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Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA
CONTRATO Nº 002-09/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
CAMPO-BA E EDVALDO FERRAZ DE
SOUZA NOS TERMOS ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO, ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ nº 14.237.333/0001-43, com sede na
Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro. CEP. 45160-000, Belo Campo, Bahia, representado neste Ato pelo Prefeito
José Henrique Silva Tigre, no gozo de seus plenos direitos, doravante denominado de CONTRATANTE, após o
devido processo administrativo de avaliação do valor a ser pago pela prestação de serviços de fornecimento de água
potável e do parecer do Departamento Jurídico do Município acerca da excepcionalidade da situação, qual seja a de
que há somente esse poço com vazão capaz de suprir a demanda por abastecimento de água, requerida pelo Município
e da modicidade do preço a ser empregado na contratação de serviços de abastecimento de água, e, de outro lado, a
pessoa de EDVALDO FERRAZ DE SOUZA, brasileiro, maior, capaz, casado, lavrador, inscrito no RG de n.º
00.901.007-60 - SSP/BA e no CPF de nº 115.139.775-04, residente no Povoado de Lagoa Seja - Zona Rural - CEP
45160-000, Belo Campo, Bahia, denominado neste Ato de CONTRATADO, com base nos termos da Lei nº 8.666/93
com suas ulteriores alterações e na Dispensa de Licitação nº 064/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de
Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto o Prestação de serviços de abastecimento de água potável para as
comunidades de Lagoa Suja, Bela Vista e adjacências, bem como vistorias e assistência para o regular
funcionamento da rede de fornecimento de água nestas comunidades, conforme especificações constantes no
Processo de Dispensa de Licitação nº 064/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, VALOR DO CONTRATO E PAGAMENTO
2. PRAZO
O prazo do presente contrato será por um período de até 04 (quatro) meses, contados a partir da data de assinatura do
presente instrumento.
2.1. DO VALOR
O valor deste contrato é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem pagos após a comprovação da prestação dos
serviços, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.
2.3. DO PAGAMENTO
O valor contrato até o dia 15 do mês subsequente ao da assinatura deste contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3 - As despesas para pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
Órgão: 23000 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade: 23001 - Secretaria de Agricultura
Atividade/Projeto: 1.017 - Instalação e Manutenção do Sistema Simplificado de Abastecimento
Elemento de Despesa: 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão: 27000 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: 27001 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
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Atividade/Projeto: 1.007 - Implantação, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento
Elemento de Despesa: 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4. Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente contrato, são obrigações da Contratada:
a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no Termo de Referência;
b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada;
c) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
d) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e
a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
e) Suspender o Contrato, em caso de atraso de pagamento superior a noventa dias, até que seja normalizada a
situação. Art. 79, inc. XV, da Lei 8.666/93;
f) Direito a indenização no caso de nulidade do Contrato, se este houver executado até a data em que ela for
declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável,
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Art. 59 § único, da Lei 8.666/93;
g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5. Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente contrato, são obrigações da Contratante:
5.1. Efetuar pagamento ao contratado no prazo e forma estipulados neste contrato, mediante a entrega de Nota Fiscal
de prestação de serviço.
5.2. Fiscalizar a execução do contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES
6. Qualquer modificação de forma ou quantidade, acréscimos ou reduções, dos serviços objeto deste contrato, poderá
ser determinada pelo Município de Belo Campo - Bahia, mediante assinatura de Termos Aditivos, de conformidade
com as disposições legais.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
7. Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, designado o Sr. Isaque Ruas Lima Silva, ocupante do cargo de
Secretário Municipal de Administração, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente
contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
8.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da Contratada, ficando
à mesma, garantida defesa prévia, sujeita às seguintes penalidades:
8.1. Advertência.
8.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, devidamente atualizado pelo Índice Geral de Preços de
Mercado - IGPM/FGV;
8.3. Suspensão temporária de participação em licitação com o Município de Belo Campo pelo prazo de 02 (dois)
anos;
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8.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma prevista no Inciso
IV do art. 87 da Lei 8.666/93, além do encaminhamento ao Ministério Público para aplicação das sanções criminais
previstas nos artigos 89 a 99 da referida Lei, salvo superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que
aceito pelo Município.
8.5. Na hipótese de o contratado não prestar o serviço nas condições estabelecidas, sujeitar-se-á à multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor do contrato, independentemente da aplicação de outras sanções previstas em lei.
8.6. Pelo atraso injustificado no início da prestação do serviço especificado no presente contrato ou na entrega dos
serviços contratados será aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por cada dia de atraso, calculada sobre o
valor total contrato, bem como a multa prevista no item acima.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9. A rescisão do presente contrato poderá ser:
9.1. Determinada por ato motivado da Administração;
9.2.1. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de dispensa de licitação, desde que haja
conveniência para a Administração;
9.2.2. Judicial.
9.3. No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento ao contratado até que se apurem eventuais perdas
e danos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA INDENIZAÇÃO
11.1. Ocorrendo rescisão, ao Contratado caberá receber o valor de todos os serviços prestados até a data da eventual
rescisão, observado o disposto na Cláusula Décima, item 9.3., do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Campo - Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este
Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por especial que seja.
E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo,
em 2 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito.
Belo Campo - Bahia, 02 de Setembro de 2022.
_______________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante

