
CILINDROS EM COMODATO 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIR QUANT. 

1 CILINDROS DE 1 M3  (OXTGFNIO GASOSO) UN 50 
2 CILINDROS DE 10 M3  (AR COMPRIMIDO) UN 50 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ:  04.214.419/0001 -054 

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 040/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0295/2020. 

Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica 

de direito público, com sede à Rua José Ramos de Anchieta, n° 187, Jardim Primavera, na cidade de 

Luís Eduardo Magalhães-BA, inscrito no CNPJ sob n° 04.214.419/0001-05, neste ato representado 

por seu Prefeito, Sr. OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da Carteira de 

Identidade RG n° 1167394526 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n° 502.801.809-00, residente e 

domiciliado cidade, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, 

pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob n° 11.101.542/0001-77, com sede à Av. 

Barreiras, Quadra 09, Lote 05, Centro, na cidade de Luís Eduardo Magalhães-BA, neste ato 

representado por seu Secretário Municipal, Sr. FELIPE MORGAM MELHEM, inscrito no CPF sob o 

n° 052.980.567-76, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, 

ambos assistidos juridicamente pela Procuradora Geral do Município, Dr'. TACIANA IZABEL 

GOMES NADAL, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/BA sob o n° 63.542, residente e 

domiciliada nesta cidade, e a empresa OESTE FORTE LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 

03.365.682/0001-24, estabelecida à Av. Enedino Alves da Paixão, n° 1592, Cidade Santa Cruz II, na 

cidade de Luís Eduardo Magalhães/BA, neste ato representada por MÁRCIO MESSIAS DE 

MENEZES, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade RG n° 05.581.642-85 SSP/BA, 

inscrito no CPF sob n° 675.558.295-68, residente e domiciliado na cidade de Luís Eduardo 

Magalhães/BA, doravante denominada CONTRATADA, para cumprimento do objeto abaixo 

descrito: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto da presente licitação, através de Pregão Presencial, a Contratação de empresa 

para fornecimento de cilindros por meio de comodato, Gases Medicinais/outros produtos para a 

Unidade de Pronto Atendimento - UPA, Hospital e Maternidade Dr. Gileno de Sá Oliveira, 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU e Estratégias de Saúde da Família, bem 

como manutenção preventiva e corretiva em todas as Redes de Gases dessas Unidades de Saúde, 

atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Luís Eduardo Magalhães/BA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

2.1 O valor total para o presente ajuste é de R$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais), de acordo 

com os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela CONTRATADA no Pregão 

Presencial n° 025/2020, entendido este como preço justo e suficiente para a execução do presente 

objeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo: 
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RECARGAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR VALOR 
uNi'. TOTAL 

1 GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL M3  25.000 R$ 18,80 R$ 470.000,00 
2 GÁS AR COMPRIMIDO MEDICINAL M3  6.000 R$17,10 R$ 102.600,00 
3 GÁS ÓXIDO NITROSO MEDICINAL KG 2,000 R$ 45,50 R$ 91.000,00 

FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO 
UN 80 R$ 79,30 RS 6.344,00 

