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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, e/h centro de Sente Rita de Cássia-8a CEP: 47.150-000. 

PROCESSOADMINISTRATIVO N.°062/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 003/2022 
Contrato n°. 202/2022 

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, 
estabelecido na Travessa Professora Helena, she., nesta cidade de Santa Rita de Cássia(BA), inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob o n °. 13.880.711/0001-40, neste ato representado pelo Sr. José Benedito Rocha 
Anglo, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Santa Rita de Cássia (BA), portador do CPF no. 
207.067.153-49 CRO 2652 - BA, na qualidade de Prefeito Municipal, e pela Secretária Municipal de Saúde Sr 
Leia Marfim de Araújo Serpa, brasileira, casada, servidora, inscrita no CPF sob o n° 564.903.645-49 residente e 
domiciliada à Rua Ourinhos , n° 535, bairro Centro, Santa Rita de Cássia/BA, nomeada pela Portaria n° 003 de 04 de 
Janeiro de 2021 doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa COMERCIAL ÚTIL LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNJP sob o n° 11.433.585/0001-50, com endereço sede na Rua Do Alecrim N°68, 
Unidade 01 Lote 01 E 02, Serra Do Mimo, Barreiras/BA, doravante designada CONTRATADA, neste ato representado 
pelo Sr. Maria Virginia Zanon, portador da Carteira de Identidade n° 16.091.729 81 SSP/BA, e inscrito no CPF sob n° 
723.585.059-00, com base na licitação do Pregão Eletrônico n°. 003/2022, originado do Processo Administrativo n°. 
062/2022, conforme da Lei Federal no. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 
2000, Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006 e, subsidiariamente, Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho 
de 1993, mediante as seguintes condições: 

Cláusula Primeira — DO OBJETO A contrafação de empresa para fornecimento parcelado de produtos médicos 
hospitalares, medicamentos, equipamentos e produtos odontológicos para assegurar e garantir à assistência à saúde, 
ações de controle e combate à Covid-19, as execuções das políticas públicas de saúde no desenvolvimento dos serviços 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, assim podendo atender essas necessidades e ofertar um atendimento 
de melhor qualidade para os cidadãos do município de Santa Rita de Cássia, solicitado pela Secretaria de Saúde, 
conforme especificações comidas no Teimo de Referência., nos termos Lei Federal no. 10.520, de 17 de julho de 2002, 
Decreto Federal n° 5.504, de 05 de agosto de 2005, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei 
Complementar n". 147, de 07 de agosto de 2014 e, subsidiariamente, Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
demais condições conforme o presente Edital, a saber: 

LOTE 05 - Materiais do Laboratório Municipal 
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS 

PRODUTOS 
QTD UN1D MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Agulha 25/7 para coleta a vaco 100 cx LABOR 1MPORT R$ 52,00 R$ 5.200,00 
2 Colesterol liquido enzimático 200 m140 cx QUIBASA R$ 117,60 RS 4.704,00 
3 Corante hematológico rápido 8 cx NEW PROV R$ 58,80 R$ 470,40 

4 
Detergente para equipamento de 
hematologia Esmerald. ( ABOUT) 
VALIDADE DE 2 ANOS 

28 Um ABOTT R$ 480,00 R$ 13.440,00 

5 
biluente 20 litros para equipamento 
de hematologia Esmerald. (ABOUT) 
VALIDADE DE 2 ANOS 

12 und ABOU R$ 750,00 R$ 9.000,00 

6 Glicose liquido enzimático de 500 
ml 

40 und QUIBASA ‘R$ 86,30 R$ 3.452,00 

7 Kit ABO + FATOR RH 30 kit SCAN 
DIAGNOSTICA 

R$ 88,80 R$ 2.664,00 

8 Kit Acido Úrico 10 Kit QUIBASA R$ 69,00 R$ 690,00 
9 Kit Colesterol HDL 50 ''Kit QUIBASA R$ 28,25 RS 1.412,50 

A 
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10 KIT Conjunto para coloração de 
ZihieINeelsen 