_______________________________
Edvaldo Ferraz de Souza
Contratado
TESTEMUNHAS:
1. __________________________
Nome:
CPF:
2. __________________________
Nome:
CPF:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 14.27.333/0001-43
CONTRATO Nº 002-09/2022-FMS
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
EQUIPAMENTOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPOBA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
E
A
EMPRESA
SOLMEDI
COMÉRCIO
DE
MATERIAL
MÉDICO
HOSPITALAR LTDA NOS TERMOS ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº
14.237.333/0001-43, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Rua Almiro Ferraz de Araújo, nº 179,
Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 09.355.344/0001-98, neste ato denominado
CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro,
maior, com registro de identidade nº 9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº
998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia,
e por seu Secretário Municipal de Saúde (Gestor do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), o Sr. Fábio Maia
Prado, brasileiro, casado, enfermeiro, com registro de identidade nº MG 13.62.60-31, expedido pela SSP/MG,
cadastro no CPF sob o nº 076.911.326-54, residente e domiciliado na Rua José Nunes de Oliveira, nº 228, bairro
Alvorada, na cidade de Belo Campo, Bahia, e do outro lado a empresa SOLMEDI COMÉRCIO DE
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
14.433.455/0001-05, com sede na Av. Lions Club, nº 386-A, bairro Jequiezinho, na cidade de Jequie, Bahia,
representada neste ato por Luiz Oyama Passos Costa, brasileiro, solteiro, farmacêutico, com registro de
identidade nº 8.112.571-26, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 798.128.055-91, residente e
domiciliado na Travessa Antonio Amaral, nº 99, bairro Jequiezinho, na cidade de Jequie, Bahia, doravante
denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no
Pregão Eletrônico nº 016/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento Equipamentos,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Equipamentos (Ar
Condicionado, Mesas para Computador e Mesa Ginecológica) para atender as necessidades da Unidade
Básica de Saúde Miltão Xavier Ruas, conforme especificações constantes no do processo de Pregão
Eletrônico nº 016/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de
Fornecimento de Equipamentos.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 3.324,64 (três
mil trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), referentes aos itens 01, 10 e 12, a serem
pagos após o devido fornecimento dos produtos, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022, com início de vigência
na data de sua assinatura.
Parágrafo Único: Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam
a previsão da Secretaria requisitante, durante o prazo de vigência do contrato.
CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
Órgão: 28000 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 28001 - Secretaria de Saúde
Atividade/Projeto: 1.071 - Construção, ampliação, Reequip. e Manut. Unidades e Postos de Saúde
Classificação Econômica: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes
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CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia do fornecimento será pelo tempo de duração do contrato,
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia do fornecimento será pelo tempo de duração do contrato,
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente
estipuladas no item XXX do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).
CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão,
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores
alterações.
Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a)
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da
Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por
cento) sobre o valor do contrato.
CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2022, seus Anexos e a Proposta de
Preços da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93,
inclusive nos casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
Obrigações da Contratante:
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
a) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas;
b) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada.
Obrigações da Contratada:
a) Entregar os equipamentos objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;
a) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos materiais, por qualquer irregularidade constatada;
b) Entregar os equipamentos solicitados no Município num prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
após a solicitação, independentemente da quantidade da solicitação. Obs.: A Montagem/Instalação dos
Equipamentos no local que serão destinados é de responsabilidade da empresa contratada que fornecêlos.
c) Atender todas as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de
Fornecimento:
Endereço de E-mail: faturamento@solmedi.com.br
Fac-Simile: (73) 3525-5843 / (73) 3046-3277
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d) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
e) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
f) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao
Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 016/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, designado o Sr. Fábio
Maia Prado, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Saúde, como representante da Contratante para
Gestão e Fiscalização do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Campo-Ba, para dirimir
qualquer dúvida.
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença
de testemunhas abaixo arroladas.
Belo Campo-Ba, 02 de Setembro de 2022.

José Henrique Silva Tigre
Prefeito

Fábio Maia Prado
Secretário Municipal de Saúde

_______________________________
Solmedi Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:
2. ___________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 003-09/2022-FMS
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
EQUIPAMENTOS QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
CAMPO-BA
ATRAVÉS
DO
FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA
SELECT
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA NOS TERMOS ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº
14.237.333/0001-43, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Rua Almiro Ferraz de Araújo, nº 179,
Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 09.355.344/0001-98, neste ato denominado
CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro,
maior, com registro de identidade nº 9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº
998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia,
e por seu Secretário Municipal de Saúde (Gestor do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), o Sr. Fábio Maia
Prado, brasileiro, casado, enfermeiro, com registro de identidade nº MG 13.62.60-31, expedido pela SSP/MG,
cadastro no CPF sob o nº 076.911.326-54, residente e domiciliado na Rua José Nunes de Oliveira, nº 228, bairro
Alvorada, na cidade de Belo Campo, Bahia, e do outro lado a empresa SELECT PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 37.286.557/0001-40, com
sede no Av. C1, nº 719, Quadra 08, Lote 05, bairro Jardim América, na cidade de Goiânia, Goiás, representada
neste ato por Fabrício Ribeiro de Moura, brasileiro, casado, empresário, com registro de identidade nº 2144800
2ª Via, expedida pela PC/GO, cadastro no CPF nº 634.093.481-15, residente e domiciliado na Rua C264, nº 315,
Quadra 16, Lote 15, bairro Nova Suíça, na cidade de Goiânia, Goiás, doravante denominada CONTRATADA,
com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 016/2022,
resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento Equipamentos, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Equipamentos (Arquivo
de Aço, Carro de Transporte de Materiais e Mesa de Exames) para atender as necessidades da Unidade
Básica de Saúde Miltão Xavier Ruas, conforme especificações constantes no do processo de Pregão
Eletrônico nº 016/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de
Fornecimento de Equipamentos.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 16.820,00
(dezesseis mil oitocentos e vinte reais), referente aos itens 03, 06 e 11, a serem pagos após o devido
fornecimento dos produtos, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022, com início de vigência
na data de sua assinatura.
Parágrafo Único: Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam
a previsão da Secretaria requisitante, durante o prazo de vigência do contrato.
CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
Órgão: 28000 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 28001 - Secretaria de Saúde
Atividade/Projeto: 1.071 - Construção, ampliação, Reequip. e Manut. Unidades e Postos de Saúde
Classificação Econômica: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA
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CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia do fornecimento será pelo tempo de duração do contrato,
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia do fornecimento será pelo tempo de duração do contrato,
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente
estipuladas no item XXX do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).
CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão,
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores
alterações.
Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a)
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da
Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por
cento) sobre o valor do contrato.
CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2022, seus Anexos e a Proposta de
Preços da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93,
inclusive nos casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
Obrigações da Contratante:
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
a) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas;
b) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada.
Obrigações da Contratada:
a) Entregar os equipamentos objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;
a) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos materiais, por qualquer irregularidade constatada;
b) Entregar os equipamentos solicitados no Município num prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
após a solicitação, independentemente da quantidade da solicitação. Obs.: A Montagem/Instalação dos
Equipamentos no local que serão destinados é de responsabilidade da empresa contratada que fornecêlos.
c) Atender todas as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de
Fornecimento:
Endereço de E-mail: selectmedh@gmail.com
Fac-Simile: (62) 3434-3895
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ESTADO DA BAHIA
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d) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
e) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
f) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao
Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 016/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, designado o Sr. Fábio
Maia Prado, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Saúde, como representante da Contratante para
Gestão e Fiscalização do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Campo-Ba, para dirimir
qualquer dúvida.
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença
de testemunhas abaixo arroladas.
Belo Campo-Ba, 02 de Setembro de 2022.

