
ESTADO DA BAHIA
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CONTRATO DE FORNECI'TENTO N" O2gNOZ2PS.FMS.

REF. OTSPE VSÁ DE LtCtrAçÁO N" 028/2022FMSD|

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO
MIINICIPAL DE SAÚDE DE SOUTO SOÁRES E Á
EMPRESA DEDETITÀDORA OMEGA LTDA.

Nesta data, o FltNDo t lNlclPAL DE SAÚDE DE SOUTO SOÁRE§ Estado da Bahia, inscrito no CNPJ -
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o no. 10.367.025/0001-81, localizado à Avenida José Sampaio
n" 08,1"Andar, Centro, nesta cidade, representado neste ato pelo Socretáio Municipal de Saúde, o senhor
yÁG^rO SOUSÁ DE OLIVEIRA, brasilairo, inscito no CPF - Cadastro dê Pêssoâs Fisrbas soô o n'
000.536.47*21 e pottador do RG n" 38.193.496 SSP-SP, /esdenÍe e domiciliado na Rua 07 de Setembro,
92, Centro, nesta Cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa
DEDETITADORA OMEGA LTDA, inscita no CNJP de no 08.846.700/0001-03, localizada a Praça Quintino
Bocaiuva, 18, Centro, Seabra/Ba, CEP: 46.900-000, doravante denominada CONTRATADA, onde o
CONTRATANTE utilizando suas prerrcgativas legais, com base no adigo 24, lnciso ll da Lei 8.666 de 21 de
junho de 1993 e alterações posteriores, firmam o presente INSTRUMENTO CONTRATUAL de Prestação de
Servigos, nos termos a seguir aduzidos.

CLÁUSUIA I - DO OBJETIVO E REGIME DE AGCUÇÁO:

O presente contrato tem por objetivo a contrataçâo de empresa especializada na prestação de servigos de
dedetização e imunização completa para a área extema e intema do Hospital Jonival Lucas am
aproximadamenlo 4.000 m2, para evitar a proliferação da pragas, bactédas, ,rsêÍos ênÍre outros, de
inÍêrêssê da Secretaia Municipal de Saúde.

CLÁUSULA II - DO VALOR E CONDICOES DE PAGATTENTO:

Para cumpimento do que trata a CLÁUSULA l, a C,oNTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conespondente ao seviço de Dedetização e lmunização Completa:

CLÁUSUIA III- DO PERIODO DE VICENCIA:

O presente contrato se inicia no dia 09/03/2022 e expira-se no dia 31/12/2022, ou término dos seÍviços,
caso ocorra antes deste Nazo. Findo este prazo as paftes não terão nenhuma obigaçáo para com a outra,
salvo pagamentos que poNentura estdam em atraso-

CLÁSULA IV_ DO CRÉDITO ORçAMENÍÁRIO:

Ás dêspesas dêco nentes da execuçáo deste contrato conerão Por conta da seguinte dotação:

lJnidade Orçamentáia: 02.05.02 - Fundo Municipal de Saúde.
Ação: 2084 - Manutenção das Ações da Atençáo Hospitalar e AmbulatoiaV Média e Alta Complexidade.
Classificação Econõmica: 33.90.39 - Oufros SeíviÇos Iercêiros - Pêssoa Jurídica.
Fonte: 02 - Saúde 15?Á.

CLÁUSULA V - DA NEGATNA DE RELAçÁO DE E'IPREGO.

DESCRTçÁO QUANT VL. UNT VL. TOTAL

1 Dedetização
completa.

e tmuntzaçao 2 4.000 m' R$ 2.500,00 R$ 5.000,00

TOTAL R$ 5.000,00

ITEM
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O presente contrato náo tem nem gera quaisquer vínculos empregatícios, significando tão-somente
prestação de se&iços.

CLÁUSULA VI _ DA RESCISÃO:

O presente cont?,to setá rescindido na oconência das hrpóÍêses prêvistas em especial nos Atligos 77 e 78.

bêm como a qualquer dispositivo da Lei n' 8.66683 e suas posteír'otes afte'a,ções e, ainda nos seguinúês

casos.'

