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CONTRATO W. nh/zFta wT
DECORRENTE DA 04SPEPA DE LtrTAÇAO te 2~o
P ROCESSO ADMINISTRATIVO N° 446 1 2020 de 1110912020
-

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS E A EMPRESA L$
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
O Nk~ 0€ OLSVEMA DOS EREtCS, Estado da Bania, pessoa urldica de Direito Publico Interno, Inscrito no CNPJ n°
798,905/000I09, cern sede na Praça João Nery de Sentaria Centro, neste ate através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
po CNPJ sob o número 13,849 04110001.84, neste ato representado naus Gestor do Fundo. Sr. ANTONIO FELIX LEITE,
asidenle e domiciliado no município de Oliveira dos Brejir,tios!Ba'nia, e legalmente ratificado pele seu prefeito Prefeito, o Si
Carlos Augusto Ribeiro Rodela, brasileiro, casado, inscrito no RG soe o n°9 550.076-5 SSPSP e CPF (ME) sobe o 0 673 985 298'
72 residente e domciliado na Rua Daniel Leite, 20 - Centro Oliveira dos Srejinhos.Ba, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA LA RES LmA, inscrita no CNPJ sob o
ornem 2f&194.9141000I-50. core endereço na Rua Jose Leopoldo Lima, 692, Centro, Santa Mana da Vitória, Bahia CEP 47640
CriO °-solvem celenrar o presente contrato mediante as dsposhóes expressas nas cláusulas seguintes.

w

caust.t* Pfl#EA

- DO øUlO
O presente contrato Iam por objeto a aceração emergencia/ de eou,oan,entos para ostnÀu,ar o Centro de Atendimento sara o
Enfrentamento da COt,/1D19, no município de Oírvefra dos &e;inhos/Bahia, conforme especificações. quantidades e exigências
omitidas no Tennc de Dispensa o° 26012020-O e conforme especificação detalhada da proposta de preços anexa aos autos do
processo administrativo are epigrafe.

Pao Uni. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no coleto
contratado ate o limite de 25% (vinte e cinco por cantor do valor inIcIal atualizado do contrate. nos termos do artigo 65. §1 da Le
8666;1993.
CLÁsJSILA SEG&PCA .- DA FO*A 0€ ScIAo - A CONTRATADA ooríga-se a entregar o objeto na forma e nos prazos
votípulados nc terno de Dispensa n° 26012020-O
CtAIJStJLA 1ERCEU%A - DO PREÇO, DAS COCÇÓ€S DE PAGA1&t4lfli Em vista da execução do objeto discriminado
a CONTRATANTE pagará á CONTRATADA o valor de 1111S41ai,30 tquSØcaIms e dave iS, *pSocents e
&bquenta e dc4s rs e bbs centavos), após o efetivo recebimento do objeto e emissão da note fiscal eletrônica e durante a
'Jlqér.cla deste a strijrnento particular
Pará~ Saco -. o pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (tnnta) dias, contados a partir da data do recebimento
final do pmduto alravos de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados cielo contratado Os
cagarrientos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei asse. de
1997 no importe de R$ 17.600.00 (dezessete mdc seiscentos reais:l, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) aias uters
r.ontadosda data da apresentaç*o da Nota Fiscal, nos termos do ar. 50, § 3° da Lei n° 8,666. de 1993.
ctAustt* QUARTA - DA VIGSC*A E DO FON&CN1°O DO OS.ETOS O presente nstrumento tora vigência de 03 trêc)
.neses do date de assinatura deste lrtstrumento sendo os produtos entregues após a emissão da ordem de fornecimento no
;zazu estipulado na Disoensa n 25012020-0.
C4.ÀUSLLA Q(*ITA DOS RECtflOS ORÇNVEHTAAtO& As nespesas com o lomecintento do objeto do presente Contrato
'.,',rroráo à conta da seguinte dotação orçamentaria.
Cirojado, Orçariientária/ProjelOí&lvídade/Etementnlriorte