José Henrique Silva Tigre
Prefeito

Fábio Maia Prado
Secretário Municipal de Saúde

_______________________________
Select Produtos Hospitalares Ltda
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:
2. ___________________________
Nome:
CPF:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 14.27.333/0001-43
CONTRATO Nº 004-09/2022-FMS
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO CAMPO-BA ATRAVÉS DO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A
EMPRESA
BRUMED
COMÉRCIO
ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES
EIRELI NOS TERMOS ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº
14.237.333/0001-43, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Rua Almiro Ferraz de Araújo, nº 179,
Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 09.355.344/0001-98, neste ato denominado
CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro,
maior, com registro de identidade nº 9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº
998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia,
e por seu Secretário Municipal de Saúde (Gestor do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), o Sr. Fábio Maia
Prado, brasileiro, casado, enfermeiro, com registro de identidade nº MG 13.62.60-31, expedido pela SSP/MG,
cadastro no CPF sob o nº 076.911.326-54, residente e domiciliado na Rua José Nunes de Oliveira, nº 228, bairro
Alvorada, na cidade de Belo Campo, Bahia, e do outro lado a empresa BRUMED COMÉRCIO
ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ nº 31.770.650/0001-40, com sede na Rua Zeferino Dias, nº 997, bairro Sarandi,
na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, representada neste ato por Rodrigo Goulart Luchtemberg,
brasileiro, solteiro, empresário, com registro de identidade nº 7033750733, expedida pela SSP/BA e cadastro no
CPF nº 407.240.930-87, residente e domiciliado na Av. Senador Salgado Filho, nº 111, Apto. 133, bairro Centro
Histórico, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande Sul, CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº
8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 016/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Fornecimento Equipamentos, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Equipamentos (Cadeira
Odontológica Completa, Compressor de Ar, Detector Fetal, Fotopolimerizador de Resinas e Ostocóspio)
para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde Miltão Xavier Ruas, conforme especificações
constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 016/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de
Fornecimento de Equipamentos.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 23.200,00
(vinte e três mil e duzentos reais), referente aos itens 05, 07, 08, 09 13, a serem pagos após o devido
fornecimento dos produtos, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022, com início de vigência
na data de sua assinatura.
Parágrafo Único: Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam
a previsão da Secretaria requisitante, durante o prazo de vigência do contrato.
CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
Órgão: 28000 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 28001 - Secretaria de Saúde
Atividade/Projeto: 1.071 - Construção, ampliação, Reequip. e Manut. Unidades e Postos de Saúde
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 14.27.333/0001-43
Classificação Econômica: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes
CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia do fornecimento será pelo tempo de duração do contrato,
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia do fornecimento será pelo tempo de duração do contrato,
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente
estipuladas no item XXX do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).
CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão,
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores
alterações.
Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a)
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da
Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por
cento) sobre o valor do contrato.
CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2022, seus Anexos e a Proposta de
Preços da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93,
inclusive nos casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
Obrigações da Contratante:
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
a) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas;
b) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada.
Obrigações da Contratada:
a) Entregar os equipamentos objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;
a) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos materiais, por qualquer irregularidade constatada;
b) Entregar os equipamentos solicitados no Município num prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
após a solicitação, independentemente da quantidade da solicitação. Obs.: A Montagem/Instalação dos
Equipamentos no local que serão destinados é de responsabilidade da empresa contratada que fornecêlos.
c) Atender todas as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de
Fornecimento:
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Endereço de E-mail: brumedadm@gmail.com / brumedvendas@gmail.com
Fac-Simile: (51) 3779-9887 / (51) 3779-9771
d) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
e) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
f) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao
Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 016/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, designado o Sr. Fábio
Maia Prado, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Saúde, como representante da Contratante para
Gestão e Fiscalização do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Campo-Ba, para dirimir
qualquer dúvida.
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença
de testemunhas abaixo arroladas.
Belo Campo-Ba, 02 de Setembro de 2022.

