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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

MINUTA DE CONTRATO Nº XXX/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMAMU
E
A
EMPRESA
XXXXXXXXXXX,
NA
FORMA
ABAIXO:
FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, pessoa jurídica de direito
público, inscrita no CNPJ nº 18.209.857/0001-81, representado pelo Prefeito Municipal,
Sr. Enoc Souza Silva, brasileiro, maior, casado, inscrito no CPF 169.132.398-58, RG
0528034065 – SSP-BA e a secretária Helenluce Santos Costa Silva, brasileira,
residente e domiciliada nesta cidade, neste ato denominada CONTRATANTE, e, do
outro lado a empresa XXXXXXXXXXXX, situada XXXXXXXXXX, XX – XXXXX –
XXXX – XXXXXXXX/XX - CEP: XXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
XXXXXXXXX, Inscrição Municipal nº XXXXXX, aqui representada pelo Sr.
XXXXXXXXXX , portador do RG nº XXXXXXXX – SSP-XX e CPF/MF nº
XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADO, e que se regerá pelo disposto na
Lei Federal nº 14.133/21 e atualizações posteriores, têm justo e acordado o seguinte:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para confecção de prótese dentaria para
atender ao Programa Brasil Sorridente, nos termos da proposta de preços da contratada.
CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1. O objeto deste Contrato será executado conforme requisição da Contratante, através
de servidor devidamente autorizado por instrumento específico.
CLAUSULA TERCEIRA - DA LICITAÇÃO
3.1. Integram o presente contrato, independente da transcrição, o Processo
Administrativo nº. 125/2022, de 23/08/2022, a Dispensa de Licitação nº 058DV/2022 e
Proposta Comercial da empresa XXXXXXX.
CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO
4.1. Pelo fornecimento dos produtos ora ajustados, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA, o valor de o valor total de R$ XXXXX (XXXXXX) a ser pago
conforme a necessidade da CONTRATANTE.
CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO
5.1. O presente contrato não será reajustado, salvo os casos de acréscimos, no
percentual nunca maior que 25%.
CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
6.1. O presente contrato vigorará da sua assinatura até XX/XX/XXX, admitindo-se a
sua prorrogação conforme o estabelecido na NLLC.
CLAUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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7.1. A despesa decorrente deste contrato correram por conta da seguinte dotação
orçamentária: Unidade Orçamentária: 07.01 – Projeto Atividade: 2021 – Elemento
da Despesa: 33.90.39.00 – Fonte de Recurso: 14.
CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento do fornecimento será feito conforme necessidade da contratante, em
moeda corrente, através de Ordem Bancária ou Credito em Conta Corrente, até o 30º
(trigésimo) dia do mês subsequente, após a entrega da nota fiscal/fatura, devidamente
atestada pelo setor competente, mediante a entrega da documentação necessária a sua
liquidação, qual seja:
 Respectivas notas fiscais, as quais deverão ser entregues na Secretaria de
Finanças, já com o aceite da Secretaria requisitante;
 Comprovante de inexistência de debito de contribuição previdenciária;
 Comprovante de inexistência de debito de contribuição do FGTS.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. São Obrigações da contratante:
a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência,
seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
b) Efetuar a entrega do objeto conforme estabelecido neste Termo de Referência e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.
c) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação
direta;
d) Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
CLAUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. São Obrigações da contratante:
a) São obrigações da Contratante:
b) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
d) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência;
Observação - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
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11.1. A rescisão contratual será motivada, nos termos do que dispõem o artigo 137 da
Lei nº 14.133/21.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO
12.1. Incumbirá a Contratante providenciar a publicação deste contrato, por extrato, até
o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, tendo a Contratante 05
(cinco) dias a partir desta data para efetivar a publicação sob sua exclusiva
responsabilidade.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
14.1. Fica eleito o Foro da sede da Contratante para dirimir quaisquer questões oriundas
do presente contrato.
E por estarem, assim, justos e acordados, os partícipes assinam o presente Contrato em
02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que
produza os efeitos Jurídicos e Legais.
Camamu (BA), xx de xxxxx de 2022.
______________________________________ ______________________________________
FUNDO MUNICIPAL SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Tharsia Oliveira de Menezes Bastos
Enoc Souza Silva
Secretaria
Prefeito
CONTRATANTE
CONTRATANTE