Unidade Orçamentana/Proleto/AtividadelEtementoFonte
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proirtto fAtividade.
302,033 1043 Implantação de Ações e Serv de Sauda na
OUIJIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7ONTE 0215 e 6102

ri2 09 (00

Atenção

Especializada em

Saúde

4.4.9.0.52.0000

Pa'Wo SiMa w~ Oi'v''t) - Fica o 2oder Exscuttvu obrigado a fazer prever, nas propostas
subsequentes, vigentes durante o tempo de duração deste contrato, dotações suficientes para atender as
 r , mo
,'ori ações aqui estaoelecidas
SErVA - DAS OBRIGAÇÕES ASSt*AS E COCIÇÕES 0€ NASLifAÇÃO E QUAS91CAÇÃO - Fica a
CONTRATADA obrigada a entregarlexecutar os ptedutosíseMços referidos durante a vigência do contrato e nos crazos
estipulados correspondente ínstnjrtiertto cenvotórto, bani como a manter todas as condições de habilitação previstas no Terno
00 Li -apensa n° 26012020-O, nos termos do Art. 55, XIII, Lei 8,666193, e a arcar com o ônus decorrente de eventual equIvoco no
ui'norosionamentc dcc quantitativos de sua proposta, devendo complemeniá4os, caso o previsto Inicialmente em sua proposta não
,se satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto Quando ocorrer algum dos eventos atrelados nos incisos do § 1°
do ar 57 da Lei n° 8.666/93.
C*.ÂIJS*AA S*1A - DO REA*TE DO PREÇO . Os valores estpuiedos neste instrumento serão fixos, ressalvada as
possibilidades e exceções previstas rio termo de referencia e na legislação pertinente, notadamente de efetivação do reajuste em
sarado estrito após o transcurso de doze meses a conter da datas limite part a apresentação da procosta pelo indice de IPCA.
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ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° I3798,90510001-09

Çk

h' fircinhos RÃ

Pns,íi João Nem Suntana. 9. Centro. filo ciTa

(TP 47530-OlO

Os reaiustres indepen-jerão de termo aaittvo, sendo necessário anotar no processo administratuo da
PSo Única
iJNTRATADA a origem a autorização do reajuste bem corno dos calouks
-

CI..AUStLA OITAVA DAS PEN#UOACES

Fcarn as PARTES sojeaas dc penalidades previstas na Lei 8666/93, em caso de
ce';cumprimento das cláusulas deste instrurnento, salvo txiurrãncia ds'orça maior, plenamente justificável, importando para a
°ARTE faltosa 'o oaganierito de:

Pa-ágSo Pt*neo FaLTA MOIIIATÓRIA de allitá 10% (dM par cana) do vSor t*S do ntS, detalhado abaixo
a) a* aS 07 (es) DIAS CO~ ~ de 52% (dais por cai E) do vaie, t~ do coi*ç
b) a pwt do 8' (So) DIA GORWO 50 M . 4Ie do It (déóno ipin) DIA CORRK)O, nàis de 5 10% (da por caiE)
do vcr S do aanb5, catado-so a lnaceaiça b da Midgâo a pat da 15 (dóc*no àib) 04*
CDRRC4) de ta com posSbWdaie de apflcaçào de n*ilb daS % (vinE por ca*i) do vaiar toS do tontrs.
ecusa 1 njustlflcada em retirar a Nota de Empenho dentro do prazo estabalesdo ou der causa ao seu cancelamento, multa oe ate
bica por centol de vaiar global da proposta
PtãgrSo Segwido - A aplicação de qualquer oas penalidades previstas realarse.á em processo admlirilstrativo ctue
assecurará o cuntraditorlo e a ampla defesa ao iicttanteladjudicatárto, onservando-se o procedimento Previsto na Lei C 5 666. de
T953 is suhsidlanamenie na Lei n° 9,188, de 1999

