
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHOl»
AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/N°, CENTRO - SOBRADINHO-BA *'

CNPJ. 16.444.804/0001-10

Sobradinho/BA, em 23 de dezembro de 2020.

Circular Interno n° 265/2020

Ao setor de contrato,

Prezados (as)

Visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, solicito que seja realizado o
contrato com saldo da Ata de Registro de Preços N° 004/2020, Ata de Registro de Preços N° 005/2020

e Ata de Registro de Preços N° 006/2020, oriundos do Pregão Presencial SRP n° 048/2019 firmada
com as empresas JARIO PEREIRA DA SILVA DE SPBRADINHO, PPK GASES MEDICINAIS E

INDUSTRIAIS LTDA e DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA respectivamente, para aquisição
de recarga de oxigênio medicinal, com vigência até 30 de junho de 2021.

Os recursos destinados à execução do referido fornecimento será oriundo da seguinte dotação
orçamentária:

UNIDADE: 02.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVIDADE: 2.021 - Ações de Assist. Hospitalar e Ambulatorial - Hospital Municipal MAC

2.023 - Gestão das Ações do Fundo Mun. de Saúde

2.051 - Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30 - Material de Consumo
FONTE: 02 e 14

Mary Selma de Almeida Costa Rocha

Secretaria de Fazenda e Administração
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA {MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 96.7 61.986/0001-91

Certidão n°: 31251459/2020

Expedição: 25/11/2020, às 14:27:14

Validade: 23/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

, inscrito (a) no CNPJ sob o n° 96.761.986/0001-91, NÃO CONSTA do

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei,n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia .



08/09/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA . ,:>'
Secretaria da Receita Federal do Brasil *f
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional í

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS Aol TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO ~*

Nome: DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA
CNPJ: 96.761.986/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas "a1 a'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 de 2/10/2014
Emitida às 09:44:40 do dia 08/09/2020 <hora e data de Brasília>
Válida até 07/03/2021.

Código de controle da certidão: 84CA.CB90.ACE8.FBD3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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11/11/2020 CERTIDÃO NEGATIVA

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

CERTIDÃO NEGATIVA

DADOS DO CONTRIBUINTE

Contribuinte: DIOX DISTRIB DE OXIGÊNIO LTDA

CNPJ/CPF: 96.761.986/0001-91

Cod.Contribuinte: 0101031

Insc.Municipal:

Endereço Imóvel. AVN BRUMADO 230 , ZABELE, VITORIA DA CONQUISTA - BA , CEP: 45077000

Quadra: Lote:

A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, conforme o artigo 160 da Lei Municipal no

1259,de 29 de Dezembro de 2004, combinado com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal

Número 5.172,de 25 de Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, CERTIFICA que o
contribuinte acima identificado, EM RELAÇÃO AO OBJETO DA CERTIDÃO, encontra-se em
situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. Esta Certidão não servirá de
prova contra cobrança de quaisquer débitos que venham a ser apurados pela Fazenda Pública

Municipal, conforme prerrogativa legal prevista no Artigo 149 da Lei federal no 5172, de 25 de
Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Emitida Quarta-Feira, 11 de Novembro de 2020 as 11:02:29
Validade: 90 dias

Código de controle da certidão: 20200051289

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

servicos.pmvc.ba.gov.br/certidaoJmpressao.php7tc=e&cd=FNFEEEKMNFKLKN&tpc=FE&tpccert=c



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

3 VT;

"Tá

IX Emissão: 07/12/2020 08:40

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código

Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20203671199

RAZÃO SOCIAL

DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

036.990.788

CNPJ

96.761.986/0001-91

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima

identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida

Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 07/12/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua

emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da

Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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28/12/2020
Consulta Regularidade do Empregador -■

' 9-

c

CAIXA ECONÒM.C * FEDER»!

