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CONTRATO n°.163/2017

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, mediantc as seguintes
dcclaraÿOes e clausulas:

LICITAÿAO: Dispensade Licitaÿao n° 087/20 17, Art. 24, II, da Lei 8.666/93.
P ROCESSO ADIMINISTRATIVO: 18299/2017
DOTAf AO ORNAMENTARIA: 02.0800.2163.33903000.00; 02.0600.2024.33903000.00

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40, com sede na

Prafa Joao Thiago dos Santos, Centra, Laura de Freitas/BA, neste ato representado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel
Passos Gramacho.

CONTRATADA: JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPA1Y1ENTOS

IIOSPITALARES LTDA

-

EPP, CNPJ: 14.683.163/0001-20, com sede na Rua Ceara, n° 02, Galpao 01, Sao

Cristovao, Salvador/BA, CEP: 41.510-770, neste ato representada pelos seus atos constitutivos e procuragbes em anexo,
que abaixo subscreve.

-

CLAUSULA PRIMEIRA OBJETO: O objeto deste contrato tern por finalidade a contratagao de empresa para
aquisigdo de protetor solar FPS 60, 200ml, para ser usado pelos Agcntes Publicos da Prefeitura Municipal de Lauro de
Freitas, durante o periodo de verdo.
CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DO CONTRATO: O presente instrumento de contrato terd vigencia pelo prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua assinatura.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO: O

presente Contrato tern o valor global cstipulado em R$7.592,00 (Sctc mil

quinhentos e noventa e dois reais).
CLAUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO: O valor sera pago em atd 30 (trinta) dias apds a
apresentagao, com a respectiva nota fiscal, que serd processada e paga apos a aprovagdo pelo setor competente da
CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
5.1 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condig5es, no prazo e locais indicados pela Contratante, em estrita

obsetvancia das especificagoes deste Termo de Referenda e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal

juntamente com todas as regularidades fiscais em dias;
5.2 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do

Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
5.3 Se apos o recebimcnto definitivo do produto for encontrado algum defeito, o fornecedor substituira o item no

prazo de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento do aviso escrito enviado por fax, e-mail ou outro meio habil;
5.4 Comunicar por escrito a Administragdo, qualquer anormalidade de cardter urgente e prestar os esclarecimentos que

julgar necessdrio;
5.5

Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas, todas as

condigbes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitaÿdo;
5.6 Acatar as

determina?5es dos responsdveis pelo recebimento e conferencia dos materiais;

5.7 O fornecimento do produto, de cada nota de empenho, deverd ocorrer em parcela unica;
5.8 Abster-se de subcontratar total ou parcialmente o objeto do contrato;
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5.9 Arcar com todos encargos decorrentes da presente contrataÿdo, especialmente os referentes a fretes, taxas, seguros,

encargos sociais e trabalhistas.

-

CLAUSULA SEXTA DAS RESPONSABIL1DAPES DA CONTRATANTE:
6.1 Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contrataijiio, de acordo com o

preÿo,

os prazos e as

condi9oes estipuladas neste edital;
6.2 Fiscalizar e acompanhar a execu?ao do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e impostos, empregados
c demais despesas necessbrias ao bom andamento;
6.3 Comunicar a Contratada as eventuais irregularidades observadas na prestafdo de suas obrigaijOes para ado?ao das
providencias saneadoras;
6.4 Aplicar a Adjudicataria as sanÿSes regulamentares e contratuais.

CLAUSULA SETIMA
de Administrafdo.

- F1SCALIZACAO: Os serviÿos ora avenijados serao fiscalizados pela Secretaria Municipal

CLAUSULA OITAVA - RECONHECIMENTO: A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em
operar a rescisdo administrativa deste pacto, na forma da Lei no. 8.666/93, art. 77.
CLAUSULA NONA - RESCISAO: Constitui motivo para a rescisdo administrativa deste contrato, a infraÿdo a
qualquer de suas clausulas, ou a ocorrencia das hipbteses previstas no artigo 78 da Lei no. 8.666/93.

-

CLAUSULA DECIMA MULTAS: A CONTRATADA arcard com uma multa de 20% (vinte por cento), sobre o
valor total do contrato no caso de descumprimento de qualquer das condiÿOes ou clbusulas ora aven?ados.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - LEGISLACAO PERTINENTE: Este contrato 6 regido pela Lei n°. 8.666/93
e demais normas de direito administrativo pertinentes.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e validade juridica na
de duas testemunhas abaixo, elegendo o Foro de Lauro de Freitas como competente para decidir as questbes
oriundas deste pacto.
presenfa

Lauro de Freitas (BA), 07 de Dezenibro de 2017.

MUNICIPIO DE LAUI
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