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ESTADO DA BAHIA
CNPJ No 13798.905I0001-09
Praça João Nci'r Santana, i 9, (entrc.. til i c:ui lo til ejínhos - k A
CEP 475104UI{)

CON'IRATO W. ZWFSUCrT
DECORRENTE DA DPE?5A DE LICITAÇÃO P4' 2sZzZ-0
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°44512020 de 17/09,2020

CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS E A EMPRESA LS
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L TDA,
i
Estado da Bahia pessoa jurídica de Direto Pubflcc Interno. inscrito no NPJ ri
13 798 9051000-09., com sede na Praça João r4ery de Sarnaria - Centro neste ato através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
inscrito no CNPJ sob o número 13,848 04110001-84, neste ato representado pelo Gestor do Fundo, Sr, ANTONIO FEL;X 1 EITE,
residente e domiciliado rio municipiu de Oliveira dos Brejinhos/Batua, e legalmente ratificado pelo seu prefeito Prefeito o Si
Canos Augusto Ribeiro Portela, brasileiro, casado, inscrito no RG sob o °° 9 550 076-5 SSP-SP e CPF IMF) sob o n°673 985 25872, residente e domiciliado ira Rua Daniel Leite. 20 - Centro - Otivera dos Brejinhos-Ba. doravante denominado siiiipiesrnente
CONTRATANTE e, de oetro lado, a empresa LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNEJ sub o
numero 28,194 914i0001-50. com endereço na Rua José Leopoldo Lima. 692. Centro, Santa Maria da Vibra. Bania. CEP 47 640..
000. resolvem celebrar o presente Contrato mediante as disposições expressas nas cláusulas segurntes:

O M1111~ DE OLA DOS

—

aaeos,

ctMi&t* pw oo aarm
-

O Presente Contrato tem por objeto a aquisição oro caráter eroerçencia! os medicamentos e degcartáve/s pw-a supor as
rieceesídades do Hospital Mwi/oij,a' Or João Cupeitino, fr'eote a par.dernra da COVIO,-19, conforme especificações, quantidades e
oxigõtacias contidas no Termo de Dispensa ri" 25912020-O e contorne especificação detalhada da proposta de preços anexa nos
autos de processo administrativo em epgrafe.

PW~ ~ - A contratada ficará obrigada a aceitar nas inebrias condições contratuais. acrescinios ou supressoes FilO
contratado ate o rifle de 25% (vinte e cinco cor cento) do valor inicie atiíallzadri do contrato rios termos do artigo 65
-. da Le
iA 86861993
- DA FOflMA DE DW,CtÇ - A COM TRATADA obnga-se a entregar n, nbeto de forma parcelaria nos
prazos estipulados no terno de Dispensa n° 259/2020-O.
CLAUSLLA 'TERCEIRA - DO flEÇO, DAS COPCIÇÔES DE P3Al*NtDr Em vista cia execução do abato doo rrliii:aou
acima- a CONTRATANTE nagará á CONTRATADA o valor de ~i (tnats e c~ e neie SI, ses e
ssaia e
rs), após o efetivei recebimento cio objeto e ernissã, ra nota fiscal eretréníca e durante a vi-gáncia deste
instrumento rticular
- O pagamento será realizado no prazo máxomo. de até 30 (trinta dias, contados a parir da data do, recebir'ieriro
final do produto, através de ordem bancária, para crédito em barcc agência e conta corrente indicados pci0 contralaoo Os
pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso 11 do ar(. 24 da Lei 9 666 de
1993, no rmiporte de RI 17 800,00 (dezessete mil e seiscentos reais. deverão ser efetuados no prazo de até 5 Icinco) dias titeis,
contados da data da apresentação da Nota Fscal, nos termos do ar, 50 § 3°, da Lei n°8.666, de 1993
CLAUSISA QUARTA - DA VIGSCIA E DO FOWeC*NIO DO Ot*TOi O presente instrumento terá vigéricia de 03 três)
meses, da data de assinatura deste instrumento, sendo os produtos entregues após a emissão da ordem de forneomento no
prazo estipulado na Dispensa ri° 259'2020-D.

9~

C1.AUS*LA O(WdTA- DOS REC**SOS ORÇANTARIOSi As despesas com o tornecimento do o'oeto do presente Contrato
correrão a conta da seguinte dotação orçamentaria
Unidade Orçarnentari&Prto/AtividadeiElementrsFoi'ito
Unidade OrçamentárialProjeto/AtividadeíElementoiFonto
02.09,0130— FUNDO MUNICIPAL, DE SAUDE
Pro1eto :Atividade,
10,302 033 2063 MANTER A OFERTA DE PROCEDIMENTAS AMB!JLA.TORIAIS E HOSPITALARES DE MLDiA E
COMPLEXIDADE
10122 2089- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVIDIS
O 3.9 0.3003.00 Material de Consumo
FONTE. 0114: 1214 e 6102