10 Kit NEWPROV R$ 57,60 RS 576,00 

11 kit creatinina emica 12 Kit QU1BASA RS 80,00 R$ 960,00 
12 Kit de fita para uronalise 40 Kit WAMA RS 77,00 RS 3.080,00 
13 Kit FATOR REUMATÕIDE Látex 20 QUIBASA RS 42,10 RS 842,00 

14 
Kit para deterrninacao quantitativa 
de estreptolisina O (ASLO), 
suspençao em 
latex de 1,5 ml 

20 

,Kit 

Kit QU1BASA R-$ 42,70 RS 854,00 

15 
Kit para determinacao quantitativa 
de proteína C reativa ,suspençao em 
latex de 1,5 ml (PCR) 

20 Kit QU1BASA RS 67,50 RS 1.350,00 

16 kit TGO ENZIMATICO 16 lkit QU1BASA RS 114,50 RS 1.832,00 
17 Kit TGP ENZIMAI1CO 16 Kit QUIBASA R$ 114,50 RS 1.832,00 
18 Kit Uréia Enzimática 8 kit 'QUIBASA 'R$ 141,00 RS 1.128,00 
19 Lâminas ponta fosca 40 cx CRAL R$ 13,60 R$ 544,00 

20 Lanceta metálica com 100 unidades 12 cx CRAL R$ 25,00 RS 300,00 
21 Liquido de Turk Frasco de 500 ml 8 cx NEWPROV R$ 21,70 R$ 173,60 

22 
Lisante para equipamento de 
hematologia Esmerald. (ABOUT) 
VALIDADE DE 2 ANOS 

28 und ABOTT g$ 950,00 R$ 26.600,00 

23 Micro pipeta de 10 ul 4 und PEGUEPET R$ 105,00 R$ 420,00 
\24 \Micro pipeta de 100 ul 4 \und PEGUEPET \R$ 105,00 R$ 420,00 
25 Micro pipeta de 1000u1 4 /and PEGUEPET RS 105,00 R$ 420,00 
26 'Micro pipeta de 200u1 4 und PEGUEPET R$ 105,00 `R$ 420,00 
27 Micro pipeta de 20u1 4 und PEGUEPET \RS 105,00 R$ 420,00 
28 Micro pipeta de 250u1 4 und PEGUEPET 12$ 105,00 R$ 420,00 
29 Micro pipeta de 25u1 4 und PEGUEPET RS 105,00 R$ 420,00 
30 Micro pipeta de 500u1 4 und PEGUEPET RS 105,00 R$ 420,00 
31 Micro pipeta de 50u1 4 und PEGUEPET 112$ 105,00 RS 420.00 

á2 
Ponteiras para micropipeta universal 
5 a 1000µ1- azul - Embalagem com 
1000 unidades 

20 unid CRAL RS 80,60 R$ 1.612,00 

33 
Ponteiras para micropipeta universal 
5 a 200µ1- amarela - Embalagem 
com 1000 unidades 

60 und CRAL R$ 32,30 RS 1.938,00 

34 Scalp 25/7 para coleta a vaco 40 cx CRAL RS 50,00 ‘R-1 2.000,00 
á5 Suportes para coleta a vaco 80 lex CRAL R$ 0,50 R$ 40,00 

36 
Teste beta HCG para determinação 
qualitativa de HCG para diagnóstico 
da Gravidez 

32 cx ACRO 
BIOTECH 

RS 58,00 RS 1.856,00 

37 Triglicerideos liquido enzimático 
200 mi 

60 und \QUIBA SA IZS 299,50 'R$ 17.970,00 

38 
Tubo a vaco com acelerador de 
coagulo tampa vermelha de 10 rol, 
embalagem com 100 unidades 

100 Pct CRA1, R$95.80 R$ 9.580,00 

39 Tubo a vaco com EDTA de 4 ml, 
embalagem com 100 unidade 

200 pct CRAL R$ 56,00 RS 11.200,00 

40 Tubo capilar para micro-hematocrito8 
sem heparina fr com 500 unidades 

pct PERF'ECTA RS 30,00 'ItS 240,00 
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41 

