipal de Santa Teresinha.
12.4. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço
que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômicofinanceiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o
preço que se tornou excessivo.
12.5. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, sei
calculada considerando a data do vencimeríto da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo co
a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.

/

12.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
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entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem
incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência, são calculados por meio da aplicação da seguinte
fórmula: EM = 1X N X VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
1 = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=

1

365

1 = 6/100

I = 0,00016438

365

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
13.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.s 8.666/93, desde que haja
interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
13.2. 0 CONTRATADO ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões de até 25% [vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
1.

Constituem motivo para rescisão do contrato:

a.

0 não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

b.

0 cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da
c.
conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados;
d.

0 atraso injustificado no início do fornecimento;

A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
e.
A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou
f.
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste edital e no
contrato;
A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Administraçãa
gautorização expressa no Edital ou contrato;
j
h.
0 desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;.
i.
0 cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1- do art. 67 da Lei
n2-8.666/93;
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A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

k.

A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

1.
A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do contrato;
Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e
m.
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
A supressão, por parte da Administração, dos serviços/materiais, acarretando modificação do
n.
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1- do art 65 da Lei n- 8.666/93;
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;
0.

0 atraso superior a 90 [noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes
Pdo serviço/fornecimento, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão
dò cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato;
q-

Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n- 8.666/93, sem prejuízo das sanções
r.
penais cabíveis.
A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
s.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES

/

a. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às segmintes
penalidades:
i. Advertência por escrito;
ii.Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 [trinta) dias, após
0 qual será caracterizada a inexecução total do contrato;
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iii.Multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato;
iv.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a 02 (dois] anos;
v.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 o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois] anos.
A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
b.
i.Advertência por escrito;
ii.Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% sobre o valor do contrato por ocorrência,
até 0 limite de 30%;
iii.Em caso de inexecução total, multa compensatória de 20%sobre o valor do contrato;
iv.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Admmistraçao,
por prazo não superior a 02 (dois] anos;
v.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 o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois] anos.
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportarse de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e,
será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco] anos, sem
prejuízo da aplicação de multa em percentual equivalente a multa prevista para inexecução total do
c.

contrato e das demais cominações legais.
d.

As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser
aplicadas às empresas ou aos profissionais que

i.Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhii^to
de quaisquer tributos;
ii.Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

/ÂI
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Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
e.
ilícitos praticados.
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f.
As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado
ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela
gAdministração.
h.
A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é
de competência exclusiva da Prefeitura Municipal.
T
i.
As demais sanções são de competência exclusiva do Secretário Municipal de Administração e
Planejamento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO
0 presente contrato fundamenta-se nas Leis n- 10.520/2002 e n^ 8.666/1993 e vincula-se ao
b)
edital e anexos do Pregão Eletrônico n-. 010/2022-SRP, constante do Processo Administrativo n103/2022, bem como à proposta do CONTRATADO.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
c)
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Cidade de Santa Teresinha, com exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes
da parte, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.
Santa Teresinha - BA,

26 de Julho de 2022
1

Agnal (/

:edo.

P/em

ade
■Cl

14.423.455/0001-05l

SOlmedi comércio de material

MEDICO HOSPITALAR LTDA
nAV um CLUB. 385-A JEQUISZWHO^
eks CEP 45.208-441 JEOUÉ-BA ^

SOLMEDI C^ERglO m MATERIAL MEDICO E
^OSPITALAR LTDA EPP,
CNPJ:14.433.455/0001-05
neste ato representada pelo Sr(a). Luiz Oyama Passos Costa,
RG:811257126SSP/BA,
CPF:798.128.055-91
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