Certificado de Regularidade do

FGTS -CRF

Inscrição: 96.761.986/0001-91

Razão Social: diox distr oxigênio ltda

Endereço: av brumado 1289/brasil/vitoria da conquista/ ba/45000-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer

débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:16/12/2020 a 14/01/2021

Certificação Número: 2020121602274662623946

Informação obtida em 28/12/2020 09:24:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf
1/1



PrefeHura láumcíoai de Sobradinho

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
KIABifcNlÚ VtL MtÇ!.».O Ut UUN! KÃTO?*, Dfc BbM>i

DiVÍSÃO üt LiCiTÃÇÕES t CONTRATOS

CONTRATO Na 182/2020

CONTRATO Dfc hORNbCtMENTO* QUE ENTRE Si
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA

£ A LMHHti:'A U!OX £?/i"!H!SU!DOHA Ut

LTDA, CONFORME PREGÃO
(üKf) NG. 046/2019.

0 MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. José
í?9!DmO Oe >>0U29, Ç/n, Uentro, ^OnrarnnnryMA inormo no OhiP-J/MF ?OD O n- Th 44a «rwi/iiniiT.-iii nocro

ato representado pek) Preteito Municipai, Exmo. Sr. LüiZ ViCENTE BERTi TORRES Sànjüãn
brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o n°. 005.550.575-93, portador da Cédula de identidade'

30 rr 2 g

S^LISüfi^ Município de Sobradinho, Estado da Bahia, doravante denominado "simplesmente
CONTRATANTE e do outro lado a empresa DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA, pessoa jurídica
n« nirprrn nmmno, tf^rim PO i.;hÍK,i/M> çnn 0 n* Qfi 7ni .MftfinWH-vi. COm çprip o f._inrionamç.nrn » ày

Brumado, n° 1289, zabeié, vitoria òa uonquista-BA, neste ato representada por Sr. Crisogono Sóstones
teandro Lopes deSoura, CPF n°. 060.223.854-40, Cí n°. 13327266-40 SSP/BA. residente á Rua 56 n°
í"!, -'090 09 VMJS, í^tTOnna-t^t OT? om mamo rtonriminarTa CriwTti-ãTnim mnrin om ureia a rnmraTaf4o

considerando o disposto na Lei hederai n.° 6.666, de 21.06.93 e aiterações posterioresrLei Federaín =
10:5?0de_1707'2092' Lei Comptementar 123/06, e o resultado do Processo Administrativo n°.

uoxrstrw r-nm anprnira om tMnvfvnVll| nomOÍO^ÇldO °r"

03/01/2020, têm entre si justo e acordado o seguinie:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO.

1.1 - Constitui objeto 0:0 presente contrato 3 a««ts!ção de recai™ <*e oxigênio medicina* para atender
ns necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com os autos do Processo
Administrativo n°. 113/2019 e proposta de preços da contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO t FOkmâ DE fcXECUÇÂü.
2.1 - Os produtos objeto desta contratação deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, no endereço
:no!C3do na Ordem de íbmerimente., no prazo mávimo de 48 íqL«rent5 e oito* hora* » rrmr 3 nartirp 8 ^jare ottc) twn a tr a ngrtir rfa
emissão <*a^O«jem âe fornecimento, sendo sua descarga, frete e transporte até a Secretaria Municipai de
wsu»s s «-...«estrutura, per conte de fornscedor, qus sgtSo scompanh^des g fiscalizados per técnicos ds
contratante.

2.2. A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto deste contrato, em conformidade com as
especrrrcaçoçs cesemas no Anexo ! deste instrumento, termos do edita! «n kk «swp» n» turwvtny a na

proposta financeira apresentada peta CONTRATADA, sendo de sua inteira" responsabíüdãde" a
suDsmuiçao de forma "imediata", caso não esteia em conformidade com as referidas especificações

4HMA4 -in - A.. I.