MEDICINAL  
FLUXÓMETRO PARA OXIGÊNIO 

UN 90 R$ 79,30 R$ 7.137,00 
MEDICINAL  

6 
REGULADOR PARA OXIGÊNIO 

UN 10 R$ 260,50 R$ 2.605,00 
MEDICINAL  
REGULADOR DE PAREDE PARA ÓXIDO 

UN 3 R$ 314,25 R$ 942,75 
NITROSO MEDICINAL  
REGULADOR PARA OXIGÊNIO 

8  
C/ FLUXÔMETRO MEDICINAL  

UN 35 1* 312,15 1* 10.925,25 

REGULADOR PARA AR COMPRIMIDO C/ 
UN 8 R$ 312,15 R$ 2.497,20 

FLUXÔMETRO MEDICINAL  

10 
VÁLVULA DE POSTO PARA PAREDE 

UN 30 R$ 72,40 R$ 2.172,00 
EXTERNA DE OXIGÊNIO  
VÁLVULA DE POSTO PARA PAREDE 

UN 30 R$ 72,40 R$ 2.172,00 
EXTERNA DE AR MEDICINAL  

12 
VÁLVULA DE POSTO PARA PAREDE 

UN 3 R$ 72,40 R$ 217,20 
EXTERNA DE ÓXIDO NITROSO  

13 
VÁLVULA DE POSTO PARA PAREDE 

IJN 25 R$ 72,40 R$1,810,00 
EXTERNA DE VÁCUO  
UMIDIFICADOR PARA XIGÊNIO 

14  UN 50 R$ 55,10 R$ 2.755,00 
MEDICINAL  
UMIDIFICADOR PARA AR COMPRIMIDO 

15 UN 30 R$ 55,10 1* 1.653,00 
MEDICINAL  
REGULADOR DE POSTO PARA OXIGÊNIO 

16 UN 5 R$ 262,40 R$ 1.312,00 MEDICINAL,  

REGULADOR DE POSTO PARA AR 
17 UN 5 R$ 262,40 R$ 1.312 00 

COMPRIMIDO MEDICINAL  
'l'OMADA DUPLA PARA OXIGÊNIO 

18 UN 6 R$ 95,50 R$ 573,00 
MEDICINAL  
PAINEL DE ALARME PARA AR 

19 UN 1 R$ 428,10 1* 428,10 COMPRIMIDO MEDICINAL  
CHICOTE FLEXÍVEL PARA CENTRAL DE 

20 UN 3 R$ 401,50 1* 1.204,50 GÁS ÓXIDO NITROSO 
 ---. 
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3 CILINDROS DE 10 M3  (OXIGÊNIO GASOSO) UN 50 
4 CILINDROS DE 14 KG (ÓXIDO NITROSO) UN 50 

5 CILINDROS DE 2,5 M3  (AR COMPRIMIDO) UN 50 

6 CILINDROS DE 2,5 M 3  (ÓXIDO NITROSO) UN 50 

7 CILINDROS DE 28 KG (ÓXIDO NITROSO) 	 - - UN 50 
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CHICOTE FLEXÍVEL PARA CENTRAL DE 
21 UN 20 R$ 401,50 R$ 8.030,00 GÁS OXIGÉNIO 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
22 CORRETIVA NAS REDES DE GASES 

VL 
12 R$ 3.300,00 R$ 39.600,00 

MEDICINAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE  
MENSAL 

23 ASPIRADOR A VÁCUO 50~ UN 20 R$ 331,50 R$ 6.630,00 
REGULADOR DE OXIGÊNIO PARA 

24 
CENTRAL RESERVA DE GÁS 

UN 2 R$ 1.520,00 R$ 3.040,00 

25 
REGULADOR DE AR COMPRIMIDO PARA 

UN 2 R$ 1.520,00 R$ 3.040,00 CENTRAL RESERVA DE GÁS 
VALOR TOTAL - - R$ 770.000,00 

2.2. No preço acima proposto estão inclusas todás as despesas diretas e indiretas para execução do 

objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de 

administração, previsão de lucro, frete, seguro, combustível, EPI's, transporte e entrega dos 

equipamentos, bem como as despesas com alimentação, transporte e hospedagem dos funcionários, 

entre outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado, não cabendo quaisquer 

reclamações posteriores, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida - pelo 

CONTRATANTE para execução completa do objeto. 

2.3. Os preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser reajustados observadas as 

disposições contidas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO 

3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos financeiros alocados 

na seguinte dotação orçamentária: 

ORGÃO/UNIDADE: 02.09.100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.051.2054 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - 

RECURSOS PRÓPRIOS (15%) 

FONTE DE RECURSO: 02- SAÚDE 15% 

PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.051.2072 - GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO 

ATENDIMENTO - UPA 

FONTE DE RECURSO: 02-SAÚDE 15% 

PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.051.2051 - GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL E 

MATERNIDADE DR. GILENO DE SÃ 

FONTE DE RECURSO: 02- SAIIIDE 15% 

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.051.2052 - GESTÃO 

ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 

FONTE DE RECURSO: 02-SAÚDE 15% 

DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE 
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ELEMENTO DE DESPESA: 

3.3.9.0.39.00.00000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

3.3.9.0.30.00.00000000 - MATERIAL DE CONSUMO 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da protocolização da 

Nota Fiscal com o devido ateste da execução do objeto. 

