
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ - 14.105.209/0001-24 
Praça Henrique Brito, n° 344 — Centro 
CEP: 46.445-000 Carinhanha - BA 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 093/2020 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2020 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARINHANHA E A 
EMPRESA VINICIUS SANTOS SILVA EIRELI. 

Instrumento contratual, que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa 
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n° 11.747.165/0001-48, com endereço na Rua 
Francisco Timóteo, s/n, nesta cidade de Carinhanha —Bahia, representada por seu secretário 
municipal, o senhor Alvacir da Cruz Brito, portador da Identidade n° 06401184 45 e CPF n° 
569.009.535-49, residente e domiciliado à Fazenda Santa Bárbara, s/n, zona rural do município 
de Urandi-BA, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa VINICIUS SANTOS SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 20.953.207/0001-98, sediado(a) na Rua Campo 
Alegre, 36-A, Alto da Colina, Carinhanha-BA, doravante designada CONTRATADA, neste ato 
representada pelo Sr Vinícius Santos Silva, portador da Carteira de Identidade n° 14.718.580-
73, expedida pela SSP/BA, e CPF n° 074.397.555-37, tendo em vista o que consta no 
Processo n° 050/2020 e em observância às disposições da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 
2018, e Medida Provisória 961 de 06 de março de 2020 e demais legislação aplicável, 
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação n° 
002/2020 mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
CLAUSULAPRIMEIU.4.0EIJETO _-• 	• 
1.1 O objeto do presente Termo de Contrato é a locação de equipamentos necessários na 
implantação de barreiras sanitárias, implantação de sala de espera no Posto de Saúde CESP, 
sala de espera e consultório no Hospital Maria Pereira Costa (Dona Quinha), com o intuito de 
combater e minimizar a propagação do Coronavírus/ COVID-19 no município de Carinhanha-BA. 

Item. Deacriçãoido Objeto -' . 	. 	. 	. Local. J .- - -..-Qttli" ; . i - 	Valor. 	. 
-- - Mensal,: 

._ 
.:Valor.Tcital 	, 

' 	' 01 Posto de abordagem contendo 
01 	sanitário quimico, 01 	toldo 
Chapéu de bruxa, medindo 6x6, 
12 	metros 	de 	disciplinador, 
instalações 	 elétricas, 
instalações 	hidráulicas 	e 
higienização de todo posto de 
abordagem 	durante 24 	horas 
por dia. 

Saída para 
Bom Jesus da 
Lapa 

Saída para 
Guanambi 

Saída para 
Feira da Mata 

03 R$ 3.600,00 
. 	4- . 	• 

R$ 10.800,00 

02 Sala de espera em octonorrn, 
medindo 5x5, 	higienização de 
toda a sala 24 horas por dia. 

Posto de 
Saúde CESP 

03 R4 4.000,00 R$ 12.000,00 

03 Sala 	de 	espera e 	consultório 
para recebimento dos pacientes 

Hospital Maria 
Pereira Costa 

03 R$ 8.700,00 R$ 26.100,00 
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do, medindo 60 mi  , com mesas 
e 	cadeiras, 	funcionamento 	e 
higienizaçâo 24 horas por conta 
da empresa. 

(Dona Quinha) 

TOTAL MENSAL: 16.300,00 (Dezesseis mil e trezentos reais) 

TOTAL GLOBAL: R$ 48.900,00 (Quarenta e oito mil e novecentos reais) 
- 	- 	— - 

CLAUSUfflA1EGUNDA.z-VIGÊNCIA4,-  • , 
2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 90 dias (03 meses) com início na data 
de 02/0612020 e encerramento em 31/08/2020, prorrogável por períodos sucessivos, enquanto 
perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde 
pública de importância internacional. 

reQUSULA TERCEIRA-ff  PREÇO -  
3.1 O valor global do presente contrato é de R$ 48.900,00 (quarenta e oito mil e novecentos 
reais), a se pago em três (03) parcelas iguais e sucessivas de R$ 16.300,00 (dezesseis mil e 
trezentos reais). 

3.2 No valor acima estão incluirias todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução do objeto, 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. 

C1:4-13-Sbrinfülf.R .ISÕT-A-Çaõ R-07.41-Vi-E-N-Wirict;  
4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento do Município de Carinhanha, para o exercício de 2020, na 
classificação abaixo: 

órgão: 	08- FUNDO MONICIPAL D.E SAÚDE 
Unidade: 	01 - Fundo Municipal de Saúde 
Projeto/atividade:2.330 -Ações emergenciais de combate ao Coronavírus COVID 19 

3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0014 

ipLAUSULA QVINTA- PAGAMENTO .  

5.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 10 dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 
5.2. 	A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço 
5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 29 da Lei n°8.666, de 1993. 

5.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento. 

:DLAUSULASEXTA 2-RENUSTAMENTO DE PREÇOS.  :77 

6.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da assinatura do contrato. 

:t I S Watt M /V- GARANTIA DE, EXECDÇÂtir"-:t="---r::`, 

7.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
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1,ÕL4SULA OITAVA.'REGIME-OE,EXECUÇA0 DOSSERVIÇOS E.FISCALIZAÇÃr 

8.1 A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Global. 
8.2 O prazo de execução dos serviços será de 90 dias com início a partir da ordem de serviço. 