Sobradinho - Bahia / E-mail: ltcHacao@8obradlnho.ba.gov.br



Estado da Bahia

<*dHfc* Prefeitura Municipal de Sobradinho

2.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de recusar, no todo ou em parte, aqueles produtos que não
atenderem ao que ficou estaòeíeciao no eaira? ao rr (SRP) rr. ü48/2íny e no presente contraio e/ou que
não estejam adequados para o consumo.

2.4. Caso haja interrupção ou atraso na entrega dos produtos solicitados, a COnTkãTãuã entregará
justificativa escrita em até ü4 (vinte e quatro) horas contadas do prazo de entrega.

2.4.Í. Ã justificativa será anaiisaaa peio COnTRãTãnTè que tomará as providências necessárias para
adequação da execução do objeto.

2.5. Os produtos serão entregues somente à pessoa credenciada peío CONTRATANTE, que procederá a
conferência com base no pedido escrito. Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o cedido, a nota
flscal será atestada.
f

2.6. Todas as despesas relativas às entregas dos produtos, tais como fretes e/ou transportes, correrão às
custas exclusivamente da licitante vencedora.

2.7 - O(sj Tòmecimento(s), objeto aesxe contrato deverã(ãoj fazer-se acompannar da Nota tiscainatura
discriminativa, contendo o número do item entregue.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - O vaior giobai para o fornecimento aos produtos, objeto desie contrato c de R» 3.3ãâ,üü (três mii,
trezentos e oitenta e oito reais).

3.2 - O CünTRATÁfíTÉ pagara à COníkaíãüã o valor unitário estaDetecião no Anexo t deste
instrumento, em conformidade com a proposta adjudicada da CONTRATADA.

3.3 -O pagamento será efetuado até o 10° (décimo) dia úteis, do mês subsequente após o efetivo
fornecimento dos produtos objeto do presentetonai e respectivo Contrato, devidamente comprovada e
atestada peio funcionário responsável da wH i kATânTE. O recibo comprovante da entrega deverá ser
encammnado ao seu Setor t-manceiro, para a liquidação, devidamente acompannada da documentação
necessária para que seja efetuado o pagamento.

ã.4 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor da
fatura, peio nào_ cumprimento ao fornecimento, desde que comprovaaa a responsabilidade da
Curi i Rã i ADã. u vaior correspondente deverá ser descontado na fatura mensai.

3.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA que esteja em débito para com a
Administração, enquanto pendente ae nquiaaçao qualquer obrigação financeira que eventualmente me
tenna sido imposta como penaiiaaae.

.í.t> - a i;un!KA!AUA devera apresentar a Secretaria de í-inanças. para fins de recebimento das faturas
mensais, os seguintes documentos atualizados:

í - Certidão Negativa de Débitos para com c INSS (CND), na forma exigida pela Constituição Federal em
seu are. lys, § 3*;

U - Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federai;
Ü! — uerndao de Keguiarkisde com o ?-GTS

IV - Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas peta Secretaria da Receita Federai.

CMPJ n.« 1S.444.S04/SSC1-1S z, Av. José Bsíbins ds Souss, SAÍ 2 For.s: {074)3533^530
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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Estado da Bahia v;

w Prefeitura MunicioãS de Sobradinho

V - Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais;
vi - prova de inexistência de débitos madimpiidos perante a Justiça do Traòaiho, mediante a
apresentação da <-piu i - Certidão Negativa de uébiros Trabaihisias.

3.7 - O pagamento^ aeverá ser efexuaoo meõiarae depósito na Coma Corrente cia COkTkãTãüã-
Ãgència üiB»-ú do Banco do Brasil, Conta Corrente n5. i 15.345-5.

3.9 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido

?e_.^irTla. _!?IH]a para Tamo> fica convencionado que a taxa ae atualização financeira devida peia
CuN i kã i ÃN11, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimpiemento da parceia terá
a aplicação da seguinte fórmula: EM -!xN x VP Onde:
fcivt = tncargos moratónos;

= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
P = Valor da parcela a ser pags.

i = indice de atualização financeira = 0,0uu1644, assim apurado:

Í Xiüü) = (6/iúú) i = 0,0Ü0iô44
365 365

TX = Percentual da taxa anual =6%.

