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CONTRATO DÊ FORNECIMENTO

Contrato de fornecimento, que entre si fazem, O
Fundo Municipal de Saúde de São Fúlix do Coribe, e a
empresa Vera Aparecida Ferreira Santos Muniz - ME.

.

Direito Público interno, com sede à Avenida Luiz Eduardo Magalhães, s/n.°, Centro - na cidade de
São Félix do Coribe, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o ri0 11.416.700/0001-17, neste ato
representado Dolo O Secretario Municipal de Saúde, o Sr. Marcos Ataíde de Oliveira, brasileiro,
- casado, portador do CPF fl9470.972.13-10, e fl9.n°6717966 SSPJMC, nomeado pelo o Decreto
Executivo Municipal n0931 datado de 03 de janeiro de 2017, doravante denominado de
CONTRATANTE, e a empresa Vera Aparecida Ferreira Santos Muniz - ME, inscrito no CNPJ sob
0 ti.° 33.972.522/0001-04, domiciliada à Av Ernesto Geisel, 08, Sala - Centro - São FMix do
Coribe - BA, neste ato representado pela empresária Vera Aparecida Ferreira Santos Muniz,
portadora do 1%. n04.545.195 SSP/BA e CPF sob o n°. 625.681.135-53, residente e domiciliada à
Avenida §rasil, 100, Qentro, na cidade de Santa Maria da Vit6ria - BA doravante denominado
$implesmente de CONTRATADA, ficam justos e acordados o seguinte:
- CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objetivo Contração de empresa para

fornecimento de medicamentos para farmácia bsica municipal, para manutenção dos serviços
público de saúde básica, no atendimento aop cidadoc, cede e meio rural deste município,
conforme orçamento anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATAN* pagará a CONTRATADA o valor global efetivo de
R$46.630,00 (quarenta e seis mil e seiscent'ps e trinta reais).
Item
Descrição do Produto 1
1 Aciclovir ZOOmg - comprimido
6 Budesonida 32mcg - aerosol nasal
10 dor. Ciprofloxaçino ÇQQm9
12 Ibuprafeno 200111q - comprimdo
14 Ibuprofeno 200am - comprimida
15 Lactulse 667 mg/ml - xarope
18 óleo mineral - oleo
19 Metoprolol 25me
- 20 Metopralot5ümg
Total

UnIU.
Und.
Fr.
Und.
Und.
Und.
Fr.
Fr.
Und
Und.

V. Total
Quant, V. %Jnit
3300 0.85
1.95000
200 20,00
4.000,00
99001,40
9.100.00
400 0,45
1Ô,ÔÔ
180,00
400 0,45
9.200,00
500 18,40
300 5,90
1.770,00
7500 0,90
6.750,00
700_ 1.90
13.€00.00
46.630,00

2.1 - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado da seguinte forma: em até 33 (trinta) dias,
conforme medição, a contar da emissão da ordem de fornecimento, após apresentação do
documento fiscal correspondente devidamente aprovado pela secretaria Municipal de
Administração e Finanças;
22 - O Fundo Municipal de naúde poderá emitir quantas ordens de fornecimento entender
conveniente para a administraçâo, até o cumprimento total do abjeto desta dispensa de Iioitaçao;
2.3 - A presente contratação deveu-se ao fato de ter sido oriundo da licitação Convite n°
AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHXES. sn
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2.4 - Aplicam - se a Lei 6,606/931 e suas alterações posteriores, ao presente contrato e em
especial aos seus casou omlaaos;
CLÁUSULA TERCEIRA- Õ prazo máximo de vigência deste contrato 3erá da seguinte forma:
iniciando em 16/03/2017 e término em 31/1212017, podendo ser prorrogado por sucessivos
períodos, com fundamento no art.57, inciso 1, da Lei n° 8.666/93, e suas cominaçoca posteriores,
firmando-se para tanto, termos aditivos ao pacto original, desde que as apartes se manifestem
com antecedência;
CLÁUSULA QUARTA - Os preços inicialmente contratados poderão ser repactuados observando
o período mínimo de O9(nove) meses e (13) dezoito dias, cipos esse tempo os preços poderão ser
atualizados; mediante índice autorizado e oficial;

4.1 - a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a reviso
contratual, desde que acompanhada de comprova90 da superveni4ncia de fato imprevisível, ou,
se previsivei, de coflsequOnciaa incalculáveis, bem como de demonstração analítica de cou
impacto nos custos do Contrato.
4.2 - A CONTRATANTE, não quitando as faturas no seu vencimento, será considerada
inadimplente, e a ela será imputada uma multa de um décimo por cento (0,1%) do valor do
contrato por dia de atraso, decorrido entre a data do início da inadimplência e o efetivo pagamento
acrescido de juros de mora numa taxa geométrica de um pôr cento (1%) ao mes. e 5erú utilIaUQ
para correção das faturas em atraso o índice do IGP-M, divulgado pela Fundaço Getúlio Vargas,
ou outro equivalente
CLÁUSULA ÔUINTÁ: À despesa correrá por conta das dotações orçamentúrias;
0502 - Fundo Municipal De Saúde; Proj/Ativ: 2064 - Aquisição de Medicamento e Material Apenso
- Farmácia básica; 33.90.30-00 Material de Consumo (Fonte 14,02)

