
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 115/2020 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2020 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
FAZEM ENTRE SI O FUNDO MUNICIPAL"- DE SAÚDE DE 
CARNHANHA E A EMPRESA MEDIODONTOMINAS 
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. 

Instrumento contratual, que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, •passoajurídica de 
direito público, inscrito no CNPJ sob nt 11.747.165/0001-48, tont'.  endereço .na Rua Francisco Timóteo, s/n, 
nesta cidade de .Carinhanha —Bahia, representada por seu secretário municipal, o senhciralvacir -da Cruz 
Brito, portadorfikIdentidade n° 06401184 45 e CPF n° 569.009.535-49, residente e domiciliado à Fazenda 
Santa BárháraT'a/ri,..,zona rural do município de Urandi-BA, doravante denominada CONTRATANTE, e a 
empresa MEDIODONTOMINAS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, sociedade empresária limitada, 
inscrita no CNPJ/MF aoly o N° 41.826.744/0001-47, situada na Rua Euzébio Alves Sia-Mento, 174, Bairro 
Jardim São Luiz, Montés-  Claros-MG, CEP: 39.401-050, doravante designada CONTRATADA; neste ato 
representada pelo Sr Felipe Afonso dos Anjos Neto, brasileirocampresário, residente edorhíciliado a Rua 
Porto Seguro, 1100, Bairro Ibituruha, Montes Claros-MG, OEPI:..39.401-290 portador da . Carteira de 
Identidade MG 6.265.204, expedida pela SSP/MG, e CPF n° 822.92-1.756-49, tendo em vista o que consta no 
Processo n° 055/2020 e em observância as disposições da Lei Federal N.o 8.666/1993 na forma prevista no art. 
24, inciso 11 e;art.,'-55Lei Federal N' 13.979/2020 na.forma previatno art. 4o e Medida Provisória N° 961, de 
06 de maio de 2020, vinculado ao Termo de Dispensa de Licitação N° 004/2020, mediará& as cláusulas e 
condições a seguir enunciadas. 

1.1 O objeto 4o4rèsente Tarmo de Contrato é a contratação de empresa para forneciniento de kits de teste 
rápido para diagnóstico da,COVID-19., com o intuito de combater e minimizar a propagação do Coronavírus 
no município de Carinhanlia713A., 	- 

Item Descrição do Produto Quantidade _ .Valor 	, 
unitátio-,  

	

, 	.. 
;Vali*. tcital 

01 COV1D _19 1GC/IGM TESTE RÁPIDO. 25 
TESTES ,POR :Tur. LABORATÓRIO WAMA, 
TESTE' .: - BRASILEIRO 	95% 	DE 

„i 	r tSENSIBILifÁbt: 	iEGIs„á b,  	..AvISA 
1167582209 

650 KITS RS 76,70 R$ 49.855,00 

2.1 O Prazo'Àé :-.yigência • deste Termo de Contrato é de 01 Inês, • cóm iníCio -nri-data de 04/08/2020 e 
encerramento em..,31/08/2020, prorrogável por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de 
enfrentatnáiro'dg.g.?étéritda..iia aituiteãO-daWnergênCia de saúde pública de iiepártáridikailiefriácieeai: . 	. 

- 	• 
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CLAUSULA TERCEIRA - PREÇO 

3.1 O valor global do presente contrato é de R$ 49.855,00 (quarenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e 
cinco reais), a'Set Pagn em até 10 dias, conforme item 5.1 da cláusula quinta. 
3.2 No valor aCiiiut eStão incluídas todas as despesas ordinárias diretas. e indiretas decorrentestda execução do 
objeto, inclusive tributos• e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,. .fisdais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 

KrAUSULA QUARTA -DOTAÇÃO,ORÇAMENTARIA 

4.1 As despesas decorrentes desta contrafação estão programadas era dotação orçamentáiiapápria, prevista no 
orçamento do Município de Carinhanha, parto exercício de 2020, na classificação abaixo: 

Órgão: 	 08- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade: 	 01.- Fundo Municipal de Saúde 
Projeto/atividade: 	2.330- Ações emergenciais de combate ao Coronavírus COVID 19 
Elemento: 	3.3.90.39.00.00 

1-E—LAUSULA QUINTA - PAGAREInG, 	 1 

5.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até-Ig 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•daregiílaridade fiscal, 
mediante consulta ás 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. 

CLAUSULA SEXTA -REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
• 

6.1 Os preços são fixos e ire-ajustáveis tno prazo de um ano contado da assinatura do contrato. 

CLAUSULA SETIMA GARANTIADE EXECUÇAO 

7.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente ántratação. 