e

PSSo TncS* - A autoridade competente, na aplicação cas cançÕes, levara em consideração a gravidade da conduta do
nirafor. o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o principio da proporcionalidade
CLAi$IS.A l'CN,A- DA RESCISÃO - Constituem motivo para rescisão do presente contrato o não cumprimento de qualquer tio
scan oldusuias e condições, bem Úemo os motivos previstos na legislação referente a lotações e contratos administrativos ses
preguizo das multas cominadas neste instrumento, sendo considerada causa para rescisão unilateral do contrato pela
CONTRATANTE o atraso ou a entrega irregular de produtos por prazo superior à 25 (vinte e cinco) dias corridosi podendo este
pracci ser considerado de forma oimulativa caso existam atrasos/lrreeularidades em mais de uma ordem de cainpra.
Do RECOMEC*EHTU DOS 0*1EROS DA AJ»nSTRAÇÃO O CONTRATADO reconhece desde
drroilos dc' CONTRATANTE em caso de 'escisão administrativa prevlsta na legislação referente a licitações e contratos

CLAUSLLÂ otciw
ris

-

-

-t.nrnriisttativOs
CLAA.$LÃA DtCWA PR$EMA — DA RELAÇÃO aNssCk O CONTRATADO e CONTRATANTE ficam obngaoos a dar
omorimento ão determinações da Legislação vigCflte
liMito
E ia responsabilíoade exclusiva e integral do CONITRA'rADO a utdizsçáo de pessoal para a execução do
,'noicttn desre en,ntrato, inotuidos os encargos trabalhistas. orevsdenciarlos. sociais, fiscais e comerciais resultantes de vincuir:
e'rlpregaitcio, cujos Ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser Iranstendas para o CONTRATANTE
-

CLM$UA OÉCWA SEG%RA DO COCROI.E 0€ FISCaAZAÇÂO

- A execução do presente contrato será avaliada selos
nrqàos competentes itn COM PRATANTE, mediante procedimentos de suosrvisão em direto local, os quais observarão o
.:urilprirnontci das ciausulas e condições estabelecidas neste contraio e de quaisquer outros dados necessários ao controle e
avaliação do material fornecido sendty designado corno Fiscal deste contraio o secretario da pasta ou pessoa formalmente
,tes'iynada por esta auturdada

e

Pn*grde iSto - Em ouatquer r,ipõtese a assegurado ao CONTRATADO' amplo alreito cte delesa nos teinios da Lei Federal de
arítaçães e contratas adminím ativos

causts* 0Ecg4a icaA- 0* P*L1cÃO O presente contrato sera publicado contorne definido em let.
DA LEGaLAÇÃO AEUCÁI.
GLÁ&ILA DÉCMA Q(MATA
2iii'9020'D, e nos casos omissos a legislação 'Agente.
—

-

Este contrato obedecera às clausulas da Dispersa

CL.AUSLLA DtC*AA Q(MCA DA EI.E1ÇAO DO FORO - As partes contratantes elegem o foro ria Comarca de OLIVEIRA DOS
BREJINHOS/BA para dirimir qualquer dúvida dó presente contrato. renuncianrio a qualquer ootro por mais prMlegiado que sela
CLALn1ÀÂ gÉCW& SEXTA

DA V*4C*LAÇÁO

-

A relação luiidlca anui estabelecida é fundamentada na Disoensa nC

260/2020-Li.
E, uor estarem assim justos e contratados assinam o presente contrato em duas aias datilogratadas nos claros, todas de igual
forma e teor contratante e contratada, na presença de duas testemunhas a tudo presentes.

stive,ra dos 8rjinios.Ea. 17 de Serambro de 2020
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PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

SEGUNDA-FEIRA,21 DE SETEMBRO DE 2020 NO IIJ N 1353

________________________________________

PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS
-

ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13398.90510001-09

EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO N ° 22112020/FMS-LICIT
ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N ° : 26012020-D
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: 260/2020-0
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 44612020 de 17/0912020
OBJETO: Aquisição emergencial de equipamentos para estruturar o Centro de Atendimento para o Enfrentamento da
COVID-19 1 no município de Oliveira dos Brejinhos/Bahia, conforme especificações, quantidades e exigências contidas
no Termo de Dispensa no 26012020-D e conforme especificação detalhada da proposta de preços anexa aos autos do
processo administrativo em epígrafe.