3.9.1 - A atualização financeira prevista nesia Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da
ocorrência,

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

4.1 - âs despesas em decorrência ao oojeto aeste Contrato correrão por coma das sequmtes dotações
orçamentárias:

UNIDADE: 02.06- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AI ívfüÂOt: z.üzi - Ações de Assist. Hospitalar e AmDuiatonai - Hospital Municipai MAC
2.023 - uestáo das Ãçoes do t-undo wiun. de Saúde

2.051 - Gestão das Ações de Media e Alta Compfexkfade MAC
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30 - Material de Consumo
FONTE: 02 e 14

LAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.i - O contrato terá vigência até 30 ae junho ãe 2021, contada a partir de sua assinatura, podendo este

?L^tloPra? pr°[TO9aao ou s** rescindido em conformidade com o estabelecido na Lei Federai n=
8.666/93 e aíterações posteriores.

CLÁUSULA SEXTA - DO EQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

6.1 -Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalccentes na assinatura do
contrato, será assegurada a recuperação aos valores ora contratados, ot>jetivanao a manutenção ao
equiiiono economtco-Tinanceiro, na conformiaade o"o disposto no Ari. 65 ii di: da Lei n° a 666mi r
alterações. ' ' --ww/ov* o

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MULTAS

7.1 - A CONTRATADA ficará sujeita à multo correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) do vafor
ratai contratual, peto maoimpiememo de quaiquer obrigação contratual, aevendo o vaior da muita ser
recomioo ao setor oe tesouraria deste município, no prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento da
notiTtcaçao.

CNPJ n.° 18.444.804/0001-10 , i Av. José Balblno de Souza. S/N n Fone: Í074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: lteitacao@sobradinho.ba.gov.br



*i Fls ' ' O. \
■j Visto fi' -" í

Estado da Bahia \? "V

Prefeitura Municipal cie Sobradinho

7.2 - A CONTRATADA ficará sujeito è roy!* moratória de 0,5% {cinco dé«mn r-r r^.!nl ao dj;j ^hrft n

S^o^o^S30 CUmPnmenro Q° PraZ° *"* —^ - Peró inad^pieme

!=?.^_A_^y!5_3 q»e se refere o item anterior será descontai rim r-^-^tor. devido*

de

CLÁUSULA OfTAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
».i - Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento ora pactuado dentre eias caroa
descarga, armazenagem, frete, impostos, mão de obra, taxas, contribuições encargo^ST ^ '

tOa° 6 qUaiqUCr Qan° e/0U preiuizo **- ^^atmeme. venha a sofrer a
em aecorrencia do fornecimento, objeto deste contrato.

8,3 - Responsabilizar-se por íodoo o g^ioquer acideníeç ou Rinisimr. mit> ypnh3rp » n

a^____Responsabi!izar-sc civl! e penaí^cníe por iodo e m&mp* riann aue venha

C^l^í^ °U 9 ^^ ^ aÇa° °U °mÍSSà0- em ocorrência zõioml^ne™^ nao^fdo a
cun i ka i an 11, em nennuma nipotese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes.

8.5 - Permitir que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize o fornecimento objeto deste contrato.

CÜNTRÂTA*TE «*» 6ve^« -» - fatos notados que a envoiva

durame ° mès de reterènaa'para fins de atestaçá0 e

6.8 - Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais.