42 

Tubo de ensaio de vidro 4 ml com 
500 und 
Tubos a vaco com Fluoreto 4 ml, 
tampa cinza embalacm com 100 

16 pct CRAL 

8 'Pet CRAL 

R$ 134,00 }R$ 2.144,00 

R$ 67,88 R$ 543,04 

43 Tubos PP 12x75mm —5 mi, 
embalagem com 100 unidades 

1000 Pct CRAL R$ 13,75 R$ 13.750,00 

44 V.D.R.L 20 und WIENER R$ 62,00 R$ 1.240,00 
VALOR TOTAL: cento e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro 
centavos 

R$ 148.997,54 

Cláusula Segunda — DOTACÃO ORCAMENTÁRIA — As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta 
da seguinteDotação Orçamentária: 

Unidade Orçamentária: 02.07.001 —Fundo Municipal de Mun. De Saúde 
Projeto de Atividade: 2022 — Manutenção das Ações o Fundo Municipal de Saúde 15% 
Projeto de Atividade: 2025— Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde 
Projeto de Atividade: 2027— Manutenção das Ações de Atenção Básica/Atenção Primária 
Projeto de Atividade: 2029— Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica 
Projeto de Atividade: 2073 —Manutenção das Ações Gestão das Ações do MAC — Média e Alta Complexidade 

Elemento de Despesa: 3.3.9030.00 — Material de Consumo 
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 — Equipamentos e Material Permanente 

Fonte: 2- Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15% 
Fonte: 14- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS 

Cláusula Terceira — PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO — O valor total do presente Contrato é R$ 
148.997,54 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos). 

§. 1' - Nos preços ofertados na Proposta já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, 
impostos, taxasde qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar 
no fiel cumprimento do presente Contrato; 

2° - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, devidamente atestados pela Secretaria 
Municipal de Saúde e as Notas Fiscais/Fatura deverão ser emitidas em nome da Secretaia Municipal de Saúde, CNPJ: 
1 1 .366.643/0001-70. 

§ 3" - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente 
devolvido para substituição e/ou emissão de nota de correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será 
considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. 

Cláusula Quarta — DOS PRAZOS — 

4.1 - O presente Contrato terá prazo vigente até o cumprimento do objeto, com vigência iniciando na data de sua 
assinatura até 31 dedezemhro de 2022, ou até que todo o material licitado seja totalmente entregue, prevalecendo o que 
ocorrer primeiro. 

4.2 - O prazo para entrega do material licitado será de 10 (dez) dias consecutivos, conforme descrito na Proposta de 
Preços. O local deemrega é Praça São Pedro S/N, Centro — Secretaria de Municipal de Saúde de Santa Rita de Cássia — 
BA 

Clausula Quinta - DA FISCALIZACk2 DESXECUÇÃO- A fiscalização será feita conforme designa art. 67 da 1,ei 
8.666/93, a SM Aline Santos Barbosa foi designada fiscal de contrato para a Secretaria de Saúde, conforme Portaria n° 
179/202, de 04/01/2022. 
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Cláusula Sexta — OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA — A Contratada se compromete a entregar os produtos ora 
contratado na Praça São Pedro S/N, Centro — Secretaria de Municipal de Saúde de Santa Rita de Cássia — BA, até 10 
(dez) dias consecutivos do recebimento da requisição devidamente assinada pelo responsável do Setor de Compras do 
Município. 

Parágrafo Único — Manter a Regularidade Fiscal da empresa durante toda a vigência do presente Contrato. 