ALTA

- Fica o °ooer Executivo obrigado a fazer ore -ver, nas oropostas
Pa'So tkvco - (Da pir~
as
orçamentarias subsequentes, vigentes durante o tempo de duração deste contrato, dotações suficientes para
obrigações aqui estabelecidas.
SEXTA - DAS OSSIGAÇOES AS51*AS E COtaÇÕES DE *4AS*JTAÇAO E QIJMOWICAÇÀO . Fica a
CONTRATADA obrigada a entregarfexecutar os produtoslserviçcns referidos durante a vigência do contrato e nos- crazos
estipulados correspondente instrumento convocatorio, bem corno a manter todas as condições de habilitação previstas no Tere i,
de Dispensa n° 259120201 nos termos do Art. 55. XIII. Lei 8.666/93. e a arcar coro o ãnus decorrente de eventual equvocc rio
dimensionarnento dos quantitativos de sua proposta, devendo cornpternenta-los. caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seta satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto quando ocorrer algum dos eventos arroiados nos inc.sos do § 1°
do ad. 57 da Lei no 3.866/93
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SEiW - 00 AJUSTr DO PREÇO Os valores estipulados neste instrumento serão Oxos ressaivad as
Possibilidades e exceções previstas no termo de referência e na legislação pertinente, notadamente de efetivação do reajuste oro
sentido estrito após o transcurso de doze meses a contar da data rinite para a apresentação da proposta pelo irdíçe de IPCA
~~ Iblico - Os reajustes independeráo de (ermo aditivo, sendo necessárto anotar no processo administrativo na
CONTRATADA a origem e autorização do reajuste, bem creno dos cárcuros,
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES Ficam as PARTES sujeitas as penaileades previstas ria Ler 8,666'93 cri' caso di.
descurnprimento nas clâusulas deste Instrumento, salvo ocorrência rio força malar, plenamente justificavel, importando peia o
PARTE faltosa, no pagamento de:
P..Jv.do Prbie MULTA MORATÓRIA de Sé 10% ~ poq catE) do V4Or frflal de -.0111 at. detalhado abaxo
a) to Sé 07 (a) DIAS CORRIDOS, indta de Sé C. (dota par ce*,) do vSoc MW do un*Sé
a patr da 8' (olMun) DIA CORRIDO Si o *S do 14' (dá~ qiato) DIA CORRIDO, naá de Sé 10% ~ par canb)
do vor EIS do coufrSé, caacizaido-ee a inaecuçks EIS da obdgaç*o a pat da 15' (dtc qtánE) DIA
CORRIDO de flo com poss4MSe de caç*o de «b de Sé % (vUtE por catE) do voar tatO do cantS
Recusa injustificada em retirar a Nota de Empenho dentro do prazo eslabeleoldo ou der causa ao seu cancelamento ' muda do ate
0% (dez por cento) do valor global da croposta
___
-

Pa do 5~ - A aplicação os qualquer das penairdades previstas real,zar-se-ã em processo adn'irnrstratrvoquo
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao ircrtant&adjidícatà'ro. observando-se o procedimento previsto na Loi'cl 1560 ris
1933, e subsidiarjamente na Lei n ° 9.784. de 1999
P
- A autoridade competente, na aplicação das sanções levará em consideração a gravidade da ccnouta cc
infrator, o caráter educativa da pena, bem como o dano causado a Administração, observado o pnncipro da propornionabdane
CLÁUSULA MOItA- DA RESCSAO - Constituem motivo para rescisão do presente contrato o não cumprimento de qualuuer de
suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos ria legislação referente a licitações e contratos administrativos. Sem
prejuizo das multas cominadas neste instrumento, sendo considerada causa para rescisão unilateral do contrato ceia
CONTRATANTE o alraso eu a entrega irregular de produtos por prazo superior á 25 (vinte e cinco) dias corridos, podendo este
prazn ser considerado de forma cumulativa caso existam arasosflrrequiaridades animais de uma ordem de compra

ctiaaa DÉCIMA - DO RECOtttCSHrO DOS 09ET1OS DA ACWfllRøÇAO - O CONTRATADO reconhece desde
já os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão admMiistratíva prevista na legislação referente a licitações o orrntralos
adrninistrat ivos
QSEILA OtCflA PRA - DA RELAÇÃO
cumprimento às determinações da Legislação vigente

amc*

O CONTRATADO e CONTRATANTE ficam obrigados o rim

Pao CMlco

- É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de pessoal para a execuçâc cio
objeto deste contrato,incluirias os encargos trabalhistas, Nevidenciarios, sociais, fiscais e comerciais resultantes oe vir , c,rrio
emprecaticio, caros Ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidas para o CONTRATANTE,