José Henrique Silva Tigre
Prefeito

Fábio Maia Prado
Secretário Municipal de Saúde

_______________________________
Brumed Comércio Atacadista e Manutenção de Equipamentos Hospitalares EIRELI
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:
2. ___________________________
Nome:
CPF:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 14.27.333/0001-43
CONTRATO Nº 005-09/2022-FMS
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
EQUIPAMENTOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPOBA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
E
A
EMPRESA
SOLMEDI
COMÉRCIO
DE
MATERIAL
MÉDICO
HOSPITALAR LTDA NOS TERMOS ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº
14.237.333/0001-43, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Rua Almiro Ferraz de Araújo, nº 179,
Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 09.355.344/0001-98, neste ato denominado
CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro,
maior, com registro de identidade nº 9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº
998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia,
e por seu Secretário Municipal de Saúde (Gestor do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), o Sr. Fábio Maia
Prado, brasileiro, casado, enfermeiro, com registro de identidade nº MG 13.62.60-31, expedido pela SSP/MG,
cadastro no CPF sob o nº 076.911.326-54, residente e domiciliado na Rua José Nunes de Oliveira, nº 228, bairro
Alvorada, na cidade de Belo Campo, Bahia, e do outro lado a empresa SOLMEDI COMÉRCIO DE
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
14.433.455/0001-05, com sede na Av. Lions Club, nº 386-A, bairro Jequiezinho, na cidade de Jequie, Bahia,
representada neste ato por Luiz Oyama Passos Costa, brasileiro, solteiro, farmacêutico, com registro de
identidade nº 8.112.571-26, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 798.128.055-91, residente e
domiciliado na Travessa Antonio Amaral, nº 99, bairro Jequiezinho, na cidade de Jequie, Bahia, doravante
denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no
Pregão Eletrônico nº 017/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento Equipamentos,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Equipamentos (Balde
com Pedal, Estante de Aço e Mesa para Computador) para atender as necessidades das Unidades Básicas
de Saúde Manoel da Silva e Alvorada, conforme especificações constantes no do processo de Pregão
Eletrônico nº 017/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de
Fornecimento de Equipamentos.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 2.890,00 (dois
mil oitocentos e noventa reais), referentes aos itens 01, 05 e 08, a serem pagos após o devido fornecimento dos
produtos, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022, com início de vigência
na data de sua assinatura.
Parágrafo Único: Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam
a previsão da Secretaria requisitante, durante o prazo de vigência do contrato.
CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
Órgão: 28000 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 28001 - Secretaria de Saúde
Atividade/Projeto: 1.071 - Construção, ampliação, Reequip. e Manut. Unidades e Postos de Saúde
Classificação Econômica: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes
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CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia do fornecimento será pelo tempo de duração do contrato,
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia do fornecimento será pelo tempo de duração do contrato,
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente
estipuladas no item XXX do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).
CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão,
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores
alterações.
Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a)
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da
Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por
cento) sobre o valor do contrato.
CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022, seus Anexos e a Proposta de
Preços da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93,
inclusive nos casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
Obrigações da Contratante:
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
a) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas;
b) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada.
Obrigações da Contratada:
a) Entregar os equipamentos objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;
a) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos materiais, por qualquer irregularidade constatada;
b) Entregar os equipamentos solicitados no Município num prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
após a solicitação, independentemente da quantidade da solicitação. Obs.: A Montagem/Instalação dos
Equipamentos no local que serão destinados é de responsabilidade da empresa contratada que fornecêlos.
c) Atender todas as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de
Fornecimento:
Endereço de E-mail: faturamento@solmedi.com.br
Fac-Simile: (73) 3525-5843 / (73) 3046-3277

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDHEMZE4ODHBNEM4N0RCOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Outubro de 2022
16 - Ano XVIII - Nº 1187

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 14.27.333/0001-43
d) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
e) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
f) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao
Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 017/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, designado o Sr. Fábio
Maia Prado, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Saúde, como representante da Contratante para
Gestão e Fiscalização do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Campo-Ba, para dirimir
qualquer dúvida.
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença
de testemunhas abaixo arroladas.
Belo Campo-Ba, 02 de Setembro de 2022.