Cláusula Sétima — RESPONSABILIDADE — O Contratado será responsável, na forma da Lei, por quaisquer prejuízos 
provenientes devícios eiou defeitos nos fornecimentos contratados; 

a) Correrão por conta do Contratado as despesas que tiverem de ser feitas, pelo Contratado ou pelo Município de Santa 
Rita deCâssia-BA. para reparação desses danos ou prejuízos; 

b) Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equivoco da proposta ou de má 
administração doContratado; 

c) Manter, durante toda a vigência do Contrato, todas as condições exigidas e apresentadas na data da apresentação da 
proposta. 

d) Corrigir, alterar e/ou refazer no prazo definido pela Contratante os fornecimentos que, a juízo desta, não forem 
consideradossatisfatórios, sem que a caiba qualquer acréscimo no preço contratado; 

e) O Contratado é o único responsável pela procedência dos produtos que vier a fornecer. 

Clausula Oitava - PENALIDADES POR INADIPLEMENTO DO CONTRATADO — Conforme Art. 77 da Lei 8.666/93, 
em caso de inadimplemento por parte do contratado, o Município de Santa Rita de Cássia (BA) poderá aplicar as 
seguintes sanções, graduadas 

conforme a gravidade da infração, sem prejuízo das sanções civis e penais, se for o caso, garantida á prévia 
defesa em processo administrativo: 

a) Para infrações de pequena relevância — Advertência; 

h) Para infrações de media relevância — Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do futuro contrato; 
c) Para infrações de grande relevância — Aplicação cumulativamente, das penalidades abaixo: 

I — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do futuro 

contrato; 2 — Rescisão unilateral do contrato derivado da presente 

licitação; 

3 — Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública no 
prazo de até02 (dois) anos, 

4 — Emissão de Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do 
Artigo 87,Inciso IV, da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

d) Ocorrendo atrasos no fornecimento do objeto contratados com base na presente licitação, o futuro 
contratado poderá serpenalizado conforme abaixo; 

— atraso de 01 (um) a 05 (cinco) dias no fornecimento do objeto — Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor dos 
produtosentregues em atraso; 

2 — atraso de 06 (seis) a 10 (dez) dias no fornecimento do objeto — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor dos 
produtosentregues em atraso; 
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3 — arraso saperiores a 10 (dez) dias no fornecimento do objeto- poderão ensejar a rescisão do futuro contrato, 
com ascominações previstas neste Edital. 

§ 1° — O valor das multas será obrigatoriamente deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros 
créditosrelativos a este Contratado, eventualmente existente. 

§ 2°- O valor das multas prevista nesta Cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o 
contratado daresponsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

Cláusula Nona — DA RESCISÃO CONTRATUAL — O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, 
inexecução ou rescisão pelas disposições da Lei if 8.666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas posteriores 
alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. Constituem motivos para rescisão deste 
contrato: 

a) o não cumprimento, cumprimento irregular ou lentidão no cumprimento de cláusulas contratuais; 

b) a paralisação no fornecimento do objeto contratados, sem justa causa e prévia comunicação ao Município de 
Santa Rita de Cássia(BA); 

cai subcontratação, total ou parcial, do objeto contratado, associação a outrem, cessão ou transferência, total ou 
parcial, bemcomo a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia comunicação ao Municipio de Santa Rita de Cássia(BA); 

d) o descumprimento de determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 
execução, assimcomo seus superiores; 

e) o cometimento reiterado de falhas, na sua execução; 

t) a decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

h) a alteração social ou a modificação da sociedade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato; 

i) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado pela máxima autoridade 
da esfera administrativa a que está subordinado o contrato e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
contrato; 

j) a supressão de objeto por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite 
permitido no § 1° do Artigo 65, da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

1) a suspensão do fornecimento do objeto por ordem da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias. 
exceto em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurando ao contratado optar 
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

m) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de serviços já 
realizados, exceto em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao 
contratado optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; e 

n) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do contrato. 

Parázrafo Único —Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do Artigo 78 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de 
junho de 1993,não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização. 

Cláusula Nona — GARANTIA DO PRODUTO — O presente contrato terá validade até 31 de dezembro de 2022, 
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entretanto, a garantia do produto continuará em pleno vigor, conforme descrito na Pmpsta de Preços, ou seja, o 
vencimento do Contrato não interromperá a vigência da garantia do produto. 

