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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - ESTADO DA BAHIA

CNPJ N° 13.654.454/0001-28

CONTRATO DE FORNECIMENTO N.° 031/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL N° 020/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 286/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI

FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO

PRETO/BA - DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A

EMPRESA OESTE FORTE LTDA - EPP.

Pelo presente instrumento particular de Contrato, que entre si fazem, de um lado como
CONTRATANTE a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, com a sede na

Praça da Matriz, n° 22, Centro, CEP: 47.990-000, inscrita no CNPJ N.° 13.654.454/0001-28,
representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Manoel Afonso de Araújo, RG n°
0182744205 SSP/BA, CPF n°. 137.632.105-04 e do outro, a empresa OESTE FORTE LTDA -
EPP, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 03.365.682/0001-24, com
sede na Avenida Enedino Alves da Paixão, n° 1.598, Bairro Cidade Santa Cruz II, Luís Eduardo

Magalhães - BA, neste ato representada pelo Sr. Mareio Messias de Menezes, portador do RG
n° 05.581.642-85 SSP/BA, e inscrito no CPF sob o n° 675.558.295-68, doravante denominada

CONTRATADA, tem entre si ajustado o presente CONTRATO, submetendo as partes aos
preceitos legais instituídos pela Lei n.° 8.666, de 21/06/93, e as Cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste instrumento o fornecimento de oxigênio e utilitários, em atendimento
as necessidades do Hospital Municipal Dr. Altino Lemos Santiago e SAMU deste Município.

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS UND QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL

Ar comprimido. M3 500 RS 28,00 R$ 14.000,00

Fluxômetro para ar comprimido Und 15 R$121,00 R$ 1.815,00

Fluxômetro para oxigênio Und 30 R$121,00 RS 3.630,00

Oxigênio medicinal (M3) M3 4.500 R$35,20 RS 158.400,00

Regulador de ar comprimido com
Fluxômetro

Und 10 R$479,00 R$4.790,00

Regulador medicinal com Fluxômetro Und 40 R$480,00 R$19.200,00

Umidificador para ar comprimido Und 20 R$100,70 R$2.014,00

Umidificador para oxigênio Und 60 RS 100,90 R$6.054,00

Oxido nitroso Kg 100 R$ 35,80 RS 3.580,00

VALOR TOTAL R$213.483,00

1.2. O presente Contrato é celebrado com base em Dispensa de Licitação n°. 020/2021,
fundamentada no art. 24, inciso IV, da Lei n°. 8.666/93, conforme Processo Administrativo n°.
286/2021.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO

2.1. Os produtos deverão ser fornecidos conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde,
obedecendo as normas estabelecidas no termo de referência da Dispensa de Licitação n°

020/2021, iniciando-se logo após o recebimento da ordem de fornecimento.

2.2. No caso de algo superveniente, fortuito ou de força maior e não serem tomadas
providências dentro de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação, a Contratante poderá adotar
as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1. O valor global do presente contrato é de R$ 213.483,00 (Duzentos e treze mil,
quatrocentos e oitenta e três reais), sendo que o pagamento será realizado após a
apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

3.2. No valor estão inclusos todos os custos e despesas inerentes à sua execução, seguros,
custos previdenciários, impostos e taxas de qualquer natureza, de acordo com a proposta
apresentada pela CONTRATADA, que é parte integrante deste, entendido este como preço justo
e suficiente dos produtos, objeto deste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA

4.1. O presente contrato terá vigência por 90 (noventa) dias, contados de sua assinatura, e

poderá ser prorrogado de acordo com o Art. 57, seus Incisos e parágrafos da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação:

• UNIDADE: 02.06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

• ATIVIDADE: 10.301.012.2033 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -15%
• ATIVIDADE: 10.302.012.2055 GESTÃO AÇÕES DO SERV. ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS

USB/USA/SAMU 192

• ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO

• FONTES: 002, 014

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Obriga-se, ainda a contratada, sem prejuízo do constante neste contrato as solicitações da

Comissão de Licitações e da proposta naquilo que não contrariar as disposições deste
instrumento:

a) entregar o(s) bem(s) descritos) na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta
apresentada;

b) responder pelos vícios e defeitos ocultos do produto;
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c) receber o preço estipulado na Cláusula Terceira.

d) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento
das obrigações decorrentes deste contrato;

e) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;

f) comunicar à Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto os eventuais casos fortuitos e
de força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e
apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias
consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;

g) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,

conforme Artigo 65, Parágrafo Primeiro, da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de
1993.

CLÁUSULA SÉTIMA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da contratante, além das demais contidas neste instrumento:

a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na
cláusula terceira;

b) receber o(s) bem(s) descritos na Cláusula Primeira.

§ 1s. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.

§ 22. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto
que não corresponda às características descritas na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente acompanhada de certidões de regularidade fiscal e trabalhista, sob

pena de não pagamento.

a) O pagamento será efetuado na conta corrente de titularidade da CONTRATADA.

b) A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo Fiscal do Contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS:

9.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a empresa contratada ficará
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração a inexecuçao total
ou parcial da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia
e ampla defesa, às seguintes penalidades:

a) advertência por escrito; L \
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b) multa de 2% (dois por cento) ao dia de atraso até o 5o (quinto) dia após a data fixada para
entrega dos materiais, a partir do 6o (sexto) dia até o limite do 10° (décimo) dia multa de 4%
(quatro por cento) calculada sobre o valor do pedido em atraso;

c) A partir do 11° (décimo primeiro dia) será caracterizado inexecuçao total da obrigação,
podendo o Município de Formosa do Rio Preto rescindir o Contrato, sujeitando-se a
CONTRATADA ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

d) Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega do fornecimento advier
de caso fortuito ou motivo de força maior;

9.2. Caberá ao responsável designado pela Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto, para
fiscalização e acompanhamento da execução contratual, comunicar a inobservância das
cláusulas contratuais, para fins de adoção das penalidades de que trata esta Cláusula.

9.3. De acordo com o Art. 87°, Inciso III e IV da Lei 8.666/93, 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, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste termo e no contrato e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1. A inexecuçao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, observadas, para tanto, às
disposições da Seção V, Capítulo III da Lei 8.666/93.

10.2. A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos no Art. 77 da
Lei 8.666/93;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para a Administração;

III - judicial, nos termos da legislação;

10.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - REVISÃO DE PREÇOS:

11.1. Os preços dos produtos são fixos e não sofrerão revisão, salvo quando ocorrer a
necessidade de equilibrar econômico e financeiramente o contrato.

11.2. A revisão do preço, caso deferido, somente terá validade a partir da data da publicação da
deliberação no Diário Oficial do Município.

11.3. É vedado ao CONTRATADO interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do
processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste
Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO GESTOR/FISCAL

12.1. Será nomeado o Gestor/Fiscal deste Contrato através de Portaria, a quem caberá a
fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme dispõe o artigo 67, da Lei
Federal n° 8.666/93.

12.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo do
Responsável indicado pelo secretário, que verificará a sua perfeita execução e o fiel
cumprimento das obrigações contratadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO

Fica eleito o Foro desta cidade de Formosa do Rio Preto (BA), para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e
um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

TESTEMUNHAS:

Formosa do Rio Preto/BA, 12 de fevereiro de 2021

OÈSTETORTEUsJDA - EPP
Mareio Messias de Menezes

Rep. Legal
CONTRATADA

CPF: 'céV-C3j/jZ^-P&
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