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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
CONTRATO n". 026/2019/SMS

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, mediante as seguintes declarações e
cláusulas:

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação n°OI 1/2019/SMS, Art 24, IV, daLei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 06815/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 30.0301.10.302.0012.2359.33903000.33903010.6102000.
CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40, com sede na Praça João
Thiagodos Santos,Centro. Laurode Frcitas/BA, neste ato representado por sua Prcfcila Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.
CONTRATADA: PMH - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ: 00.740.6960001-92 com sede
na SIA/SUL. Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Brasília/DF, CEP: 71.200-222, neste alo representada na forma dos seus eslalulos sociais,
que abaixo subscreve.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de reagenlcs para atender as demandas dos
laboratórios de analise clinica das unidadesde urgênciae emergênciano Municípiode Lauro de Freitas.

CLÁUSULA SECUNDA - PRAZO DO CONTRATO: O presente instrumento de contrato terá vigência pelo pnw> de 90
(noventa) dias, contados a partir da sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO: O presente Conlralo tem o valor global estipulado em R$198,615,36 (cento e noventa e oito
mil seiscentos e quinze reais e trinta e seis centavos).

CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO: O valor será pago em até90 (noventa) dias após a apresentação, com a
respectivanota fiscal,que será processadac paga após a aprovação pelo setor competenteda CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
5.1 Fornecer todos os itens, de acordo com as especificações do Termo de Referencia.

5.2 Os itens a serem entregues deverão ser necessariamente de primeira linha, segundo os padrões usuais de mercado, com
identificação do fabricante c marcas, que permitama aferição, pelo contratante;
5.3 Assumirdespesas referentesa transporte,carga c descarga dos materiaisa serem fornecidos;
5.4 Providenciar, por sua conta. Iodos os registros e licenças, exigidos por leis ou atos dos órgãos federais, estaduais c municipais
competentes, para fornecimento dos bens objeto deste termo de referencia;
5.5 Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, sccurilária,

comercial, civil c criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com o fornecimento dos bens, inclusive no locanie a seus
empregados,dirigentes,subcontratadose propostos:
5.6 Prestar todos os esclarecimentosque lhe foremsolicitados pelo Contratante;
5.7 A contratadadeverá forneceros itens com um prazo de validadede no mínimo 12 meses a partir da data da entrega;
5.8 Certificado do Registro do produto colado, no Ministério da Saúde, conforme Lei 6.360/76 c Decreto 077/2013 ou publicação no

DiárioOficial da União. Tratando-se de produtos dispensadosde registro- que figurem em relações elaboradas pela ANVISA deverá
ser apresentado o cadastramentoou a comprovação de dispensa
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

6.1 Efetuaro pagamento dos materiaisentregues nas condiçõesestabelecidasneste lermo;
6.2 Prestar as informações e os esclarecimentos necessários a Contratada;

6.2 Comunicarà Contratadaqualquer irregularidade constatada no cumprimentode suas obrigações;
6.3 Notificar formalmente quaisquer irregularidades encontradas na entrega dos ilens.

CLÁUSULA SÉTIMA • FISCALIZAÇÃO: Os serviços ora avençados serão fiscalizados pela Secretaria Municipal de Saúde SMS, através do servidor, Denis lira/ Rolim, Matricula 07.905-7.

CLÁUSULA OITAVA - RECONHECIMENTO: ACONTRATADA reconhece os direüos do CONTRATANTE em operai- a
rescisão administrativa deste pacto, na forma da Lei no. Z.tóWi. art. 77.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO: liste Contraio poderá ser rescindido anlccipadamcntc, sem qualquer ônus para o município, na
hipótese do procedimento lirilatório cm curso findar.
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CLÁUSULA DÉCIMA - MULTAS: A CONTRATADA arcará com uma multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total do
contrato no caso de descumprimento de qualquer das condiçõesou cláusulas ora avcnçados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Este contrato c regido pela Lei n°. 8.666/93 e demais
normasde direito administrativo pertinentes.
F. por estarem assimjustos e contratadosassinamo presente cm 04 (quatro) vias de igual teor e validade jurídica na presença de duas

testemunhas abaixo, elegendo o Foro de I.auro de Freitas como competente para decidir as questões oriundas deste pacto.
Lauro de Freitas (BA), 18 de Junho de 2019.

MUNICÍPIO DE/LAURO DE FREITAS/BA - CONTRATANTE
Moema Isabel rassts Gramacho - Prefeita
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