PUBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
CONTRATO n". 056720f8/SMS

Pelo presente lastrameolo, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, mediante as seeointcs

declarações <• cláusulas:

UCTTAÇÀO: Dispensa de Licitação n° 032/2018'SMS, Art. 24. II, da Lei 8666V93
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 18135/2018

, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 30.0301.10JO3.OOI2.2340.3.3.9O.30.0O Fomeól02000

CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ: I3.927.8I9/O0OM0, com «de •gM
Praça João Thiago dos Santos. Centro. I.miro de Freitas/BA, neste ato representado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel
num Gra macho.

CONTRATADA: GOIAS BEM COMERCIO ESERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIREU, Pessoa
j.irldíca de diretto privado, inscrita no CNPJ: 20.231.242'ÜOO1-01. com sede na Rua Osman Garavelo, &N Quadra 37
Lote 10. Sala 01. Residencial Solar Central Parfc. Aparecida de Goiania/GO. CfcP: 74.968-571, neste ato rerxr^emada
pelos seus atos constitutivos e procurações em anexo, que abaixo subscreve.

CLÁUSULA PRIMEIRA -OBJETO: Aquisição de 03 (&*) unidades do medicamento Aflibercepte «Mftft

solução injetável, frasco-arapola contendo 0,278 mL para atendimento de ordem judicial em beneficio d.» Sr

Charky Santana

CLÁUSULA SEGUNDA -PRAZO MKONTRATQ- Acontratação será por um penodo de 30 (trinta) dias. para
COnt™u P8mr
^ 8PÓS a^ * rccebimCT,,° * »'WaÇ*> * fornecimento, para aentrega, oque se dará
serem executados de forma continua a contar da assinatura do contrato, e o fornecimento de até 05 (cinco) dias úteis

CLÁUSULA TERCEIRA -PREÇO: Opresente Contrato tem ovalor global estipulado em RS 16.817,85(dezesseis
mil oitocentos e dezessete reais e oitenta ecinco centavos).

CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAM^rn- Ovalor será pago em até 30 (mm.) dias após .
CON^R^AnTe0 "*"*" "** ^ •^ Sefa P,WeSS3da °**** '** "apmvaÇã° "*> *** ««!««'*
CLÁUSULA ()MMA -DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA5.1 Fornecer todos os medicamentos, de acordo com as especifU-acocs do termo de referência;

5.2 Os med.camentus aserem entregues deverão ser necessariamente de primeira linha, segundo os padrões usuais de

mercado, com identificação do fabricante emarcas, que permitam, aaferição, pelo contratante;
5.3 Assum.r despesas referentes atransporte, carga, edescarga dos materiais aserem fornecidos-

5.4 Providenciar, por sua conta, todos os registros elicenças, exigidos poer leis ou atos dos órgãos federais, estaduais e
municipais competentes, para o fornecimento dos bens;
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5.6 Nâo caucionar ou utilizar ocontrato aterceiros, no todo ou em parte, sem oprévio consentimento da contratante
5.7 Rcsponsabihzar-se por todos os encargos de natureza trabalhista eprevidenciários. decorrentes da execução do
pre^nte contrato, cximmdo oCONTRATAM* de qualquer responsabilidade ou encarno-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
CLÁUSULA SEXTA -DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE;
6-1 hxercer afiscalização do reeebimento. por servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde-

6J Cumprir efazer cumpnr todos os praz0s econdições estabelecidas no Termo de Referencia6-5 Acompanhar efiscalizar ofornecimento da prestação dos serviços;
6.4 tfeuiar opagamento na forma e prazo estabelecidos no Termo-
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K í í r ' " CVCntUaÍS ™*ularidad* <*»™* na prestação de suas obrigações para adoção das
6.7 Aplicar as penalidades cabíveis por descumprimento do termo celebrado.

^Ü^^L^tS^^^l«"•*"*»
fi*<"
P* S«*ü Municipal
oe uuoe w\ através da servidora designada, Sra. Joana Dantas Delgado.**>
Matricula
77.526-9.
r*

SíÜSí
hA com™»
DÉCIMAno ««,
' MULTA!*:
ACONSTADA
com uma oumulu
de 20%r^aíviwe
por «mol sob» o
valor «ddo
de descumprimen.o
de uuaiquerarcani
das condições
cteula»
avttX

Lauro de Freitas (BA), 28de Setembro de 2018.

MUNIC

\URO DE FR£rfAS/BA CONTRATANTE
Moema Isibel Passos Gramaria - Prefeito

y^s x^pf^f'/?>?&&«

W*m

ÍTARIA MUNICIPAL DF SAÚDE ~CONTRATANTE

Erasmo Alves de Moura - Seeretírio Muriicipal de Saúde

GOIAS BEMCmnCK^%É^li^^Smff^PARA SAuW.à

*j2~
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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