CLAUSULAPITAVAHENTREGATE CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO' 
	

1 

8.1es bens/produtos deverão ser entregue de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
(remessa única ou.parcelada), no local definido na ordem de compra. 
8.2 Os bens serão recebidos provisoriamente pelo responsável:A)* acompanhamento e :fiscalização do 
contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações corist-  antes neste 
contrato. 
8.3 O prazo, detentregadeyernecessariamente, estar abrangido no prazo de vigência 
8.4 Os bens.poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações, devendo 
ser substituídos imediatamente,a contarda notificação da contratada, às suas custaa.sem.prejuízo da aplicação 
das penalidades. 
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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; 

3 

8.5 Os bens serão recebidos definitivamente após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 
8.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

PAIIRI-17AWÃgsrOBRIGAÇOES DA!CONTRATAN:TEirTRAT  

9.1 São obrigações da CONTRATANTE: 
9.1.1 receber .o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato; 
9.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantescdo contrato e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
9.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
9.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 
especialmente designado; 
9.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondenteao fornecimento do objeto, no prazo e forma . 	. . 	. , 
estabelecidos no. 	e'seus anexos; 
9.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos .assumidos pela .Contratada.com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dono causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados 
9.3 São obrigações da CONTRATADA: 
9.3.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Projeto Básico e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto , 
e, ainda: , 
9.3.2 efetuar a entrega do_objeto.em perfeitas condições, conforme ,especificações, prazo e local constantes no 
Projeto Básico e sua proposta, acompanhado da respectiva noti fiscal, na qual constarão as indicações 
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 
9.3.3 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e lia 27, 
do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990); 
9.3.4 substituir, -reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Projeto Básico, o objeto com 
avarias ou defeifos; 
9.3.5 comunicar à doneatante, no ¡azo máximo de 24 (vinte e qua.  tro) horas que antecede a data da entrega, • 
os motivos que impossibilitem o "cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; ,- 

	

. 	. 	. 
9.3.6 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
9.3.7 indicar preppsto para representá-la durante a execução do contrato. 

[CIUUSUISODMIMAT-.10AtSUDCONTRATAWOWALTERAÇAO:SUBJETWAINellefille  

10.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratado. 

10.2 É admissivel a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam 
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação,  original; sejam 
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja 
a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. . 

KINUSUINDÉCIMAISIMEIRArSANÇOESIADMINISTRATIVAIII~leel  
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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 total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA:às 'seguintes sanções: 
11.2.1 Advertência por escrito, quando .do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 
consideradas faltas leves, assini 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 

1. atraso na execução do objeto, 
2. inexecução parcial da obrigação assumida; 
3. inexecução total da obrigação assumida;. 

11.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade adroinistrativa pela 
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
11.4 Declaração de Midoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reaH.  bilitação perante própria autoridade que 
aplicou a .penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados; 
11.5 As sanções-,previstas acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntrunettre com . as de multa, • . 
descontando-a dos pagamentos à serem eÉetuados. 

effkusuffAID 	~10,-.4j1*ie4ktli) 

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 „.19„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. 
123 A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 
da Lei n° 8.666, de 1993. 

13.1 É vedado à CONTRATADA interromper a execução do objeto sob alegação de inadimplemento por parte , 	• 
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

pplus,  
-• 

14.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n°8666, de 1993. 
14.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os adréscimos o,u 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. 

CLAUSULA» G±IMA_U~, 

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. 
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Testerdunli si 
1. 
CPF: oas. Qd. 

Testemunhas: 
2. 	  
CPF:  

¡CLAUSULA DECIMA-SEXTA — DA-DISPENSA DELICITAÇÃO  1 " 

16.1 A lavratura .dp- presente Termo de-Contrato referente à Dispensa de Licitação n°. 004/2020, devendo o 
contratante disponibilizar em sítio oficial específico na rede Mundial de computadores ' (itdernet), no que 
couber, o nome do contratado, o prazo contratual, o valor e o resneetivo processo de contratitção. - 
16.2 O presente Termo de Contrato se vincula à proposta da Contratada. 

rei.,AUSIL OIMA IMA DO C NTROLE E:FISCALIZAÇÃO  

17.1 Nos termos do iirt: 61 da Lei n°8.666, de 1993, será designado representante para aCompanhar e fiscalizar 
a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas Com a. execução e 
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
17.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, riaocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de confortnidede.com  o art. .10,da Leit° 8.666, de 1993.i. 	. 	 . 	: 
17.3 O representante dÉtAdánnistraCão anotará em registro prólifici todas as ocorrências tellicionadas com a 
execução do contrato., indicando .dia, mês e ano, bem como .....o • nome dos • funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for.  necessário à regularização das falhas ou:de-féitoisT*obsérvados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as Providências 

CELÁUSII—LriSSITAYA:— FORO 	 .  

18.1 As partes elegem o Foto da Cotharea de Carinhanha, Estado da Dahia, que préValeCernobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que.seja,, para dirimir quaisquer dúvidasoriundas do presente:Conli.atou,  

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

CIPAL DE SAÚDE 
de Carinhatilta:BA 

lacir da Crui thtito 
Secretário - Contratante 

i int 
.C41,4  .4 

fer,SUIMIL_C__ 
MED .4in ii vo"'IP . 5 • i • 3 ItTAÇÃO E 

	

ti 	e e i• cio LTDA-, . , 

• 

) 

	

49-• 	t• 
i 

 4 26.744/0001-417 " , 
da 	, , • .., ... 

hanha-Bk04._deagosto de 2020 
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