Cláusula Décima Primeira— PUBLICAÇÃO — O Município de Santa Rita de Cássia(BA) prOVidenciará a publicação do 
presente Contrato, em extrato, no Diário Oficial do Município de Santa Rita de Cássia(BA), até o quinto dia do mês 
seguinte ao da assinatura, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993„ 

Cláusula Décima Segunda — FORO — As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Rita de Cássia - Estado da Bahia, 
com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado Mie seja, para dirimir questões decorrentes do presente Contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença 
das testemunhas abaixo identificadas, que a tudo viram e acompanharam, e subscrevem o presente Contrato. juntamente 
com as partes, depois de lido e achado conforme. 

TESTEMUNHAS 

Santa Rita de Cássio (BA), 06 de julho de 2022 

Jo 
Prefeito jjPréfei1ura 

CONTRATAI E 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA 
Leila Bonfim de Araújo Serpa 

COME 
Virginia Zanon 

?f,  C7.10,1: 11.433.585/0001-50 
CONTRATAN 

ÚTIL LTDA 

C F: 'Cr/ . 4 —e c,' 
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Edição 457 Arkl 

7 de ogosto de 20 
Pág;na 15J 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 062/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N.' 003/2022 

EXTRATO DE CONTRATOS 

Contrato ri° 20210n, 9 - Contratantes- O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA e a Ernpresa 
COMERCIAL ÚTIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNJP sob o n° 
11.433.58510001-60; 01:teto: A contratação de empresa para fornecimento parcelado de produtos 
médicos hospitalares, medicamentos, equipamentos e produtos odontolágicos para assegcrar e 
garantir à assistência à saúde, ações de controle e combate à Covid-19, as execuções das políticas 
públicas de saúde no desenvolvimento dos serviços para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, assim podendo atender essas necessidades e ofertar um atendimento de melhor qcalidade 
para os cidadãos do município de Santa Rita de Cássia, solicitado pela Secretaria de Saúde; Valor 
dobe. R$ 148.997,54 (cento e quarenta e Oto mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e 
quatro centavos); Sagiaacia: 06/07/2022 até 31/12/2022 - Fonte de Recursos: Fonte: O — Recursos 
Ordinários, Fonte: 2- Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15%; Fonte: 14-
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS. 

Santa Rita de Cassia-BA, 06 de julho de 2022. 

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGÃO 
Prefeito 

Cernficaçao NJPLFGOY-U6OZ5E03-JGRINJAZZ-1-19ZMSX0 

Versão eletrônica disponível em: http://doom.org brkt.a/santorltadecassia 

Documento assinado digitalmente conforme MP n02.200-27200 de 24/98,2007, que Institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasjleira • ICP Srasli 
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PENDE JANEIRO DEIM 

Uesgnar sedores rituitielpete pára fiticalkier
os contratos celebrados peio Munielpio. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Estado de Banis,. Ite 
de suas atnbuições que lhes confere o Inciso VIII do Art, fid da Lei Oneram do 
letolo resolve.. 

Art. 1" Dasigriar pose:
Inbse servidores

celebrados le IálittnidOkk 

I - Aline Santos Bebeu, (Chefe da Olmedo de Condoia, Aviháig10.: 
~fiscal dos contratos celebrados para Secretaria Municipal de 

- Thayarte Augusto da Silve Reis, (Diretora de Educação? corno fiscal dos 
Alterillretoscelebrados para Secretaria Municipal de Educação e Cultura', 

lO - Enenar Reinakle Amoito, (Assistente Técnico de Tesouren4:. 
dai demais contratos celebrados pelo Municipb de Santa Rita da Cásera 

Considerando que o fiscal de contratos deve conhecer detalhadornente 
Inetnitnento °enraivai e o edital da licitação a sor fiscalizado, anotando em ~iro 
pr0piio Colas as ocorrências relacionadas a soa execução, devendo sanar qualquer 
d com os demais &Mores competentes da AdrmnIslxaç5o para ci fiel cumprimento 