4.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação e 

deverá vir acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista. 

4.3 A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente executado e toda a 

documentação completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente quando da 

abertura do expediente de pagamento no órgão que emitiu a nota de empenho ou o contrato. 

4.4. 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. 

45. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá de 

pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - DO GESTOR 

5.1 Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Secretário Municipal de Saúde, Sr. FELIPE 

MORGAN MELHEM, a quem caberá designar o fiscal para a acompanhamento do fiel 

cumprimento dos termos acordados, conforme dispõe o artigo 67 da Lei Federal n.° 8.666/93. 

5.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo do Sr. 

=ARDO DA SILVA DE SOUZA, responsável indicado pelo secretário, que verificará a sua 

perfeita execução e o fiel cumprimento das obrigações contratadas. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

6.1. O objeto deste Termo deverá ser entregue nos prazos e condições dispostas na Ordem de 

Fornecimento emitida pela Secretaria Municipal competente. A critério do Gestor do Contrato, o 

prazo de inicio poderá ser adiado. 

6.2. A MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA será realizada quinzenalmente e contempla os 

serviços efetuados para manter os equipamentos funcionando em condições normais, 

compreendendo: manutenção do bom estado de conservação, substituição de componentes que 

comprometam o bom funcionamento, limpeza, regulagem, inspeção, calibração e testes, entre 

outras ações que garantam a operacionalização dos equipamentos. 

6.3. As MANUTENÇÕES TÉCNICAS PREVENTIVAS deverão ser efetuadas em data e horário 

previamente estabelecidos, de comum acordo, de modo que não interfiram nas atividades de 

funcionamento das Unidades de Saúde. 
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6.3.1. O atendimento ao chamado de necessidades de manutenções técnicas corretivas deverá ser 

efetuado no prazo máximo de 3 (três) horas, contadas a partir da comunicação feita pelo 

CONTRATANTE, inclusive durante os finais de semana e feriados, devendo ser anotados o dia, a 

hora e o nome da pessoa que recebeu a comunicação. 

6.4. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, nos moldes da 

legislação pertinente. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.10 objeto executado e estando de acordo com o previsto no Edital de licitação, na Proposta de 

Preços e nas cláusulas contratuais, e ainda, observada a Legislação em vigor, será recebido pelo 

CONTRATANTE mediante atestado do responsável, anotando nome e matrícula: 

7.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos itens com a 

especificação; 

7.1.2 definitivamente, após verificação da qualidade dos itens e consequente aceitação. 

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DO OBJETO 

8.1 Em casos de impossibilidade de reparo em algum cilindro de gases medicinais, a 

CONTRATADA deve efetuar imediatamente a troca do equipamento por outro similar sem nenhum 

ônus adicional à CONTRATANTE, inclusive quanto às perdas de gases decorrentes da respectiva 

falha. 

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

9.1. DA CONTRATANTE 

9.1.1. Fornecer à CONTRATADA a primeira requisição de serviços, acompanhada do cronograma 

de abastecimento, na data de assinatura do contrato e/ou documento equivalente e as informações 

sobre local e horário para abastecimento; 

9.1.2 Designar responsável pela gestão do contrato e acompanhamento dos serviços 

disponibilizando os respectivos telefones de contato à CONTRATADA; 

9.1.3 Manter em perfeitas condições de asseio e segurança os equipamentos da CONTRATADA; 

9.1.4 Devolver à CONTRATADA, os referidos equipamentos caso por qualquer razão deixe de 

utilizá-los; 