•

CLÁSULA SEXTA - objeto do presente contrato poderá sofrer alterações nos termos do art.65 cia
lei 6,660193, firmando para tanto (ermo aditivo ao pacto original, desde que as partes se
manifestem.
8.1 - rica estabelecido que a CONTRATADA no pode transferir, no todo ou em parte, a
execuç& do objeto deste contrato:
CLÁUCULA CÉTIMÂ - DIREITOS E RESPON3ADILIDADCa DA-5 PARTES:
7.1 - DA CONTRATANTE
71.1 Intervir no fornecimento ou interromper a sua execução nos casos e condições previstos na
Lei n° 8.666193;
71-2 efetuar os pagamentos devidos à contratada pelos fornecimentos executados dê acordo
com à disposições do presente contrato;
7.1.3 Enviar à contratada o documento comprovante de arrecada9ão competente toda vez em que
ocorrer a retenyâo de impostos dos serviços;
7.1.4 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n°8666(93;
7.1.3 Responsabilizar-se e garantir as condições para um bom 9rma!Or2mOflto, instrumentos e
seyurana dos mesmos;
7.1.6 Acompanhar e fiscalizar o contrato podendo sustar, mandar fazer ou desfazer quaisquer
fornecimento, quando os mesmo não estiverem dentro das normas e especificações;
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CC00712017, com regime de execução por menor preço unitário, nos termos do disposto da Lei
6666/93.
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7.2. bÁ CONTRATADA
72.1 A contratada desômponhârá os fornecimentos enumeradoa na çlôusula primeira com todo
zelo, e honestidade, observada a legislação vigente;
7.2.2 Executar todos os fornecimentos objeto deste contrato de açorda com a sua proposta de
preço;
7.2.3 Exigir da contratante o cumprimento da legislação;
7.2.4 Assumir em carter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, trabalhista
e previdenciario; tribut&io;
7.2.5 Emitir a nota fiscal e recibo de quitaçao da entrega dos produtos fazendo discriminar nó ceu
corpo a dedução dos impostos;
72.6 Correrão por conta da CONTRATADA as despesas decorrentes de locomoção de seu
e respectivos equipamentos para a sede do Município dê São FÁIix do Coribe.
7.2.7 É de inteira responsabilidade da CONTRATAbÃ a contrafação dê pêgcoal quauticado para
realia?ão dos fornecimentos de apoio, como o pagamento dos mesmos, bem como o
recolhimento dos encargos sociais, prevklenciários, e eventuais indenizações por acidente de
trabalho;
7.2.8 O Contratado deverá observará o disposto no art.12, combinado com o art.13 da lei
n0 .079/Q0, dispõe cobre culidde dos produtos/serviços ofertados;
7.2.9 a obrgaço do contratado do manter, durante toda a execução cio contrato, em
compatibilidade com as obdgaç8es por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas da licitação;;
CLÁUSULA OITAVA - DA RLcIAo - A reaoiaav cio presente contrato ocorrerá da seguinte
forma:
8.1 amigável - por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para administração;
6.2 Administrativa - por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos
incisos 1 a ?Çll, )ÇYII, XVIII do art.73 da Lei n° 8.666/03;
.3 Judicial - nos termos da le9isla99 processual;

8.4 a contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa
prevista no Art.77 cia Lei n° 8.668/0
CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES:
9.1: / - Nos termos do art. 86 da Lei ti 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por
cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no
fornecimento do objeto deste contrato, até o limite c/a 10% (dez P01 cento) do valor contratado.
D.2: 1/ - Em caso de ineXOCtJQôO totsl ou parcial do pactuado, em razoo cio cía6cumprimento de
qualquer das condiçôos avençadas, a contratada ticara sujeita õa 5egu(nte5 penalidades nos
termos do art. 67 da Lei n. O. 66/93;
9.3: - advertência;
9.4: - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
- suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar
Administra q&o por prazo não superiora Q (dois) anos o,

com a

O - cIeWraçao de in/doneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública:
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E por estarem de comum acorda, assinam o presénte instrumento em duas (02) vias de igual teor
com as testemunhas abaixo:

$Q FÕIIX çlo Qoribe - A, 1,3 de maro

'ml
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GLAUÔULA DGlMA; As partes contratadas elegem o Foro da Comarca da cidade de Santa
Maria da Vitoria - DA, para dirimir as questões relativas ou resultantes do presente CONTRATO.