CLÁUSULA DitaM SEQUM)A - DO CONTROLE De F1S4ALIZAÇAO - A execução do presente contrato sara aval.ada oess
órgãos competentes do CONTRATANTE, mediante procedimentos de supervisão en': direto tocai, os quais oOSeyarãc'o
— cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrate e de quaisquer outros dados necessários ao conIrore e
avaliação do material fumnecido, sendo nesignado corno Fiscal deste contrato o secretano ria pasta ou pessoa fsrm - uln:ente
designada por esta autoridade.
Pp
ta'co- Em qualquer nipótese á assegurado ao CONTRATADO amplo direito de defesa nos termos da Ler Federar de
ticitações e contratos administrativos,
CLÁUSULA DECWAATEHCEWA - DA nmasAçAo - O presente contrato cera publicado conforme definido em ler
CLÁUSULA DEcaIA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - Este contrato obedeceja às cláusulas da Dispensa o'
259/2020-O e nos casos omissos a legislação vigente.
aÁIZILA DECnA QIS4TA- DA ELEIÇÃO DO FORO - As panes contratantes elegem o foro da Comarca de OLIVEIRA DOS
BREJINHOSÍBA para dirimir qualquer dúvida do presente contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que sela
CLAUSILA DÉCIMA SEXTA - DA VPICLt,AÇÃO - A relação urídica aqui estabeiectda e fundamentada na Dispensa
259/2020-O
E. por estarem assim juistos e contratados, assinam o presente contrato cir Ovas vias datilografadas nos clarjei ioias de
ton'na e toor. contratante e contratada, na presença de duas testermirrr'.as a ludo presentes

Oliveira dos Brejinhos.'Ba, 17 de Setembro de 2021)
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OL4JE?RA DOS BREJINHOS

CARLOS AUG STO RIBEIRO PORTELA
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PELA CONTRATANTE
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LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSP!TÁL4RES L TDA
cN RATADO
CNPJ:28194914!0001.5Q
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OLIVEIRA DOS BREJINHOS • BAILIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS
ESTADO DA BAHIA
CNPJ N°13.798305/0001-09

EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO N ° 22012020/FMS-LICIT
ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N ° : 25912020-D
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: 259/2020-D
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 44512020 de 1710912020
OBJETO: Aquisição em caráter eniergencial de medicamentos e descartáveis para suprir as necessidades do Hospital
Municipal cOr. João Cupertino, frente a pandemia da COVID-19, conforme especificações, quantidades e exigências
contidas no Termo de Dispensa n° 25912020-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
28.194.914/0001-50, com endereço na Rua José Leopoldo Lima, 692, Centro, Santa Maria da Vitória, Bahia, CEP
47.640-000
VALOR: R$359.767.00 (trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e sete reais)
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Unidade Orçamentària/Projeto/Atividade/Elemento/Fonte
02.09.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Projeto /Atividade:
10.302.033.2063 MANTER A OFERTA DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE MEDIA E
ALTA COMPLEXIDADE
10.122. 2089- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
3.3,9,0,30,00.00 Material de Consumo
FONTE: 0114; 0214 e 6102.
RATIFICACÀO PELO GESTOR: 17/09/2020
FUNDAMENTACÃO LEGAL DO ATO DE DISPENSA: Ah. 24, iv da Lei n°8.666/93
CARLOS AUGUSTO RIBEIRO PORTELA/PREFEITO

ri
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Praça João Nery Santana. 197, Centro. Oliveira dos Brejinhos — DA — CEP 47530-000

E ate documento foi assinado digitalmente por PROCF,PF, BAHIA Processamento e Cerlifi CSÇCU de Doc:simsnt cii Eletrônicos I.TDA as 15.56 horas do dia 21/09/2020.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
- Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

-

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:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 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 Divida Ativa da União (DAU) 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' a 'd' 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 <http://www.pgfn.gov.br >..
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:29:38 do dia 30104/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 2711012020.
Código de controle da certidão: F4CF.3D7F.2769.FDAI
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento,
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SECRETARIA DA FAZENDA

--

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

Certidão N°: 20202282967
RAZÃO SOCIAL

LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

141.917.656

28.194.914/0001-50

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa fisica 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 1010812020, conforme Portaria n 0 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

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

válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CFF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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Emissão: 10/08/2020 16:54

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

I

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: 00052612020.E

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

LS HOSPITALAR

Inscrição Municipal: 001.304.016149Endereço:

CPF/CNPJ: 28.194.91410001-50

Rua José Leopoldo Lima, 692 PAVIMENTO - TÉRREO
Centro Santa Maria da Vitória - BA CEP: 47640-000

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

**

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

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

***************************
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ÁL.

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

Esta certidão foi emitida em

3110812020

com base no Código Tributário Municipal.

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

ar
II 1

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada ã verificação de sua
autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://santamariadavitoria.saatri.com.br , Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 31/0812020 às 14:16:43
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: LS COMERCIO [E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.194.914/0001-50
Certidão n°: 12675873/2020
Expedição: 01/06/2020, às 17:00:52
Validade: 27/11/2020 - 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 n° 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 Sunerior 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.
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 Social:LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
R MARTINHO NERY 113-A CASA / VILA LEOPOLDO / SANTA MARIA DA
Endereço;
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 acima 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.

Val idade: 08/09/2020
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a 07/10/2020

Certificação Número:

2020090802204860624696

Informação obtida em 15/09/2020 09:09:35

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

https://consuIta-crtcaxa.gov.br/consuItacI -f/pages/consuItaEmpregadorjsf
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