José Henrique Silva Tigre
Prefeito

Fábio Maia Prado
Secretário Municipal de Saúde

_______________________________
Solmedi Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:
2. ___________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 006-09/2022-FMS
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
EQUIPAMENTOS QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
CAMPO-BA
ATRAVÉS
DO
FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA
OKEY
MED
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
HOSPITALARES
ODONTOLÓGICOS
IMPORTAÇÕES
E
EXPORTAÇÕES EIRELI NOS TERMOS
ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº
14.237.333/0001-43, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Rua Almiro Ferraz de Araújo, nº 179,
Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 09.355.344/0001-98, neste ato denominado
CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro,
maior, com registro de identidade nº 9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº
998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia,
e por seu Secretário Municipal de Saúde (Gestor do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), o Sr. Fábio Maia
Prado, brasileiro, casado, enfermeiro, com registro de identidade nº MG 13.62.60-31, expedido pela SSP/MG,
cadastro no CPF sob o nº 076.911.326-54, residente e domiciliado na Rua José Nunes de Oliveira, nº 228, bairro
Alvorada, na cidade de Belo Campo, Bahia, e do outro lado a empresa OKEY MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.311.773/0001-05, com sede no Rodovia BR101, s/n, Km 510, Jaçanã, na cidade de Itabuna, Bahia, representada neste ato por Ludmila Sepúlveda Ribeiro,
brasileira, solteira, empresária, com registro de identidade nº 08.238.111-90, expedida pela SSP/BA, cadastro no
CPF nº 012.666.705-56, residente e domiciliada na Rua José Alves, nº 203, Apto 204, Edifício Residencial
Palazzo Imperiale, bairro Jardim Vitória, na cidade de Itabuna, Ba, doravante denominada CONTRATADA,
com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 017/2022,
resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento Equipamentos, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Equipamentos (Carro
Maca, Mesa de Mayo e Mesa Ginecológica) para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde
Manoel da Silva e Alvorada, conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº
017/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de
Fornecimento de Equipamentos.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 6.718,71 (seis
mil setecentos e dezoito reais e setenta e um centavos), referente aos itens 03, 06 e 07, a serem pagos após o
devido fornecimento dos produtos, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022, com início de vigência
na data de sua assinatura.
Parágrafo Único: Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam
a previsão da Secretaria requisitante, durante o prazo de vigência do contrato.
CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
Órgão: 28000 - Secretaria Municipal de Saúde
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Unidade: 28001 - Secretaria de Saúde
Atividade/Projeto: 1.071 - Construção, ampliação, Reequip. e Manut. Unidades e Postos de Saúde
Classificação Econômica: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes
CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia do fornecimento será pelo tempo de duração do contrato,
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia do fornecimento será pelo tempo de duração do contrato,
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente
estipuladas no item XXX do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).
CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão,
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores
alterações.
Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a)
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da
Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por
cento) sobre o valor do contrato.
CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022, seus Anexos e a Proposta de
Preços da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93,
inclusive nos casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
Obrigações da Contratante:
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
a) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas;
b) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada.
Obrigações da Contratada:
a) Entregar os equipamentos objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;
a) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos materiais, por qualquer irregularidade constatada;
b) Entregar os equipamentos solicitados no Município num prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
após a solicitação, independentemente da quantidade da solicitação. Obs.: A Montagem/Instalação dos
Equipamentos no local que serão destinados é de responsabilidade da empresa contratada que fornecêlos.
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c) Atender todas as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de
Fornecimento:
Endereço de E-mail: okey_med@hotmail.com / pedido@okeymed.com.br
Fac-Simile: (73) 3215-5429
d) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
e) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
f) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao
Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 017/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, designado o Sr. Fábio
Maia Prado, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Saúde, como representante da Contratante para
Gestão e Fiscalização do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Campo-Ba, para dirimir
qualquer dúvida.
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença
de testemunhas abaixo arroladas.
Belo Campo-Ba, 02 de Setembro de 2022.

José Henrique Silva Tigre
Prefeito

Fábio Maia Prado
Secretário Municipal de Saúde

_______________________________
Okey Med Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Odontológicos Importações e Exportações
EIRELI
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:
2. ___________________________
Nome:
CPF:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDHEMZE4ODHBNEM4N0RCOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Outubro de 2022
20 - Ano XVIII - Nº 1187

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 14.27.333/0001-43
CONTRATO Nº 007-09/2022-FMS
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO CAMPO-BA ATRAVÉS DO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A
EMPRESA
RD
NEGÓCIOS
DE
INFORMÁTICA LTDA NOS TERMOS
ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº
14.237.333/0001-43, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Rua Almiro Ferraz de Araújo, nº 179,
Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 09.355.344/0001-98, neste ato denominado
CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro,
maior, com registro de identidade nº 9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº
998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia,
e por seu Secretário Municipal de Saúde (Gestor do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), o Sr. Fábio Maia
Prado, brasileiro, casado, enfermeiro, com registro de identidade nº MG 13.62.60-31, expedido pela SSP/MG,
cadastro no CPF sob o nº 076.911.326-54, residente e domiciliado na Rua José Nunes de Oliveira, nº 228, bairro
Alvorada, na cidade de Belo Campo, Bahia, e do outro lado a empresa RD NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.972.444/0001-69, com sede na Rua João
Teófilo Deucher, nº 55, Galpão, centro, na cidade de Bom Retiro, Santa Catarina, representada neste ato por
Raphael Deucher Pires, brasileiro, solteiro, comerciante, com registro de identidade nº 4271565, expedida pela
SESP/SP e cadastro no CPF nº 066.818.519-83, residente e domiciliado na Rua João Teófilo Deucher, nº 29,
centro, na cidade de Bom Retiro, Santa Catarina, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos
da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 017/2022, resolvem celebrar o
presente Contrato de Fornecimento Equipamentos, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Equipamentos
(Computadores) para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde Manoel da Silva e
Alvorada, conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 017/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de
Fornecimento de Equipamentos.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 14.843,00
(quatorze mil oitocentos e quarenta e três reais), referente ao item 04, a serem pagos após o devido
fornecimento dos produtos, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022, com início de vigência
na data de sua assinatura.
Parágrafo Único: Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam
a previsão da Secretaria requisitante, durante o prazo de vigência do contrato.
CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
Órgão: 28000 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 28001 - Secretaria de Saúde
Atividade/Projeto: 1.071 - Construção, ampliação, Reequip. e Manut. Unidades e Postos de Saúde
Classificação Econômica: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes
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CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia do fornecimento será pelo tempo de duração do contrato,
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia do fornecimento será pelo tempo de duração do contrato,
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente
estipuladas no item XXX do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).
CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão,
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores
alterações.
Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a)
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da
Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por
cento) sobre o valor do contrato.
CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022, seus Anexos e a Proposta de
Preços da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93,
inclusive nos casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
Obrigações da Contratante:
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
a) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas;
b) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada.
Obrigações da Contratada:
a) Entregar os equipamentos objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;
a) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos materiais, por qualquer irregularidade constatada;
b) Entregar os equipamentos solicitados no Município num prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
após a solicitação, independentemente da quantidade da solicitação. Obs.: A Montagem/Instalação dos
Equipamentos no local que serão destinados é de responsabilidade da empresa contratada que fornecêlos.
c) Atender todas as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de
Fornecimento:
Endereço de E-mail: rdinformaticabr@gmail.com
Fac-Simile: (49) 3277-0767
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d) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
e) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
f) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao
Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 017/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, designado o Sr. Fábio
Maia Prado, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Saúde, como representante da Contratante para
Gestão e Fiscalização do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Campo-Ba, para dirimir
qualquer dúvida.
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença
de testemunhas abaixo arroladas.
Belo Campo-Ba, 02 de Setembro de 2022.