8.2.1 O prazd de execução deve, necessariamente, estar abrangido no prazo de vigência. 

ICPW_SULA NONA-- OBRIGAÇÕES CILÇONTRATANTE EDA:CONTRATADA-:. 
9.1 São obrigações da CONTRATANTE: 

9.1.1 Exigira cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

9.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as 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; 

9.1.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

9.1.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas neste Projeto Básico; 

9.1.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da 
contratada 

9.1.6 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada 

9.1.7 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
9.2 São obrigações da CONTRATADA: 

9.2.1 Executar os serviços conforme especificações, com a alocação dos empregados 
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar 
os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 
quantidade mínimas especificadas; 

9.2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.2.3 Responsabilizar-se pelos vicias e danos decorrentes da execução do objeto, bem 
como por todo e qualquer dano causado ao município, devendo ressarcir imediatamente a 
Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar dos 
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.2.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

9.2.5 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 

9.2.6 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

9.2.7 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos. 

9.2.8 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas 
ou bens de terceiros. 

9.2.9 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 
for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 
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9.2.10 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, no prazo determinado. 

9.2.11 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina. 

PriS1SIPLW,DÉÇIMA.,tpkSPE1ÇONTRATAÇA  
10.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratado. 

rCLXOWÉWP„ÉCIIYIKRRIMÉIRATr,É$AM,Ç,QÉS.:ADMINIST:MT;IV: 

11.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei n°8.666/93, a CONTRATADA que: 
11.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 
11.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto; 
11.1.3 falhar ou fraudar na execução do contrato; 
11.1.4 comportar-se de modo inidõneo; ou 
11.1.5 cometer fraude fiscal. 

11.2 Pela inexecução totaLou_parcial  do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

11.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das 
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que 
não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 

11.2.2 Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor, em 
caso de 

• atraso na execução do objeto, 
• inexecução parcial da obrigação assumida; 
• inexecução total da obrigação assumida. 

‘.4,4k44-5  
12.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

a. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a 
XII e XVII do art. 78 da Lei n°8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 
80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas; 
b. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n°8.666, de 1993. 

12.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
Contratada o direito à prévia e ampla defesa. 

12.3 A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei n°8.666, de 1993. 

.:WSUSWISWENIKMg~x.V.gPAÇOE  
13.1 É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de 
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos Casos previstos em lei. 

P(40„-~_0-ÉCJMAA11.ARTAVAPW,AVO .s  
14.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 
1993. 

14.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, nos termos da Lei n. 13.979/2020. 

_.• 

nffl,  
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:CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOSVASOS:OMISSOS 	 '  
15.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei n° 13.979, de 2020, na Lei n° 8.666, de 1993 e demais normas de licitações e 
contratos administrativos. 

PrikUSULA DÉCIMA.SEXTCDA DISPENSA DE LICITAÇÃO  

16.1 A lavratura do presente Termo de Contrato referente à Dispensa de Licitação n°. 
002/2020, devendo o contratante disponibilizar em sítio oficial especifico na rede mundial de 
computadores (intemet), no que couber, o nome do contratado, o prazo contratual, o valor e o 
respectivo processo de contratação. 

16.2 O presente Termo de Contrato se vincula à proposta da Contratada. 

jeCATISUIXDÉCIMASÉTIMATF'Or 	•  

17.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Carinhanha, Estado da Bahia, que prevalecerá 
sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente contrato. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 02 (duas) 
vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que o subscrevem, depois de lido e 
achado conforme. 

Carinhanha-Ba, 02 de junho de 2020 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Município de Carinhanha-BA 

Alvacir da Cruz Brito 
Secretário - Contratante 

NI IU SANTOS S 
;csiss_<":2S-› 15;itra—. 

LVA EIRELI 
CNPJ/MF 20.953.207/0001-98 

Vinícius Santos Silva 
Contratada 

Testemunhas: 

CPF: Ds7 24(3  c-7s _ aio  

Testrinhas: 

2.ne,  nyuv 	t.‘ 	NEA 
CPF: 	S. 
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CONTRATOS 'TERÇA.FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2020 • ANO XIV j N 0 1429 • 

  

Contrato administrativo 093/2020 
Dispensa de licitação: 002/2020 
Contratante: Fundo Municipal De Saúde, CNPJ sob n° 11.747.165/0001-48. 
Contratado: VINIC1US SANTOS SILVA EIRELL inscrita no CNPJ/MF sob o n° 20.953.207/0001-98. 
Objeto: locação de equipamentos necessários na implantação de barreiras sanitárias, implantação de 
sala de espera no Posto de Saúde CESP, sala de espera e consultório no Hospital Maria Pereira Costa 
(Dona Quinha), com o intuito de combater e minimizar a propagação do Coronavírus/ COVID-19 no 
município de Carinhanha-BA.. 
Valor mensal: R$ 16.300,00 Valor global: R$ 48.900,00 
Dotação: 2.330— Ações emergenciais de combate ao Coronavirus COVID 19 
Vigência: 02/06/2020 a 31/08/2020. 

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LIDA às 16:24 horas do dia 30/0612020. Para verificar as assinaturas dique no link: http://www.procedebahia.com.briverificarf6DC4-2316-F426-F02F.56CA  ou utilize o código OR. 
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