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Atas

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIATA
PIATÃ-BA

ATA DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N°05/2022
Processo Administrativo N°049/2022
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JADER LUIZ AZEVEDO DA PALMA
Data de Publicação: 09/09/2022 18:34:19

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 27/09/2022 09:48:33
REGISTRO DE PREÇOS, visando futura e eventual Contratação de empresa especializada, para prestação de
serviço veterinários para CASTRAÇÃO DE CANINOS E FELINOS, EM UNIDADE MÓVEL, VEICULO ADAPTADO
(CASTRAMÓVEL)
VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1
Unidade: UNID
Marca: Prestação de serviços
Modelo:
Descrição: REGISTRO DE PREÇOS, visando futura e eventual Contratação de empresa especializada, para prestação de serviço
veterinários para CASTRAÇÃO DE CANINOS E FELINOS, EM UNIDADE MÓVEL, VEICULO ADAPTADO (CASTRAMÓVEL)
Quantidade: 1
Valor Total: 126.000,00
Valor Unit.: 126.000,00

CLASSIFICAÇÃO
Razão Social

Num Documento

1 RODRIGO MC MARTINEZ

Oferta Final

ME

126.000,00

Sim

Oferta Inicial

Oferta Final

ME

Oferta Inicial

Oferta Final

ME

Oferta Inicial

059 43.438123/0001-11 138.000,00
DESCLASSIFICADOS

Razão Social

Num Documento
INABILITADOS

Razão Social

Num Documento

AUTORIDADE:

TE

S SILVA

Gerado em: 27/09/2022 09:48:33
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATÃ
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CONTRATO N". 0547/2022 - REF. PREGÃO ELETRÔNICO — SRP - N°05/2022
EM: 27/09/2022
Termo de Contrato de fornecimento que entre si
fazem o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e
a Empresa RODRIGO M C MARTINEZ.
Pelo presente instrumento, o contratante MUNICÍPIO DE PIATÃ, inscrito no CNPJ: 13.675.681/000130, com endereço na Praça Izidro Viana, n° 38, Centro, na Cidade de Piatã, através do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, Pessoa Jurídica de Direito Público Intento, com sede no Loteamento Jardim
Catedral, Centro, Piatã-BA, CEP 46.765-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 12.097.818/0001-53, neste
ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde IGOR TELES SILVA portador da Cédula de
Identidade n° 1000576329, e inscrito no CPF/MF sob o n° 032.758.755-58, doravante denominado
CONTRARANTE, e de outro lado a Empresa RODRIGO M C MARTINEZ inscrita no CNPJ sob o
n. 43.438.123/0001-11, com sede à Avenida Prado, S/N, Quadra 12 Lote 54, CEP 75.264-071,
Bairro Residencial Prado, Senador Canedo — Goias, neste ato representado por RODRIGO
MENDES CARVALHO MARTINEZ, Veterinário, n° do CPF 346.929.268-05, residente e
domiciliado na cidade de Carapicuiba - SP, na RUA Manaus, n° 56, AP 29, Conjunto
Habitacional Presidente Castelo Branco, CEP: 06325-100, a seguir denominado(a) de
CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar o presente contrato de prestação de serviço,
devidamente autorizado mediante Pregão Eletrônico SRP n° 05/2022 e Processo Administrativo N°
049/2022, que se regerá pelas suas normas, pela Lei n°8.666 de 21 de junho de 1993 e 10.520/02, e pelas
demais disposições pertinentes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste contrato a prestação de serviço veterinários de CASTRAÇÃODE FÊMEAS
CANINAS, EM UNIDADE MÓVEL, VEÍCULO ADAPTADO (CASTRAMOVEL, através do
Setor de Vigilância em Saúde — VISAU.
1.2. Este Contrato guarda conformidade com o PE — SRP n° 05/2022 e seus Anexos, incluindo-se,
proposta vencedora, e demais documentos constantes do Processo Administrativo n° 049/2022 que,
independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA— REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO
2.1.0 CONTRATO deverá ser executado de forma indireta, sob regime de empreitada porpreço unitário
e de acordo comas condições avençadas no presente contrato e principalmente observando a Lei Federal
n°8.666/93, com suas modificações, respondendo a parte inadimplente pelas consequências de sua
inexecução total ou parcial.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
3.1. O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global estimado de RS 126.000,00 (cento e
vinte e seis mil reais), correspondente às quantidades de serviços, efetivamente, executados, no prazo
máximo de até 30 (trinta) dias corridos, após a apresentação da(s)nota(s)fiscal(is)/fatura(s)conferida(s)
e aprovada(s) p elo Departamento de Tesouraria Geral e do Sistema de Controle Interno do Município.
3.2. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à CONTRATADA para
as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de sua
reapresentação para efeito de pagamento.
3.3. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá de
pretexto para que a CONTRATADA suspenda o fornecimento do objeto deste contrato.
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3.4. Os pagamentos decorrentes deste contrato serão quitados mediante ordem de crédito em nome da
CONTRATADA, no Banco 336— Banco C6 S.A, Agência n". 0001 Conta Corrente n%20033856-0.
3.5. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tal, fica convencionado que o preço ajustado será financeiramente atualizado com
base no índice Nacional de Preços ao Consumidor 1NPC/IBGE, no período compreendido entre a data
de vencimento da fatura e a de seu efetivo pagamento, pio rata die.
3.6. A taxa de remuneração financeira devida pelo Departamento de Tesouraria Geral, entre a data de
vencimento da fatura e a de seu efetivo pagamento, será de 6% (seis por cento) ao ano (art. 406 do
Código Civil), mediante aplicação da seguinte fórmula:
EM=IxNxVP
Onde:
EM= Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = índice de atualização financeira = 0, 0093014 (assim apurado):
I= (TXJI 00)
1= (6/100)
365
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%