José Henrique Silva Tigre
Prefeito

Fábio Maia Prado
Secretário Municipal de Saúde

_______________________________
RD Negócios de Informática Ltda
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:
2. ___________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 008-09/2022-FMS
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO CAMPO-BA ATRAVÉS DO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A
EMPRESA VIA LUMEN'S AUDIO VÍDEO
INFORMÁTICA LTDA NOS TERMOS
ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº
14.237.333/0001-43, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Rua Almiro Ferraz de Araújo, nº 179,
Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 09.355.344/0001-98, neste ato denominado
CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro,
maior, com registro de identidade nº 9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº
998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia,
e por seu Secretário Municipal de Saúde (Gestor do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), o Sr. Fábio Maia
Prado, brasileiro, casado, enfermeiro, com registro de identidade nº MG 13.62.60-31, expedido pela SSP/MG,
cadastro no CPF sob o nº 076.911.326-54, residente e domiciliado na Rua José Nunes de Oliveira, nº 228, bairro
Alvorada, na cidade de Belo Campo, Bahia, e do outro lado a empresa VIA LUMEN'S AUDIO VÍDEO
INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.335.448/0001-78, com sede
na Rua Manoel Eufrásio, nº 1350, Sala 08, bairro Juvevê, Curitiba, Paraná, representada neste ato por Sidnei
Destro, brasileiro, casado, empresário, com registro de identidade nº 11.267.022-2, SSP/SP e cadastro no CPF nº
069.471.288-46, residente na Rua Ingá, nº 103, bairro Uberaba de Cima, na cidade de Curitiba, Paraná,
doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações
e no Pregão Eletrônico nº 017/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento Equipamentos,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Equipamentos (Projetor
Multimídia) para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde Manoel da Silva e Alvorada,
conforme especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 017/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de
Fornecimento de Equipamentos.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 2.750,00 (dois
mil setecentos e cinquenta reais), referente ao item 09, a serem pagos após o devido fornecimento dos
produtos, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2022, com início de vigência
na data de sua assinatura.
Parágrafo Único: Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam
a previsão da Secretaria requisitante, durante o prazo de vigência do contrato.
CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
Órgão: 28000 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 28001 - Secretaria de Saúde
Atividade/Projeto: 1.071 - Construção, ampliação, Reequip. e Manut. Unidades e Postos de Saúde
Classificação Econômica: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes
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CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia do fornecimento será pelo tempo de duração do contrato,
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia do fornecimento será pelo tempo de duração do contrato,
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente
estipuladas no item XXX do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).
CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão,
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores
alterações.
Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a)
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da
Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por
cento) sobre o valor do contrato.
CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022, seus Anexos e a Proposta de
Preços da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93,
inclusive nos casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
Obrigações da Contratante:
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
a) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas;
b) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada.
Obrigações da Contratada:
a) Entregar os equipamentos objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;
a) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos materiais, por qualquer irregularidade constatada;
b) Entregar os equipamentos solicitados no Município num prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
após a solicitação, independentemente da quantidade da solicitação. Obs.: A Montagem/Instalação dos
Equipamentos no local que serão destinados é de responsabilidade da empresa contratada que fornecêlos.
c) Atender todas as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de
Fornecimento:
Endereço de E-mail: vialumens1@onda.com.br / vialumens@onda.com.br
Fac-Simile: (41) 99671-5039 / (41) 99984-6926
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d) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
e) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
f) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao
Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 017/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, designado o Sr. Fábio
Maia Prado, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Saúde, como representante da Contratante para
Gestão e Fiscalização do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Campo-Ba, para dirimir
qualquer dúvida.
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença
de testemunhas abaixo arroladas.
Belo Campo-Ba, 02 de Setembro de 2022.