.» - Comunicar veroatmerne, ae imediato, e confirmar por escrito a COnikaianTé a ocorrência qp
qualquer impedimento do fornecimento. tl3 ocorrenaa ae

8.10 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações oor acidente de trabalho serão de

SSSSST110 ^ C°NTRATADA assim «™^ « «o de aií!ÍrSS2£

l£^?^.5n pe^Sas condições de consumo, no íoca!, dia r horário indicados
escnto peta respectiva semana, senao de Toxai responsabmdaae aa CONTRATAt^^senS
normas perunenies ao armazenamento, iocomoção e entrega dos produtos!^ ooservanaa

8.12 - Proceder à execução dos fornecimentos, de acordo com sua proposta e com as normas
condições previstas no honai ae Pregão fresencrai (SRP, n- MU2ÕM e T T
p^sencoes ao tstatuto das Licitações e Contratos Administrativos, Z
petas conseqüências ae sua inobservância totai ou parciai.

CNPJ « - 16.444.804/0001-10 " A». ^^^^

Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.9ov.br



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradinho

6.14 - A CONTRATADA deverá ainda manter durante toda a vigência do presente contrato:

I - pessoal capacitado:

áreaJ?slca aõequaaas. em quantkiade simcente para o aeS*nvoív,mento

ãT ^de piodüto8 aíimeníldos- Âs*m oomo a
C0mr0Í8 e de registro *» wmperamra ou umidade, ou q^ique

^w^produtos-dtót * *

CLÁUSULA NONA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

^ ° Pa9amenl° ajüBtadü- n° pra2ü e nas ««ifiçÔBB estabelecidas r,a Cláusula Terceira deste

COntratantS' P&S3Oa3 «P""** ** encaminhamemo e f.cai.açao ao

capackfadl> télJMÍOâ »""*> ««**. *«fe Mue atendidas às obrigações

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENUNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL
•iu.7 - uonsmui mowo para a resc;3ao ao preseme instrumento, maepenaemernente de N

^-^-^ em Lei nâ0 ^'-^ <*ifakíl!er ^ra P^ista neste Contrato nem a
s aa uonikaiaua por peroas e danos que causar ao CúnTRÂTânTê ou V^

em conseqüência ao maaimpiemenío das conaições contratuais.

contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer das

T* nOtmCaÇa° P°r eSCnt°' 6nlre9Ue ~"te ou po-ia PostaT<Lp"va1:
a; Por conveniência da COnTkãTãnTÉ, através de marmestaçãb
av.so prevo de «i imnta) dias, não cabendo a CONTRATADA dineitoa

afreiTD' **»*™»™ * "tao .morpemçao iudiaai ou

b.i - Faiència ou liquidação da CONTkãTAOá;

CNPJ n.« 16.-U4.804/0001-10 A». José BaTbino de Souza, SM n Fonei (074) 3538^030
Sobradhiho - Bahia / E-mail: lteitacao@sobradinhoJta.gov.br
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Prefeitura Municipal de Sobradinho

b.2I- Concordata ou «asporaçào da C^TSATAaA a Oüte Snna gü ^iíeaa. ou aánda, sua ftisao ou
asao, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE- ^^
b.3 - interrupção ou atraso no serviço, objeto deste contrato;
b.4- incapacidade desaparecimento, inidoneidade financeira, ou, ainda, má fé da CONTRATADA
IV ^8 «mff«l«^ se™ P^via autorização da CONTRATANTE, transferir caiSnnar oú aiienar
de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato. ' enar

o fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

°° ^^ "* P0CÍerá' <*Kte* a CONTRATADA, sofrer as

l - Advertência por escrito;

na entrega e '"«*«*>. sem i«" causa,

e impedimento d

Lei, perante a propna autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
Ia torneornernos constantes neste contrato serão fiscalizados por servidor ou comissão
senadores designados peia CONTRATANTE, doravante denominados TisSzacao*qu^teS

- À Fiscalização compete, entre outras atribuições-

- acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;

!Hr^SSmnT-a 5GcmtaTa Municipal rie Administração e Finanças os documentas Qiie relacionem as
importamos relativas e muitas aplicadas à Contratada, bem como os referentes a pagamento?