9.1.5 Não permitir a intervenção de estranhos nas instalações dos equipamentos da 

CONTRATADA; 	 - 

9.1.6 Acompanhar e fiscalizar os serviços executados pela CONTRATADA. 

( /\ 9.2. DA CONTRATADA 

9.2.1. A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços a serem prestados nos 

1 (AJMJ 	termos das legislações vigentes, observando o estabelecido nos itens a seguir: 

9.2.2. Apresentar o Certificado de Responsabilidade Técnica do profissional responsável pelos 

equipamentos e instalações dos sistemas de abastecimento dos Gases Medicinais;  

a 
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9.2.3 Garantir o abastecimento ininterrupto dos Gases Medicinais nas quantidades determinadas, 

conforme estabelecido em cronograma de entrega; 

9.2.4. Responsabilizar-se pelo transporte dos Gases Medicinais, carga e descarga dos cilindros, no 

local estabelecido para entrega, em veículos apropriados, seguindo a regulamentação vigente no 

Brasil, portando e apresentando a documentação exigida para transporte desses elementos; 

9.2.5. Realizar a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos sem interferir nas atividades 

de funcionamento dos Estabelecimentos de Saúde; 

9.2.6. Efetuar a aferição e calibração de equipamentos nas datas previstas nos manuais e Normas; 

9.2.7. Em casos de impossibilidade de reparo, a CONTRATADA deve efetuar imediatamente a troca 

do equipamento por outro similar sem nenhum ônus adicional à CONTRATANTE, inclusive quanto 

às perdas de gases decorrentes da respectiva falha; 

9.2.8. Identificar os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade; 

9.2.9. Fornecer produtos com todos os dados técnicos, condições de temperatura, densidade e 

pressão, identificação do grau de risco e das medidas emergenciais a serem adotadas em caso de 

acidentes; 

9.110. Entregar os Gases Medicinais com identificação da data de envase; 

9.2.11., Dispor de pessoal operacional qualificado para os serviços de transporte, carga, descarga e 

abastecimento, devendo estar devidamente uniformizados e identificados por crachá; 

9.2.12. Dispor de pessoal técnico qualificado para os serviços de instalação e manutenção dos 

equipamentos, devendo estar devidamente uniformizados e identificados por crachá; 

9.2.13. Manter Responsável 'Técnico pela instalação e manutenção dos sistemas de armazenamento e 

distribuição dos Gases Medicinais legalmente habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia - CREA; 

9.2.14. Executar as intervenções técnicas por meio de técnicos especializados, instruídos e 

controlados pela empresa CONTRATADA e as grandes intervenções na presença do respectivo 

Responsável Técnico; 

9.2.15. Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o 

transporte e descarga dos gases, bem como durante a realização dos serviços de manutenção dos 

cilindros; 

9216. Responsabilizar-se pelo cumprimento por parte de sua mão de obra das normas disciplinares 

e de segurança determinadas pela CONTRATANTE, provendo os seus funcionários dos 

Equipamentos de Proteção Individual - EPI que garantam a proteção da pele, mucosas, via 

respiratória e digestiva; 

9.117. Instruir sua mão de obra quanto à prevenção de incêndios de acordo com as normas vigentes; 

9.2.18. Responder por danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes 

1k 

	

	de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 

fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE; 

9.2.19. Designar, por escrito, no ato do recebimento da autorização de serviços, preposto que tenha 

poder para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do 

'A 
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9.2.20. Possuir e fornecer todo o ferramental e a aparelhagem necessários à boa execução dos 

serviços e manter limpos e desimpedidos os locais de trabalho e/ou equipamentos de sua 

propriedade, obedecendo aos critérios estabelecidos pela CONTRATANTE; 

9.2.21. Verificar e conservar as placas de advertência de riscos e de situações de emergência e a 

sinalização de operação de carga, descarga e abastecimento; 