I = 0,00056438

CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA
4.1.0 presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do
presente termo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A critério do CONTRATANTE e com a anuência da CONTRATADA,
este Contrato pode ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante Termo Aditivo, até o limite
de 60 (sessenta) meses, desde que comprovada a vantajosidade para a Administração das condições e
dos preços contratados.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual,
que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme
estabelece o art. 57, inciso II da Lei n2 8.666, de 1993
CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
5.1. A despesa com a contratação do serviço, acima estimada será atendida com recursos oriundos do
orçamento anual do Município de Piatã e correrá a conta da seguinte dotação orçamentária:
05- SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
2062- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA
FONTE— 02
CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA
Não há prestação de garantia.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES
7.1 A empresa vencedora do certame responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da
execução integral do contrato.
215

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MTVBMZVDMJE2NDZEMJLFNT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
28 de Setembro de 2022
5 - Ano VII - Nº 2159

Piatã

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATÃ

Praça 1:s1", itiMa. 38. Covrint - CEP. 40.7634003
CWItl: 13 675.681~01-30 - 7i-PEux: (77„è 3479-21 302116

7.2 A verificação, durante a realização do contrato, de quaisquer falhas que importem em prejuízo à
Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial do contrato.
7.3 Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execução do contrato
que vierem a acarretar prejuízos ao Município de Piatã, sem exclusão da responsabilidade criminal e
civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei.
7.4 Com fundamento nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n°8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração Municipal, inexecução parcial ou
inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia
e ampla defesa, às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicação oficial, cujos percentuais estão defmidos neste instrumento convocatório;
III - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir ao
Município de Piatã pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
subitem anterior.
7.5 As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência,
suspensão temporária do direito de participar de licitação com a Administração e impedimento de licitar
e contratar com a Administração Pública e poderão ser descontadas do pagamento a ser efetuado.
7.6 Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar com
a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente de rescisão
unilateral e demais sanções previstas em lei.
7.7 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a
contratada à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 05 (cinco) dias contados da data
de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do material
não entregue;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo.
7.8 A aplicação de multa não impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais sanções previstas na lei.
7.9 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado
faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada— quando exigida, além da perda
desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pelaadministração ou, ainda,se foro caso, cobradajudicialmente. Acasonão tenhasido exigida
315
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garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
7.10 A sanção de multa não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
7.11 Será advertido verbalmente o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão,
podendo a autoridade competente determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.
7.12 Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as importâncias
alusivas a multas ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em divida ativa do Município, ou por
qualquer outra forma prevista em lei.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1. Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo Contratante, por conveniência
administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas;
8.2. O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente na
quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal N°8.666/93,
reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação às normas contratuais e as previstas
em Lei ou Regulamento dispostas no presente instrumento;
8.3.0 presente Contrato é rescindível, ainda independentemente de qualquer interpelação Judicial ou
Extra-Judicial, nos casos de:
8.3.1 Omissão de pagamento pela Contratante;
8.3.2.1nadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes;
8.3.3.Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com a
antecedência de 30(trinta) dias.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES
9.1 Da Contratada
9.1.1 Efetuar a execução dos serviços nas condições constantes do termo de Referência e demais anexos
do Edital, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do
Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente os serviços e
quantidade executada;
9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do serviço, de acordo com os artigos 12, 13,
18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990);
9.1.3. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir,
remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto
com avarias ou defeitos;
9.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;
9.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
de início da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
9.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.1.7. Não transferir a terc e iros, p o r qualquer forma, nem m e smo parcialmente, as obrigaçõe s assiunidas,
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no
Termo de Referência ou na minuta de contrato;
9.1.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
415
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9.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
9.1.10.Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25%(vinte e cinco
por cento) do valor inicial do Contrato, com a devida atualização, com base no art. 65, inciso II da Lei
8.666/93, atualizada
9.2. Do Contratante
9.21 0 CONTRATANTE obriga-se a:
9.2.2. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
9.2.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento
definitivos;
9.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor
especialmente designado;
9.2.5. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICIDADE
O CONTRATANTE providenciaráa publicação do extrato do contrato bem como dos extratos determos
aditivos, se for o caso, e outras determinadas em Lei, na forma prescrita no art. 61, parágrafo único, da
Lei n° 8.666/93, em resumo, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Piatã-Bahia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1.Para todas as questões oriundas do presente contrato será competente o foro da Comarca de Piatã
- Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
11.2 - E por estarem justos e contratados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para
que produzam os efeitos legais.
RODRIGO MENDES
CARVALHO
MARTINEZ:3469292
6805

Piatã- BA, 27 de setembro de 2022.
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