12.3 - A ação da Fiscafeação não e*ar«ra 5 U&St&aõa <te suas í^ponsabific^Jes G^iratuais.

ofà?ZSn^pl^Tf—e-a-fisC^^? da exectfÇâo desse Contrato serão efetuados pelo (a) fiscal
014/2019, ae acordo com o n«i« dispõe o artigo 67 da Lei n° 8.666/93. ^^ "

- DA GARANTIA CONTRATUAL (art 56 - Lei 8.666793)
aranha ae erarairàn rin contrato, õentre as modalidades previstas no

'' contratado (art. 56, §2°, da Lei Federai n°.

CNPJ
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do prop0Sta de

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA BASE LECAL

CUUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2s£Sg?~ n

no a«o da

™icr, conforme

tNPJ "•' 16'^SS-b hA^O5é BaIbÍn° dB *—' ** ^ F™; <•«) 3538-3O30Sobradinho - Bahia / E-mail: licttacaoe«>bradinhoJ>a.gov.br
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^^^

15.4 - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei n° 8.666/93 e, alterações posteriores

ico que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

expressamente a ouro qualquer, por mais privilegiado que se configure.

fn^füL8 P!Í!S jUSíS e í°ntratadas- assinam o Presente instrumento em quatro vias de igual teor
forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos.

Sobradinho/BA, em 31 de dezembro de 2020.

MUNICÍPIOUE SQBRADINHO/BA
Luiz Vicente Berti T írres Sanjuan

Prefeito Mühicipal

CONTRATANTE

DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA
Crisoqono Sostenes Leandro Lopes de Souza

Pocurador

CONTRATADA

2-

Nome:

CPF/MF n°.

CNPJ n.» ^-444^001-10 n Av. José Batbino de Souza, Sm □ Fone: (074) 3538-303Q
Sobradinho - Bahia / E-mail: ltcftacao@sobradtnhoAa.oov.br
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CONTRATO H°. 182/2020

Marca/

Modelo

Messer

Especificação

Oxigênio Medicinal PPU
V. UnltR$

R$ 14,00

V. Total R$

R$ 3.388,00

Sobradinho/BA, 31 de dezembro de 2020,

C
OIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA
Crisogono Sostenes Leandro Lopes de Souza

Pocurador

CONTRATADA
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DECRETOS PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOBRADINHO

Geral do Município e dá outras providências. VISUALIZAR
• DECRETO MUNICIPAL N" 02/2021 - Nomeia o Sr. GIUSEPPE

de

de Licitação - CPL, e dá outras providencias. VISUALIZAR

• DECRETO MUNICIPAL N- 04/2021 - Dispõe sobre a nomeação de setores para exercerem as funções de

• DECRETO eMZgícTS d"° ^^ ^ aP0'°' " M °Utr0S PmVÍdenCiaS- VISUALIZAR '
Administração e dá outras providências WSU/KuZr™ ""^ '"^ ° "^ * SKmÓ"a de Fazenda e

• DECRETO

g
tsgoto - da outras VISUALIZAR

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO N° 181/2020 - VISUALIZAR

CONTRATO N° 182/2020 - VISUALIZAR

CONTRATO N" 183/2020 - VISUALIZAR



Contrato HM81/2020. Proc

Contrato n» 182/2020. Proc Adm ^ C°NT?AT° «2/2020

Contrato n» 183/2020. Proc Adm TS«7
Município de Sobradinho/BA. CONTRATADA• JARIO
96.806.658/0001-64. ASSINATURA: 31/1^20 O
atender as necessidades da Secretaria Municiai de
vinte e cinco reais). VIGÊNCIA: até 30/06/2020

^^^^^^
^

183/2020
ÍÍÜ SRP n° 048/2°19. CONTRATANTE-
?A/ILVA DE SOBRADINHO, CNPJ n«

^Í^S?.* °Xigêni° medicinal *™4.125,00 (quatro mil, cento e