.das cizusulas neles estabelecidas, 

ConstItuem atribuições do fiscal ora derrignedo, 
!focalizar a eireciição dos contratos sob sua ponsablidade e emiti 

Mos observando que lhe compete, para tanto.

acompanhar ,0 

 CeálliWção notorrsTPWE2y-misuswe-c skwi5e-P-cNcm..^ 

tli5 r .cle 

:Versilo efelnánice disponível em. • httpelkioefn oisg.b.ribeisanteritedecessse 

ikafrüentb. te ~forme SIP n220O-21200.1 de 24/08/2001, que .institui a infra-estrutur.4*C veglikblicas 45r~r4(.; ,ICP Utast' 
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Gabinete do Prefeito 
CEP: 47.150-000 CNKI: 13200111/000140 

:-...,h- hdpiArsár,4mgánoss:*.ttismês Sada glk* UNIA 

1 - Propor a ceebraçáo de aditivos ou rescisão. quando neoessNliketriltroler 
aalflOst vigendo do instrumento contratual sob sus relpeellablikilsde; 

2- Manter controle atualizado dos pagamentos efoillitedos,.ern 
c4diendo para que o valor do contrato nao seja alterado; 

3- Comunicar formalíiente a unatade competente. após coffilitore 401841E 
contratada irregularidades cometidas, ~veia de penalidade; 

Saircest 
respornatiltdade; 

5 - Autorizar, formalmente, quando do tfamittedóigêncie 
garantia contratual em favor da coo 

- Encaminhar, a *Umidade co 
~lograras fisico•finaricerro, substituições 
penteada; 

- Confrontar os 
estabelecidos no contratU

00 

ele, eventual* pedidos de rnodificasibtat 
materai ia e equipamentos. formulados 

dsp 

- Reoeber e atestar Notas Fiscais e encaminha-4as rios setores competert" 
fIsoakzardo a eifetivarftio dos pagamentos nas datas previstas em cada ~ereto 
contratual: Nto caso de obres, acompanhar as medições e no caso de material direto nas 
obras conferi em conjunto oárn o almoxarifecio e atestar, 

eviirtWão DirÉarrS(NWL:2Y-A8US1VGB-CarK~PLATY 

Vin-são eletrônica disponível em httpsikkaein org.brkaisantentedecessia 

INComento guirradO dkfirefalente oonforme ii4P 2.209-212007 de 24.08/2Q01., (ae íngi.rui a Ofra-estrOtura de CS~PlibileilSiralliiiddli42 ikasèl 
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Doiam* do Podado 
CEP: 41.150-000 CAN: 13.111110.711/0001.40 

frarw# - hol.Sankint‘treawallov.b. Riu Jr. Cortai .411 re4811 

Venflearse oprimo de entrega, ospacdiffloSoaorwanddadatoro$04 acordo 
Spateestabelactdo'no Instrumento contratual. 

11 - Notdlcar a contratada para sanas O, 
obres ou para efetu ra entrega doa matariam; 

12 - Sugerir ao Prefeito, a-  OOP** 40 
retracto  de clausulas contratuatk 

telhar 

14 - Registrar Mas as ocorritnoia 
0011C.E as devidas penaactedes do contratei; 

15 - Dele Inas e repareç5o, carroçam, remoço, reconstrocao ou sutiataulçao. as
expensas da empresa contratada, no total ou em parta, o obseto do contrato em que e. 
venficem viçai" defeitos ou locai/ações resultantes da **Coçar() ou de m 

folteckoc 

10 -Deve retaitar, no t ou a dita 
.Siendatsadordo com o contvatq 

o cumpri 

- Exigia o cumprimento das clausulas do contra
CalISIOskt a exadanda de possiver suboontratsçao vedada 

arei 

to e respectivos termos 
contratualmenle, por marnoto» 