9.2.22. Assegurar a qualidade do Gás Medicinal fornecendo à CONTRATANTE, sempre que 

solicitado, documentação de controle de amostras que garantam tal qualidade com emissão de 

Certificado de Qualidade com assinatura do Responsável Técnico; 

9.2.23. Responsabilizar-se por ônus relativo ao fornecimento, inclusive fretes e seguros desde a 

origem até a entrega no destino; 

9.2.24. Responsabilizar-se por todos os encargos içesultantes da execução do contrato; 

9.2.25. Zelar pela limpeza e conservação dos locais onde serão instalados os equipamentos; 

9.2.26. Não será permitida, em hipótese alguma, a transferência das obrigações da CONTRATADA a 

outros. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

10.1 A inexecução, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com as consequentes 

penalidades contratuais e legais. 

10.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses previstas no Art 

78 da Lei Federal n° 8.666/93, sem a obrigação de indenizar a CONTRATADA, desde que não cause 

prejuízo a mesma. 

10.2.1 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos 1 a XI do Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 não 

cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

10.3 O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de quaisquer 

das situações descritas no Art. 78, da Lei Federal n° 8.666/93, será comunicado pela parte 

prejudicada à outra, mediante notificação por escrito. 

10.4 A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 

limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE. 

al  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida 

a prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

11.1.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades; 

11.1.2 Penalidade de multa, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada.a 

sanção oficialmente, aplicada nos seguintes casos e proporções: 

11.1.2.1 Em caso de execução irregular do objeto contratado ou descumprimento de cláusula 

contratual ou norma de legislação pertinente: 10% (dez por cento) do valor total do contrato; 

11.1.2.2 Atraso injustificado na entrega do objeto em relação ao prazo estipulado na cláusula sexta 

deste contrato e condições dispostas no Termo de Referência: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por 

dia de atraso sobre o valor total da Ordem de Fornecimento correspondente, até o limite de 30 
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(trinta) dias, após os quais a multa aplicada será de 0,7% (sete décimos por cento) e a consequente 

rescisão contratual; 

11.12.3 Atraso na regularização dos itens rejeitados, após o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data 

de comunicação oficial, sujeitará à CONTRATADA multa de 01% (um por cento) do valor do item 

questionado, por dia de atraso. 

11.1.3 Rescisão contratual; 

11.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos; e 

11.1,5 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 penalidadq, que será concedida após a licitante ressarcir a 

Administração por eventuais prejuízos causados e, após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no subitem anterior. 

11.1.5.1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia do interessado será 

de 10 (dez) dias da abertura de vista; 

11.1.6 Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será de 5 

(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato; 

11.1.7 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, e não 

terá caráter compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar 

eventuais perdas e danos; 

11.1.8 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 

apresentada pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da 

garantia, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, 

cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida a garantia, à Administração se reserva o direito 

de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa 

porventura imposta. 

111.9. As multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total limitado a 30% (trinta por cento) 

do valor da integralidade da avença. 

11.1.10 Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da 

CONTRATADA e motivos injustificados, 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. 

11.1.11 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade 

da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência na prática do ato e 

as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, sendo que, se o motivo ocorrer por comprovado 

impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo Município, a 

CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
ESTADO DA BAHIA 

CNP]: 04.214.419/0001-05 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA 

12.10 presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário 

Oficial da Entidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 Fica eleito o Foro de Luís Eduardo Magalhães para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 

presente contrato. 

13.2 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03 (três) vias 

de igual teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, após lido, 

o subscrevem. 

Luís Eduardo Magalhães/ 13A, 03 de Abril de 2020. 

e- 
[. LVES OLIVEIRA 

	

Prefeito 	cipal 

'E M AN MELHEM 

Secretário M 	ai de Saúde 

	

TACIANA IZABE 	5 NADAL 

Procur ora e do u cípio 

FORT TDA 

Contratada 

TESTEMUNHAS: 01 	02 TïL.-a..Z- 	a. 

PREE[TJRÁ DE 
WIS EDUARDO 
MA&ALHAES E 


