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CONÍRATO DE FORNECITTENTO N" O7gNOZ2FOR.FMS.

REF. DTSPEIVSÁ DE UCTTAçÁO N. Uqno22FttsDt

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRA" O FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUTO SOÁRES E Á
E'TPRESA YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA
EIRELI.

Nesla daÍa, o FUNDo l llNlClPAL DE 9AUDE DE soulo soÁRE§ Estado da Bahia, inscrito no CNPJ -

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, soô o n1 1 0-367 .0250o01 -81 , localizado à Avenida José Sampaio
n" 08,1"Andar, Centro, nesta cidade, representado neste ato pelo SecreÍáno Municipal de SaÚde, o senhor
yÁGM SOUSÁ DE OLNEIRA, brasileirc, inscrito no CPF - Cadastro de Pessoas Fisicas soô o n"
000.536.475-21 e poftadot do RG n" g8-193.496 SSP-SP, residenÍe e domiciliado na Rua 07 cie Setembro,
92, Centro, nesta Cidade, doravante denominado CONTRATA e do outro lado a Empresa YAGO
VTE RA DELFANIE DE SOUSÁ ElRELl, inscrita no CNPJ sob N" 34.909.75yooo1-36, com sede na

Avenida Raimundo Bonfim 275, Coopirecê, CEP: 44-900'OOO, lrecê - BA, doravante denominada
CONTRATADA, onde o @[!fr! utilizando suas prenogativas legais, com base no aiigo 24, lnciso
It da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posÍeíores, firmam o presenÍe ,NSIRUMENfO
CONTRATUAL, nos ÍeÍmos a seguir aduzidos.

CLÁUSULA I - DO OAJETIVO E REGIITE DE EXECUÇÃO:

o presente contrato tem por objetivo aquisição de aparelho BANHo tltÂRlA DIGITAL para uso em
laboratório e outros segmentos gue necessiÍâm manter as aÍnosÍras que estão imersas em temperaturas
controladas de torma gradual e homogênee e GOIIPRE§§OR ODONIOLOA$O 20 PCM 150 LltROs
SEtl OLEO t C 20 BPO RV para uso do ar compimido, par€t que possamos manter a eontinuidade da

assisíénclã em s-aúdê dos nossos usuárbs, de rnteresse da Sedetaia lrlunicipal de Sairde desÍe munic,pio.

CLÁUSULA II - DO VALOR E COND'COES DE PAGATTENTO:

para cumpimento do que trata a CLÁUSULA l, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor glohal

de R$ 15.836,10 (quinze mil, oitocentos e tinta e seri reais e dez centavas} conespondente a aquisição
dos equipamentos, conforme orçamento anexo e planilha abaixo:

,TEM DESCR ÇÁO QUANT VL. UNT W.TOTAL
01 Banho maria digital p/ uso universal em laboratôrio e

ouÍros segmenÍos gue necessüam manter as
aínostras guê esráo ime§as em temperaturas
controladas de Íorma gradual e homqênea.

1 R$
2.545,40

R$ 2.545.40

02 Compressor odontológico 20 PCM 150 litros em Óleo
MC 20 BPO RV 150 L baixo nível de ruido, isento de
óleo, 220v

1 R$
13.290,70

R$ 13.290.70

TOTAL R$ í5.836, í0

CLÁUSULA T. DO PERIODO DE WGENCIA:

O presente contfato se inicia no dia 12/09/2022 e expira-se no dia 1A122022 ou térínino do fomecimenlo
do prodttto obieto deste contrato, caso ocoÍa antes deste prazo. Findo este prazo as pades não teráo
nenhuma obrigaçâo para com a outra, salvo pagamentos que Wruentura esteiam em atmso.

CLÁSULA M- DO CRÉDITO ORçANENTÁRIO:

As despesas deconentes da execuçáo deste contlato conetáo W conta da seguinte dotaçâo:

Unidade Orçamentáià: 02.A5.02 - Fundo Municigal de Saúde'
Açáo: 2084 - ManutençÀo das Ações da Atenção Hospitalar e AmbulatoÍiay Média e Afta Complexidade.