José Henrique Silva Tigre
Prefeito

Fábio Maia Prado
Secretário Municipal de Saúde

_______________________________
Via Lumen's Audio Vídeo Informática Ltda
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:
2. ___________________________
Nome:
CPF:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA
ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022
O Pregoeiro Municipal torna público de Belo Campo-Ba torna público, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/93, a ADJUDICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 016/2022 realizado no dia 06/07/2022, às 09:00h, por via
eletrônica no site www.licitacoes-e.com.br, para Contratação de empresa(s) para fornecimento de Equipamentos
(Eletrodomésticos, Hospitalares/Odontológicos, de Escritório e de Informática) para atender as necessidades da
Unidade Básica de Saúde Miltão Xavier Ruas, tendo como vencedoras as seguintes licitantes: SOLMEDI
COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, nos itens 01, 10 e 12, com um valor total de R$
3.324,64 (três mil trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos); SELECT PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, nos itens 03, 06 e 11, com um valor total de R$ 16.820,00 (dezesseis mil oitocentos e vinte
reais); BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI,
nos itens 05, 07, 08, 09 13 com um valor total de R$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais).. Valor Global: R$
43.344,64 (quarenta e três mil trezentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos). Belo Campo-Ba, 23 de
Agosto de 2022. Jesiel Santos Viana – Pregoeiro Municipal.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022
O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02 torna público o Resultado
e HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 016/2022 realizado no dia 06/07/2022, às 09:00h, por via eletrônica no site
www.licitacoes-e.com.br, para Contratação de empresa(s) para fornecimento de Equipamentos (Eletrodomésticos,
Hospitalares/Odontológicos, de Escritório e de Informática) para atender as necessidades da Unidade Básica de
Saúde Miltão Xavier Ruas, tendo como vencedoras as seguintes licitantes: SOLMEDI COMÉRCIO DE MATERIAL
MÉDICO HOSPITALAR LTDA, nos itens 01, 10 e 12, com um valor total de R$ 3.324,64 (três mil trezentos e vinte e
quatro reais e sessenta e quatro centavos); SELECT PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, nos itens 03, 06 e 11,
com um valor total de R$ 16.820,00 (dezesseis mil oitocentos e vinte reais); BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA
E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, nos itens 05, 07, 08, 09 13 com um valor total
de R$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais).. Valor Global: R$ 43.344,64 (quarenta e três mil trezentos e
quarenta reais e sessenta e quatro centavos). Belo Campo-Ba, 01/09/2022. José Henrique Silva Tigre - Prefeito
Municipal.
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RESUMO DO CONTRATO Nº 002-09/2022-FMS
Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: Solmedi Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.
Objeto: Fornecimento de Equipamentos (Ar Condicionado, Mesas para Computador e Mesa Ginecológica) para
atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde Miltão Xavier Ruas.
Valor do contrato: R$ 3.324,64 (três mil trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
Data de Assinatura: 02 de Setembro de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 016/2022.

RESUMO DO CONTRATO Nº 003-09/2022-FMS
Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: Select Produtos Hospitalares Ltda.
Objeto: Fornecimento de Equipamentos (Arquivo de Aço, Carro de Trasnporte de Materiais e Mesa de Exames)
para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde Miltão Xavier Ruas.
Valor do contrato: R$ 16.820,00 (dezesseis mil oitocentos e vinte reais).
Data de Assinatura: 02 de Setembro de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 016/2022.

RESUMO DO CONTRATO Nº 004-09/2022-FMS
Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: Brumed Comércio Atacadista e Manutenção de Equipamentos Hospitalares EIRELI.
Objeto: Fornecimento de Equipamentos (Cadeira Odontológica Completa, Compressor de Ar, Detector Fetal,
Fotopolimerizador de Resinas e Ostocóspio) para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde Miltão
Xavier Ruas.
Valor do contrato: R$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais).
Data de Assinatura: 02 de Setembro de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 016/2022.
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ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022
O Pregoeiro Municipal torna público de Belo Campo-Ba torna público, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/93, a ADJUDICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 017/2022 realizado no dia 06/07/2022, às 14:30h, por via
eletrônica no site www.licitacoes-e.com.br, para Contratação de empresa(s) para fornecimento de Equipamentos
(Eletrodomésticos, Hospitalares, de Escritório e de Informática) para atender as necessidades das Unidades
Básicas de Saúde Manoel da Silva e Alvorada, tendo como vencedoras as seguintes licitantes: SOLMEDI
COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, nos itens 01, 05 e 08, com um valor total de R$
2.890,00 (dois mil oitocentos e noventa reais); OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI, nos itens 03, 06 e 07, com um
valor total de R$ 6.718,71 (seis mil setecentos e dezoito reais e setenta e um centavos); RD NEGÓCIOS DE
INFORMÁTICA LTDA, no item 04 com um valor total de R$ 14.843,00 (quatorze mil oitocentos e quarenta e três
reais); VIA LUMEN'S AUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA, no item 09 com um valor total de R$ 2.750,00 (dois mil
setecentos e cinquenta reais). Valor Global: R$ 27.201,71 (vinte e sete mil duzentos e um reais e setenta e um
centavos). Belo Campo-Ba, 23 de Agosto de 2022. Jesiel Santos Viana – Pregoeiro Municipal.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022
O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02 torna público o Resultado
e HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 017/2022 realizado no dia 06/07/2022, às 14:30h, por via eletrônica no site
www.licitacoes-e.com.br, para Contratação de empresa(s) para fornecimento de Equipamentos (Eletrodomésticos,
Hospitalares, de Escritório e de Informática) para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde Manoel
da Silva e Alvorada, tendo como vencedoras as seguintes licitantes: SOLMEDI COMÉRCIO DE MATERIAL
MÉDICO HOSPITALAR LTDA, nos itens 01, 05 e 08, com um valor total de R$ 2.890,00 (dois mil oitocentos e
noventa reais); OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS
IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI, nos itens 03, 06 e 07, com um valor total de R$ 6.718,71 (seis mil
setecentos e dezoito reais e setenta e um centavos); RD NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA LTDA, no item 04 com
um valor total de R$ 14.843,00 (quatorze mil oitocentos e quarenta e três reais); VIA LUMEN'S AUDIO VÍDEO
INFORMÁTICA LTDA, no item 09 com um valor total de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais). Valor
Global: R$ 27.201,71 (vinte e sete mil duzentos e um reais e setenta e um centavos). Belo Campo-Ba, 01/09/2022.
José Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal.
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RESUMO DO CONTRATO Nº 005-09/2022-FMS
Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: Solmedi Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.
Objeto: Fornecimento de Equipamentos (Balde com Pedal, Estante de Aço e Mesa para Computador) para atender
as necessidades das Unidades Básicas de Saúde Manoel da Silva e Alvorada.
Valor do contrato: R$ 2.890,00 (dois mil oitocentos e noventa reais).
Data de Assinatura: 02 de Setembro de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 017/2022.