§ 1. - lnadimplência de qualquer cláusula ou condiçâo deste contrato, por intração de.uma das pattes,
-quando 

notifréado por escrito Wla parte não infntora e não alendida no prazo de 30 (trintd dias;

§ 2" - Transferência das obrigações aqui contratadas, parciais ou totalmente, a terceiros, sem a exprossa

autodzação o concotdância de ambas as parÍes, por escrito;

s S" - por quatquet uma das pattês, atnvés de aviso prévio por escrrto com antecedência minima de 60

ísessêrÍ4 dias;

s 4" - por atnso supeior a 30 Ínn@ dias dos pagamentos devidos pela Administação confome Previsto
na Lei 8.66ü93, de 21.06.93, aft. 78, inciso xV:

CLÁUSUTÂ W - DO REAJUSTE E ADITAITENTO:

O presente contnto poderá ser reajustado deste que ocona tator econômico que afete o equilibtio

eánômico do mesmo, sendo tat reajuste no limite do índice inflacionáio ofrcial, divulgado pelo Govemo

Federal, mediante a celebração de Temo Aditivo.

CLÁUSULA WI - DAS PENALIDADES:

O presente contnto é regido pêla Lei 8.666n3 a qual as partes se sujeitam pan resolução dos casos êm
que este instrumento for omisso, aplicando as penalidades prevrlsúas nos Atligos 86 a 88, da mencionada
Lei, que as pa,les declaram ter pleno conhecimento do teoÍ e ainda.
I - Advedancia êscrita, quando se tratar de infnçáo leve, a iuízo da CONTRATANTE;
ll - Multa diáia equivalente a 2yo (dois por cenq do valor global do contnto;
,r, - Suspensão temporáia de patticipação em licitação e impedimento de contratat com Administração
Pública Municipal, por até 02 (dois) anos.

CLÁUSUT:A IX. DA FUNDAII'ENTAçÃO LEGAL:

O presente contrato tem fulcro legal no Att. 37, lnciso lX da CF, na Lei MuniciPal no. 0277f2001 Att.2o, rtem

V, alíneas "a' e 'b" e Legislação Previdenciáia e Fiscal, lei 866U93 e suas a/Íera9ões posÚênbíBs.

Parágrafo único. Petos seviços enumercdos nos iÍens acima, esclarece-se gue as desPêsas sêÍáo

am§utadas da seguinte torma: 50/o (cinqüenta) por cento dos servrços serão computados em pessoal e
50% (cinqüenta) por cento, serão computados em insumos, no intuito de neo ser
contabilizado todo o valor dentro do limite estipulado no ai. da Lei 101/00 de Responsabilidade Fiscal.

CLÁUSULA X - DA ALTERAçÂO DO CONTRAÍO:

O presente termo poderá ser altorado de comum acordo, mediante a celebração de tomo aditivo.

QLAUSULA Xt - DA F\SCALLTAçÀO DO CONÍRATO:

O fomacimento, objeto doste contrato será fiscalizada pelo servidor Rodrigo Viein Andrade, inscrito no CPF
de n.o 035.303.545-97, poiadot da Maticula de n.o 571, para exercer as atibuições de GesÍor dê Contratos
Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal de n-o 172, de 26 de agosto de
2021, publicado em 26 de agosto de 2021 no Diário Oiicial do Municipio.
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CLÁUSULAy///,-OOFORO:

Fice efe o o Foro dÀrfr Coarrrê, de SouÍo Sorreg ptr! dt,lmlr ewnlvals duvldas docf/ã"lntes d6 exocítçáo
dêsÍl coírtEúo.

Souúo So.rrs-BÁ, 09 dê l .tço de 2022.

As parles conrlatanlas orr?arr.so pot sl e por sôus sucsssoros e qudlquer tltulo, cumprir o ,/Bs€nle
cortrato. e por esraÍ€rn iuslos e cDnÍráÍâdos, âss/nám o prosente lnslrumenlo am 03 (ttés) vtds de igusl
teoÍ, o ,Epr?srnúanÍr, da GOrYI?AIÁ,Y,E e d CONÍRATADA, juntdmente @m ds leslemunhas, ebaixo e a
,rrdo prBseaias, p€ra que se pduzaín os o,bitos ,ggais.
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