YAGO VIEIRA DELFANTE DE ââiiI.?$I1ã.]Ji';fiiffiJ*:9,:'*11,"
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Classificação Econômica: 44.90.52 - Equipamentos e Material permanente
Fonte: 02 - Saúde 1596.

cLÁU sU LA v - INcIDÊNcIAs FIscATs

Os trrbuÍos fimposÍos, taxas, emolumentos, contibuições fiscab e parafiscais) que sejam devidos em
decorrência direta ou indireta do presente Contrato ou de sua execução são de responsabilidade do
contribuinte, assim definido na Noma Tibutáia.
A CONTRATANTE, quando fonte retentora descontará e recolherá, nos prazos da Lei. dos pawmentos que
eÍetuará a CONÍRATADA, os lriôulos a gue esteja obrigada pela legislação vigente.
No cutso da uigência da ptesente avença, os Wdutos a serem tomecidos, bem mmo os encargos oriundos
da relação de trabalho, entre a CONTRAIADA e seus empregados, serão de unica e exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA, afastando integrulmenle qualquer obrigação, solidáia ou subsidiátia,
por parte da CONTRATANTE, na forma da legislação de regência.

CLAUSULÃ I/' - DÁ RÉSCISÁO;

O prcsente contrato será rescindido na ocoÍéncia das hipoteses previsÍas em especia, nos ÂrÍrgo s 77 e 78,
bem como a qualquer dispositivo da Lei n" 8.666/93 e suas posÍenore s alterações e, ainda nos segu,rÍes
casos.'

§ 1" - lnadimplência de gualquer cláusula ou condição deste contrato, por infração de uma das pãftes,
quando notÍficado por escrito pela patle não inÍratoÍa e náo atendida no prazo de 30 ftnnb) dias;

§ 2" - Transferência das oôírgagões aqui contratadas, parciais ou totalmente, a terceiros, sern a expressa
autoização e concordância de ambas as parÍes, por escrito;

§ 3" - Por qualquer uma das paúes, aÍravés de aviso previo por escrito com antecedência mínima de 60
fsêssê.,Íal dias;

§ 4" - Por aÍraso superior a 30 (-hinta) dias dos pagamentos deidos pela Administração conforme previsto
na Lei 8.666n3, de 21 .06.93, aft. 78, inciso XV;

CLÁUSULA VII - DO REAJUSTE E ADITATIENÍo:

O presente contrato poderá ser reajustado deste que ocoÍa fator econômho que aÍete o equilíbrio
econômico do mesmo, sendo tal reajusÍe no limite do Índhe inflacion*io oÍicial, divulgado pelo Glverno
Federal, mediante a celebração de Termo AditNo.

CLÁUSULA WII - DAS PENALIDADES:

O presenÍe contrato tem fulcro legal no Art. 37, lnciso X da CF, na Lei Municipal no. 0277/2001 Art.zo, item
V, alíneas "a'e 'b' e Legislação Previdenciáia e Fiscal, lei 8666/93 e suas alterações postelores.

Parágrafo único. Pelos seÍviços enuÍnerados nos ,Íens acima. esclarece-se que as despesas serão
computadas da seguinte forma: SOlo (cinqüenta) por cento dos seruiços serão computados em pêssoâ,l ê
50% (cinqüenta) por cent4 serão computados em insJmo§- na iotuío de nào ser

Assinado de forma dioitâlooí YAGO VIEIRA
YAGOVIEIRA DELFANTE DE DELFANTEDfsousnttRÉLt':+soezsrooot:o

SOUSA EIRELI:349097530001 36 Dôdos:2022.0e.r6 I rr'+4:0a {3 0o'
V€í5áo do Adob€ Âcíobat 2O22.OC2.2A212

O presente contrato é regido pela Lei A-666í93 à qual às pat'les se sujeilam para resoluçáo dos casos em
que este instrumento for omisso, aplicando as Wnalidades previsras nos Aúigos 86 a 88, da mencionada
Lei, que as paftes declaram ter pleno conhecimento do teor e ainda.
I - Adveiência escrita, quando se tntar de infraçáo leve, a juízo da ÇONTRATANTE;
ll - Multa diáia equivalente a 2?6 (dois por cento) do valor global do contrato;
lll - Suspensão temporáia de partbipaçáo em licitaçáo e impedimento de contratar com Administração
Pública Municipal, por até 02 (dois) anos.

CLÁUSUTA IX. DA FUNDA'TENTAçÁO LEGAL:
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contabilizado todo o valor dentm do limite estipulado no aú- da Lei 101/00 de Responsabilidade Fiscal.

CLÁIISULA x- DA ALTERAçÃo Do CONTRATO:

O prêsente termo poderá ser alterado de comum acordo, mediante a celebração de termo aditivo.

0LAUSULA n - DA FISCALIZAçÁO DO CONTRATO:

O fomecimento, objeto deste contrato será fiscalizada pelo selidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito no ÇPF
de n.o 035,303.545-97, poftador da Matuicula de n.o 571, pae exercer as atdbui{oes de Gesror de Contratos
Administrativos do Poder Executivo Municipal, canÍotme Decreto Municipal de n." 172, de 26 de agosto de
2021, pudkndo em 26 de agoslo de 2021 no Diário Ofrcial do Municitfu.