-

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS, Estado da Bahia, Entidade de Direito Público
Interno, inscrita no CNPJ n°. 13.798.90510001-09, com sede na Praça João Nery Santana, 197— Centro - Oliveira dos
Brejinhos - BA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob o número 13.848.04110001-84,
neste ato representado pelo Gestor do Fundo, Sr. Antônio Félix Leite, residente e domiciliado em Oliveira dos
Brejinhos/Ba, centro : e ratificado pelo Prefeito Municipal, Sr. Carlos Augusto Ribeiro Portela.
CONTRATADO: LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o número
28.194.91410001-50, com endereço na Rua José Leopoldo Lima, 692, Centro, Santa Maria da Vitória, Bahia, CEP
47.640-000
VALOR: R$419.452,30 (quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos)
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
Unidade Orçamentária/Projeto/Atividade/Elemento/Fonte
02.09.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto /Atividade:
10.302.033.1043 Implantação de Ações e Serv. de Saúde na Atenção Especializada em Saúde 4.4.9.0.52.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE: 0215 e 6102
RATIFICAÇÃO PELO GESTOR: 1710912020
FUNDAMENTACÃO LEGAL DO ATO DE DISPENSA: Art. 24, iv da Lei n°8.666/93
CARLOS AUGUSTO RIBEIRO PORTELA/PREFEITO
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Este ooc:Jnsenso for assinado digitalmente ror PROCEDE BAHIA I'roceesamento e Cerlificaçôo de Documentos Eletrônicos LTDA as i 5:56 horas do dia 21/09/2020
CE06 t'72C-000E.9564 ou utilize o código QR.
, .'eriCc.sr as assinaturas dique rio lide: http://s w.procedehalsia.cons.br/verificer/B3B
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DM010 OFICIAL DO MUNLCII'lO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 28.194.91410001-50
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n o 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DALI) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' ad' do parágrafo único do art. 11 da Lei n ° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet. nos
endereços chttp://rfb.gov.br > ou chttp://www.pgfn.gov.br >.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n ° 1.751, de 211012014.
Emitida às 15:28:05 do dia 07/0812020 <hora e datã de Brasilia>.
Válida até 03102/2021.
Código de controle da certidão: AFIE.E87E.E485.7887
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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S

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Emissão: 15/09/2020 08:56

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos anis. 1130114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20202643604
RAZÃO SOCIAL

LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
INscRiçÃo ESTADUAL

CNPJ

141.917.656

28.194.91410091-50

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 15109/2020, conforme Portaria n°91 8199, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OUVIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ouro CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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SECRETARIA DA FAZENDA

5
Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória
AVENIDA BRASIL, 723
JARDIM AMÉRICA - SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA CEP:
CNPJ: 13.912.50610001-19

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número:

Nome/Razão Social: LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
LS HOSPITALAR

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal: 001.304.016149-

CPF/CNPJ: 28.194.914(0001-50

Rua José Leopoldo Lima, 692 PAVIMENTO - TÉRREO

Endereço:

Centro Santa Maria da Vitória - BA CEP: 47640-000

e

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM ASER

APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIPIO.

Observação:
********************************* ****************************************************************** **********************************
******************************** ****************************************************************************************************
**

******

* ********************************************************************************

*

********************************************************

Esta certidão foi emitida em

3110812020

com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 2911112020
sta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.
e
Código de controle desta Certidão: 3600005097900000002836090000526202008317

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada ã verificação de sua
autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https:f/santamariadavitoria.saatri.com.br , Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Impresso em 15109/2020 às 09:04:18
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Nome: LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.194.914/0001-50
Certidão n°: 23386710/2020
Expedição: 15/09/2020, às 08:54:25
Validade: 13/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
inscrito (a) no CNPJ sob o no 28.194.914/0001-50, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: //www.tst. jus.br )
Certidão emitida gratuitamente.
,

e

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciá rios, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS -CRF

28.194.914/0001-50
Inscrição:
Razão SociaI:LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LIDA ME
R MARTINHO NERY 113-A CASA / VILA LEOPOLDO / SANTA MARIA
Endereço:
DA VITORIA / BA / 47640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe Confere O Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acirre identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/09/2020 a 07/10/2020
Certificação Número: 2020090802204860624696

Informação obtida em 15/09/2020 08:52:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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