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PUBLICADO
Lauro de Ma^jj^ií PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

CONTRATO n". 97.V201&/SMS

presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, mediante as seguinte*
declarações e dausulas:

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação n" 034/201 &SMS. Ari. 24,0, da Lei8.666793.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 19688,^2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 30.0301. IO.MH.0012.2389.3.3.90.30.00 Fonte 6102000

CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ: 13.927.819 0001-40. com sede na
Praça João Thiago nos Santos, Centro. Lauro de Freitas/BA, neste ato reptesentado por sua Prefeita Sr*.Moenu Isabel
Passos Gramacho.

CONTRATADA: GOIÁS BEM COMERCIO ESERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE EJRELL pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ; 20.231.242/0001-01, com sede na Rua Osman Garavelo. S^. Quadra 37,
Lote 10, Sala 01, Residencial Solar Central Park. Aparecida de Goiaoia/GO. CEP: 74.968-571, neste ato representada
pelos seus atosconstitutivosc procurações cm anexo, que abaixosubscreve.

CLÁUSULA PRIMEIRA -OBJETO: Aquisição de 24 (vinte equatro) frascos do medicamento Uvedracetam
100 MO/ML, solução oral, frasco contendo 150 ML, e 02 (duas) unidades do material médico hospitalar Botteu
Mfc-Key Low-Profile Gastrostoniv Feeding Tube 24FR,23 CM, Marca: Kímberly-Clar, para atendimento da
requisição do Ministério Público e de ordem judicial em beneficio doSr. MalheusBispo de Jest*

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DO CONTRATO: Acontratação será por um periodo de 01 (num) ano. para
serem executados de forma continua a contar da assinatura do contrato, e o fornecimento de ate 10 (de/) dias úteis
contados a partir do Io dia útil após a data de recebimento da solicitação de fornecimento, para a entrega, o que se dará
pore-mail

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO: Opresente Contraio tem o valor global estipulado em RS 10.852,00 (dez mil
oitoccniot e cinqüenta e dois reais).

CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO: O valor será pago em até 30 (trinta) dias após a
apresentação, com a respectiva nota fiscal, que será processada e paga após a aprovação pelo setor competente da
CONTRATANTE

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
5.1 Fornecer Iodos os medicamentos, de acordocom as especificações do termode referencia;
5.2 Os medicamentos a serem entregues deverão ser necessariamente de primeira linha, segundo os padrões usuais de
mercado, com identificação do fabricante c marcas, que permitam, a aferição, pelo contratante;
5.3 Assumir despesas referentes a transporte, carga, c descarga dos materiais a serem fornecidos;
5.4 Providenciar, por sua conta, todos os registros c licenças, exigidos poer leis ouatos dos órgãos federais, estaduais e
municipais competentes, para o fornecimento dos bens;
5.5 Não subcontratar os serviços previstos neste instrumento no seu todo, podendo, mediante prévia autorização do
CONTRATANTE, iá/é-lo com relação a pane dele cabendo-lhe neste caso, toda a responsabilidade acerca dos
possíveis danos causados emrazãodasubconiratacào,
5.6 Não caucionar ou utilizar ocontrato a terceiros, no todo ou cm pane, sem oprévio consentimento da contratante;
5.7 Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e prevideneiarios, decorrentes da execução do
presente contrato, eximindo o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade ou encargo;
5.8 ACONTRATADA será obrigada a substituir, oproduto, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) hoias acontar da
comunicação do problema pelo setor técnico da SESA.
5.9 Entregar o produto integro, obedecendo ao prazo de fabricação e validade, sem amassados, ferrugens e outras
alterações que comprometam a qualidade do produto.
5 10 Apresentar certificado de registro do produto cotado, no Ministério daSaúde, conforme lei n'- 6.36076 e Decreto
8.077-2013 ou publicação no Diário Oficial da União. Os produtos contempladas pela resolução - RDC n3 1199/06
ANV1SA, de 26 de outubro de 2006. devem seguir os dispostos na mesma. Em caso de registro vencido, ofixnccccfcir
deverá apresentar as Certidões de Registro vencidas e todos os pedidos de revalidações (petição 1e 2) com ocarimbo
do Protocolo do Ministério da Saúde perfeitamente legível, para averiguação do prazo previsto conforme Decreto ftf\8.077/2013 eRDC 31/2014 /• -\Qrs Õ('
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

CLÁUSULA SEXTA -DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTfr
6.1 Exercer afiscalização do reteWnto, por servidor dcugnado pela sS Municipal de Saúde
6.2 Cumprir efazer cumprir todos os prazos ccondições estabelecidas no Termo de Referência
63 Acompanhar c fiscalizar ofornecimento da prestação dos serviços;
6.4 Efetuar opagamento na forma eprazo estabelecidos no Termo.
fl^f^r0 ES""1? ^«"".Ç* P"^dos- rejeitando os que não estiverem de acordo com as especificações dotermo de referência por meio de notificação à liciiantc vencedora- ^""-avoes uo

prov^ *eWB,>* *"*"-"•*» <**™^ » P™Mo de suas obrigações para adoção das
6.7 Aplicar as penalidades cabíveis por Asorniprimento do termo celebrado.

^t^^li^l'/^^^^^^^ °™ aW,Çad0& "** **»"**** P^ Secretaria Munjctpalde Saudc - SMS, através da servidora designada. Sra. Joana Dantas Delgado. Matricula 77.526*9.

CLÁlSUL.V OITAVA -RECONHECIMENTO: ACONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em
operar arescisão administrativa deste pacto, na forma da Lei no. 8.666793, art 77. wiMiAnitcn

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO: Constitui motivo para arescisão administrauva deste contrato a infração a
qualquer de suas cláusulas, ou aocorrénua das hipóteses previa» no art.go 78 da Lc, no. 8^VT

v^^,^!^ IM^T^ AC0NTRATADA «** com uma multa de 20% (vã* por cento,, sobre ovalor total do contrato no caso de dcscumpnmento de qualquer das comuçóe* ou cláusulas ora aven^dos. *

^^^VV*""-"jgfcffte BB—B» &te consto cregKlo pela Lei *8666793e demais normas de dueitoadmimstralivo pertinentes. °.www

I: por estarem assim justos econtratados assinam opresente em 04 (quatro) vias de igual teor cvalidade luridica na
22tf;rem,,nhas abaixo-eiegendo °Fwo*uur°*«-~ -«i-«^

Lauro de Frelia» (BA), 22de Novembro de 2018.

j£***^£L* Oo
MUNICÍPIO/DE LAURO DE FRBTI AS/BA - CONTRATANTE

Moema Uabfcl Passo* Graaucbo ^Prefeita

ARETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATANTE
Eracroo Alves de Moura - Secretário Municipal de Saúde

^^GOIÁS BEM COMERCIO ESERVIR TKffyyhxWTtkktf^ - EIRELf-CONl RATADA

TESTEMUNHAS:

l^anecA qL/wus
NOME:

RC083^SUso^
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