 Co/ircaçj—raWil- rtrifMr2"7",ffistisrvGa-Cc 
Ver4o eletr6nrca dispianível em. hilpsikloom org.br/b»isantaitailecassia 

2.200-212007 de 24/O8h2091, que a frgra-efinntird dê. ler Mgf 
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Nais 441:- - tgwimnureadeaschoitá kjai..hr mfit. iào creir-re 0104Misaisi 

- Aprovar a m0d4çã0 as serviços eetrvamente ~doa, em oaritionincia 
com o repinte de exectolto ~isto no oontrato (a fiscal jamais deve ateatara conclustio 
de servtçs que Não foram totaltnenté executadas): 

20- Ccmuntcaraeutor14de.eupenor. em , gLir.oduer ocorrência qU8 
requeira decisdes ou provkiências que ultrapassam sua competência, em face de fisgo 
Ou iminência de prejuízo ao interesee públicx;r: 

21 - Deve protocotar, junto a autoridade superior, qualquer registro de dificrOciade 
IrnOcorelbilidade para o cumprimento de sues obngaçOes com ideMISOa0o dos 

&comentos impeditivos do exerelcia cut strvidade além das providências e lugestees que 
porventu8 entender cablvelS., 

27.:w,Recabite,eabjiitév 

ETI  atestade0 

24 - Deve observar a Norma Interna 
nsabildades do fiscal cie contrato, 

1 

.28 - Deverá anotar em regtstro prdptio Iodas as ocorrêncIas
execupita do contrato, determinado o que for necessário á reulan
delpitos ~evadas através de riotificações escritas dom protocolai 

serviços 00 

do Contrala:**Irrev; 48,8¥11818 

com. a' slatrlda 

conadea contai 

0575jáitai.T".- 2Y-JA6-0-gsr..8-C~TFLeNcR.141Y 
Verseo eletrônica cesponívet em hltps.ltdoern orp bribalsentanhwiecessia 

te corrAdrme 41P n°2.200-2/2007 de 24/0812004 que instituis intwestrinurs *CM



• 

Porgornew: 

DIÁRIO 

OFICIAL 
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ESTADO DA DARIA 
PREFEI1URA MUNICIPAL DE SANTA RI1ACE~11 

Gableerbe do Prefeito 
:CEP: 47.150490 CNN: 13,180.711/0091-40 

relost: - 6 .010 - Wat Mp ressuS 4w.t,r á44 Rstsr eíbillW 120kge, 

27- Nao deve atestar serviços não reinizados; proceder o pagamento detter4900. 
o er4OUtadOS. expedir notas fiscais 'irias ou em desacordo com o contrato, receber 

material ou SONO com qualidade interior rt contratado. pagar obnes inecebeclas ou 
serviços em desacordo com o projeto básico ou termo de reencla, conceder aditivo*, 
incitárides; 

28 Se manter infonnedo com RIM* soá Pl.420a com o tuP01.14¥.1
itiredos aos Nomeie de Contas doe Munir:ti:los, Estado e thilaa: 

29 - Constdømndo que o descumprimerao de quaisquer dos deuenesetribuldoe ia 
Élscril do Contrato, 04:11cará na instauração de processo adrhinistrativo diaciplinar pare 
apurar a responsabilidade civil, penal erou adrninistradva. siam do que Soerá reepOnsával 
por quaisquer °nus decorremos a ave item apliedrias peio Tribunal de contes 
dos pias TCM; 

Cen 

3t1 As decisões e vidéncue que ultrapassarem a competência do Secet. 
solicitadas a seus superiores em tempo habil Pare a adc9ho das rffild 

04,

Rocha Ateg$0. 
PrSfeftoMunicipal 

de 

ficaXTÕTálTir"."2Y,IABWArj -~ -71:2:aUgr -- --

Versão eleln3nice disponível énis htlpsiidoemorg,bWkalsententeducessia 

teci:0~e MP na 2200-212001 de 24/08/2001 que inftitui a(nfraestrutura *CM  ~as leP 