RESUMO DO CONTRATO Nº 006-09/2022-FMS
Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: Okey Med Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Odontológicos Importações e Exportações
EIRELI.
Objeto: Fornecimento de Equipamentos (Carro Maca, Mesa de Mayo e Mesa Ginecológica) para atender as
necessidades das Unidades Básicas de Saúde Manoel da Silva e Alvorada.
Valor do contrato: R$ 6.718,71 (seis mil setecentos e dezoito reais e setenta e um centavos).
Data de Assinatura: 02 de Setembro de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 017/2022.

RESUMO DO CONTRATO Nº 007-09/2022-FMS
Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: RD Negócios de Informática Ltda.
Objeto: Fornecimento de Equipamentos (Computadores) para atender as necessidades das Unidades Básicas de
Saúde Manoel da Silva e Alvorada.
Valor do contrato: R$ 14.843,00 (quatorze mil oitocentos e quarenta e três reais).
Data de Assinatura: 02 de Setembro de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 017/2022.

RESUMO DO CONTRATO Nº 008-09/2022-FMS
Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: Via Lumen's Audio Vídeo Informática Ltda.
Objeto: Fornecimento de Equipamentos (Projetor Multimídia) para atender as necessidades das Unidades Básicas
de Saúde Manoel da Silva e Alvorada.
Valor do contrato: R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais).
Data de Assinatura: 02 de Setembro de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 017/2022.
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ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022
O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Inciso II e IV do Art. 24 da Lei
Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 13.979/2020 e demais normas relacionadas ao enfrentamento do vírus COVID19, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico
Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta de
EDVALDO FERRAZ DE SOUZA, pessoa física, Inscrito no CPF nº 115.139.775-04. OBJETO: Contratação de
serviços de abastecimento de água potável para as comunidades de Lagoa Suja, Bela Vista e adjacências, bem
como vistorias e assistência para o regular funcionamento da rede de fornecimento de água nestas comunidades,
no Valor Global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação nº
064/2022, devendo ser celebrado o contrato com EDVALDO FERRAZ DE SOUZA. José Henrique Silva Tigre,
Prefeito Municipal. Belo Campo-Ba, 01 de Setembro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 064/2022, para Contratação de serviços de abastecimento de água potável para as comunidades
de Lagoa Suja, Bela Vista e adjacências, bem como vistorias e assistência para o regular funcionamento da rede
de fornecimento de água nestas comunidades, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão
Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, contratando EDVALDO FERRAZ DE
SOUZA. Valor Global: R$ 10.000,00 (dez mil reais). José Henrique Silva Tigre, Prefeito Municipal. Belo Campo-Ba,
01 de Setembro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 172/2022
O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
064/2022, para Contratação de serviços de abastecimento de água potável para as comunidades de Lagoa Suja,
Bela Vista e adjacências, bem como vistorias e assistência para o regular funcionamento da rede de fornecimento
de água nestas comunidades, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de
Licitação, tendo como base legal a Inciso II e IV do Art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZA a presente
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando EDVALDO FERRAZ DE SOUZA. Valor Global: R$
10.000,00 (dez mil reais). José Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal. Belo Campo-Ba, 01 de Setembro de 2022.

Gabinete do Prefeito, 01 de Setembro de 2022.

_____________________________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
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Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA
RESUMO DO CONTRATO Nº 002-09/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: Edvaldo Ferraz de Souza.
Objeto: Contratação de serviços de abastecimento de água potável para as comunidades de Lagoa Suja, Bela
Vista e adjacências, bem como vistorias e assistência para o regular funcionamento da rede de fornecimento de
água nestas comunidades.
Valor do contrato: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Data de Assinatura: 02 de Setembro de 2022.
Prazo de duração: 04 (quatro) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 064/2022.
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Resumos de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA
RESUMO DO CONTRATO Nº 001-09/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: Jarbas Rocha Santana EIRELI.
Objeto: Fornecimento de Material de Construção para atender às necessidades das Secretarias Municipais.
Valor do contrato: R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais).
Data de Assinatura: 02 de Setembro de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 003/2022.
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Termos Aditivos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 14.237.333/0001-43
RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004-03/2022
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 004-03/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPOBA, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
BELO CAMPO-BA O FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E A EMPRESA JJLM SERVIÇOS
LTDA NOS TERMOS ABAIXO:
CONTRATADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA.
CONTRATANTE: JJLM SERVIÇOS LTDA
OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL: Fornecimento de Pneus, Câmaras de Ar e Serviços de Alinhamento,
Balanceamento e Cambagem para manutenção de veículos e máquinas pesadas do Município.
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO
O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescer aproximadamente 15,00% (quinze por cento) ao valor do Contrato
nº 004-03/2022, conforme art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. Valor que corresponde a R$ 60.000,00
(sessenta mil reais) do Contrato Original.
II – CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente Termo Aditivo, ratificadas.
III - CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
A Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário Oficial do Município, conforme determina o
parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor, o
qual depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas.
Belo Campo-Ba, 05 de Setembro de 2022.

____________________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito

Vanusa Ruas Freire Viana
Secretária Municipal de Educação

Fábio Maia Prado
Secretário Municipal de Saúde

_____________________________________
JJLM Serviços Ltda
Empresa Contratada
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