_______________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
CPF/MF nº XXXXXXXX
CONTRATADA
Testemunhas:
1) ____________________________
Nome:
CPF/MF nº
2)_____________________________
Nome:
CPF/MF nº

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJJBOEJBNZU0M0I4OUNFQ0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
14 de Setembro de 2022
11 - Ano XIV - Nº 1355

Camamu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA PREÇOS
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL):
END. COMERCIAL:
UF:
CEP:
FONE/FAX:
CONTATO:
INSC. ESTADUAL:
CNPJ:
VALIDADE DA PROPOSTA:
REPRESENTANTE LEGAL:
DADOS BANCÁRIOS:
OBJETO: Contratação de empresa especializada para confecção de prótese dentaria para atender ao Programa
Brasil Sorridente, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
PROPOSTA DE PREÇOS
ITEM
DISCRIMINAÇÃO
UNID
QUANT.
01 Prótese total superior
Und
100
02 Prótese total inferior
Und
80
03 Prótese parcial superior
Und
40
VALOR GLOBAL NO SOMATORIO DOS ITENS

V. UNIT
R$
R$
R$

V. TOTAL
R$
R$
R$
R$

Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para a prestação do objeto desta
cotação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como: transporte, alimentação, proventos, encargos
sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas
inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos
ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de
preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei
Federal nº 14.133/2021, e às cláusulas e condições constantes do Termo de Referência anexo.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE

__________________, _____/____/____ ___________________________________________________
LOCAL
DATA
ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO REPRESENTANTE
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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058DV/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU (BA), através de sua Comissão
Permanente de Licitações, vem, nos termos do art. 75, § 3º da Lei nº 14.133/21, tornar
público que pretende fazer a contratação de empresa especializada para confecção de
prótese dentaria para atender ao Programa Brasil Sorridente, conforme tabela abaixo,
manifestando, por este aviso, o interesse da Administração em obter propostas
adicionais de eventuais interessados, afim de que seja selecionada a proposta mais
vantajosa:
ITEM
01
02
03

DESCRIÇÃO
Prótese total superior
Prótese total inferior
Prótese parcial superior

UNID QUANT
Und
100
Und
80
Und
40

1. Os
interessados
deverão
enviar
propostas
para
o
e-mail
licitacao.camamu@gmail.com até às 17h do dia 19/09/2022 ou protocolar na Sala de
Licitações, na Praça Dr. Pirajá da Silva, 275 – Centro - Camamu – BA.
2. O interessado que ofertar a menor proposta deverá no prazo de até 03 (três) dias,
visando a formalização do contrato, deverá fazer prova de sua habilitação jurídica,
fiscal, social e trabalhista, mediante apresentação dos seguintes documentos:
a) Ato Constitutivo da Pessoa jurídica (Contrato Social ou instrumento equivalente);
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
d) de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
e) de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento
dos encargos sociais instituídos por lei;
f) de regularidade perante a Justiça do Trabalho;
g) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal.
2.1. Documentos Relativos à Qualificação Técnica:
a) Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de
direito público ou privado.
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b)Licença Sanitária da empresa licitante, devidamente atualizada pelo órgão sanitário
local (Vigilância Sanitária) competente, autorizando exercer atividades de
comercialização e/ou fabricação de Produtos, objeto deste certame, conforme Art. 21 da
Lei 5.991/1973.
c) Certificado de regularidade da empresa licitante expedido pelo Conselho Regional de
Odontologia (CRO);
2.2. Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
licitante.
Informações poderão ser obtidas através pessoalmente na Sala de Licitações, na Praça
Dr. Pirajá da Silva, 275 – Centro - Camamu – BA, ou pelo e-mail
licitacao.camamu@gmail.com.
Anexos:
1. Termo de Referência;
2. Minuta Contratual;
3. Modelo de Proposta de Preços
Camamu, 14 de setembro de 2022

Sayonara Cruz Mendes Passos
Agente de Contratação
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