CLÁUSULA X - DO FORO:

Fica eleito o Foro desta Comarca de Souto Soares pan diimir eventuais duvidas deconentes da execuçáo
deste contralo.

,4s parÍes contratantes obrillam-se por si e W seus s{Jcessores, 
" 

qualquer tituto, cump* o ptesente
contralo. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento en 03 (três) vias de igual
teor, o representanle da WBETALIE e a CONÍRATÀDÀ. iuntamente com as testemunhas, abaixo e a
Íudo presenÍes, para que se produzam os efeitos legais.

Souúo Soares-BÁ , 1 2 de Setembro de 2022

YÂG'VO SOUSÁ DE OLIVEIRA
Gestor do Fundo llunicipel de Saúde
ConÍ,atante

ÊG.. 112 L )l z1

YAGO WEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI
CNPJ: 31.909.7$/Nú46
Contratada

,11 22,r ,a

YAGO VIEIRA DELFANTE assi,i.do dê rofta d,g,râr po, yÀGo vrErnÀ
DCIfANIE DE 5O{,SA

DE SOUSA EBE!r:34eoe7s3ooo1r6
D.dos: 202209.t 6 I I a4r7 -03!o'

EIRELI:349097530001 36 v.*. a.ea.t ÀootÉt 2022 mz2o212
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAçÃO

Procêsso d6 Dispênsâ dê Licitação í' IX9/2022FHSD|
Contratante: Fundo Municipel de Saúde - Estado da Bahia
Objeto: AquisiÉo de aparelho BAI{HO tlARlA OIGITAL parà uso em laboratóíio e outros segmentos que
necessitãm mantêr as amosuas quê êst io imersas em tempeÉturas conboladas dê forma graduêl ê homogênea
e COMPRESSOR ODO}{TOLOGICO 20 PC]l 150 UTROS SÊiit OLÊO Ítlc 20 BPO RV para uso do ar
comprimido, parar que possamos mãnter a conünuidadê da assistência em saúde dos nossos usuádos, de
intêrêssê dá Sêcrotâria Municipâl de Saúde deste município.
Contratâdo: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI, inscdta no CNPJ sob N' 34.909.75310001-36, com
sede na Avenida Raimundo Bonfm 275, Coopirscô, CEP: 44.90G000, kecê - BÀ
Valor global: R$ '15.836,10 (quirlze mil, oitocentos e bintá ê seis rêais ê dêz cêntâvos).
Embasamêrito Lêgal: Art. 24, inciso ll, da Lei n," 8.666/93 e suas postêrjores alteraÉês.
Homologaçâo/Ratlf icação'. 1 Aog I 2022.

EXTRATO DE CONTRATO
FUNDO Íf,UNICIPAL DE SAÚDE DE SOUTO SOARES

CNPJ/ilF: 10.367.02í000í€l

Contrâto N' 079/2022FOR+MS . Processo de Dispensâ de LicitaÉo no 049/2022FMSD|
Contratante: Fundo Municipelde Saúde de Soúo Soares- Bahia.
Oblêto: AquisiÉo de apârêlho BANHO MARIA DIGITAL para uso em laboratório e oukos segmentos que
necessitram manter as amostras que est io imêrsás em temperafuras conlroladas de forma gradual e homogênea
e COÍúPRESSOR ODONIOLOGICO 20 PCll í50 IJTRoS SEtl OLEO C 20 BPO Rv para uso do ar
comprimido, pára que poêsamos manter a continuidade da assistência eft sâúdê dos nossos usuádos, de
intêressê da SecÍetaria Municipalde Saúde desle município.
ContÍatado: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA ElRELl, inscÍita no CNPJ sob N' 34.909.753/0001-36, com
sede na Avenida Raimundo Bonfim 275, Coopirecê, CEP:14.90G{00, lrecê - BA
Valor globâl: R$ 15.836,í0 (quinze mil. oitocentos e Uinta e seis rêâis ê dêz csntavos).
Embasâmonlo Legal: Art. 24, inciso Il, da Lei n.o 8.666/93 e suas posteriores âltêraçôes.
unidade OrçãiÍêntárla: 02.05.02 - Fundo Municipal de Saúde.
Ação: 208,1- Manúenção das Açõ€s da AtênÉo Hospitalar e tunbulatoriau Média e Alta Complexjdade.
cbssmcâção Econômicâ: 44.90.52 -Equipamontos e Material permanente
Fontê: 02 - Sáúde 15%.
Prazo de Vigência: 1210912022 à 121212022.
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