
, •_p. 

4 

ESTADO DA BAHIA  
Prefeitura Municipal de 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 022/2021 

CONTRATO 

CONTRATO N. 024/2021 
DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N° 022/2021-PP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 093/2021 

Pelo presente Termo de Contrato de Fornecimento, regido pela Lei Federal n.° 8666/93 
e alterações posteriores, que entre si celebram o Município de ibiquera, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrita no CNPJIMF sob o n2  13,718.671/000134 com sede á 
Praça São José, n0.32, Centro, Ibiquera - Bahia. neste ato representado por seu 
Prefeito, o Ivan Cláudio de Almeida, brasileiro, casado, portador da cedula de 
identidade RG n° 5573440.00 SSP/BA, inscrito no CPFIMF 665.529.745-15. residente e 
domiciliado à rua Av. Plinio Mata Pires, nesta cidade, nesta cidade, doravante 
denominado CONTRATANTE, e, do outro a empresa IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR EIRELI, estabelecida na Rua Cardeal Arco verde, n" 76, Centro, liecé-BA. 
CNPJ n 36.685.84710001-02, neste ato representada pelo Sr Betania Barrem dos 
Santos. portadora da carteira de identidade RG n 07.638.565-50, inscrito no CPF sob o 
a 961652.005-91. denominando-se a partir de agora CONTRATADO. Resolvem firmar 
o presente Termo de Contrato, com base no Edital do Pregão Presencial Para 
Registro de Preço ri' 022/2021, regido no que couber, pela Lei Federal n° 8.666. de 21 
de junho de 1993 e alterações subsequentes, e pelas cláusulas e condições abaixo 
estabelecidas: 

CUSULÁ.PRIME1RA.  ooçBjgT ............................. . 

Constitui o objeto do presente contrato a futura e eventual aquisição de medicamentos 
para atender as demandas do Município de lhiquera/BA, obedecendo às disposições 
estabelecidas no Pregão Presencial para Registro de Preço n 022/2021, conforme 
autorização contida nos Processos Administrativos de n 093/2021, que independente de 
transcrição integra este instrumento, 

4~~CUÇÃOffilô ~10914T0 
 piesente contrato terá o regime de execuçâo!fornecimento do tipo parcelda. 

.LQR. 	,ESE,ÃømENTO.

VRAÇA 

3,10 valor global deste contrato é de R$ 	194.400,00 (cento e noventa e quatro mil 
e quatrocentos reais), sendo este, produto dos preços unitários dos itens constantes ria 
forma da planilha abaixo: 
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ESTADO DA BAHIA 
Prefeitura Municipal de 

1 ACIDO TRANEXMIICO 250MG)5M1 INJETÁVEL 1 
AMP 100 	HIPOLABOR 100 R 	8 20 	i 

ÂsuA PARA INJEÇÃO APIROGiA EM 
2 i EMBALAGEMLA!& COM 	...LA 

AMINOFILINA 24NGIML IOML 

MP 
AMO 

.qp. 	 ', 100 

500 	FARMACE 100 

W51 	 . 

R 	146 	RS 	i.. 

4 rAMIODARONAI50MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 	AME' 400 	HIPOLABOR 100 R$ 	2.87 	 .1 

5 

O 

7 

AMPICIUNA SÕCICA 500MG IM/IV PÓ UOFIUZAOO 
SEM DILUENTE 	 AME'400 

M ÏÔiC.ÃTG 	ciôcr 	
'-' 	............ 

SEM DILUENTE 	 'AMP 
ATROPINA. SUlFATO DE, SOL UCAO INJETAVEI 	1 
0.25M01M1 	 ' 	 AMP 

TEUTO 
*....-...-. 	-..- 

200 	TEUTO 

200 	FARMACE 

50 
-rn 

50 

24( 

RS 	S. 	R$ 	: 
..*......................  

RS 	7.41 	Ri. 

1 
BENZILPENICIUNABENZATINAPOPARA 	. .,-- 

RISUSPENSAOINJECAO6ÔO.000UI 	 FR 
BEN2IL PENICILINA BENZAT1NA. P0 PARA  

1 SUSPENSAO INJECAO 1.200,000U1  	FR 
BENZILPENICILINA PROCAINA + BENZILPENICIUNA 
POIÁSSICA SUSPENSÃO INJETÁVEL 300.000 01 

+ 

100 000 UI ' DILUENTE, FRASCO AMPOLA COM 
101300,900UI+ 100.000 UI 	 AME' 	1 

ILPEIK 	 bUTTp* .***f..... 

L 	n 	LIÕFILO)FA SEM DILUENTE, 	
. 	 4 AME' J 

-.-----. - .-- 

1000 	TEUTO 

1200 	1 	TEUTO 	 

200 	. 	 BLAU 	 

¶00 	BLAU 

50 

SI)R$ 

50 

50 

flMI 

I4,$( 	Ri. 	7 	00 

8,12 	 1,024(70 P5 ............ 	I'  

R 	14.28 	Ri. 	1,420.00 

L. 	12 t3ETAMETASONA4MGI2ML _ 	
M9 NOVAFARMA 25 4JRS 5,93 	R$ 	.3 1s52 00 

!3 BICARBONATO DE SODIO43 10 ML . 	 AMF 400 
,, 	....* ....J9L ...., ........ j,. 

4 

16' 

BROMETO DE PANCURÔNIO2MG!ML2ML 	.jAMP 	..lEIO 
BUPIVACAINA. CLORIDRATO 0.5% + GLICOSE 8% 
PESADA, SEM CONSERVANTES, 4M1, EM ESTOJO 
ESTIRII.. DESENVOLVIDO PARA CENTRO 
CIRÚRGICO 	 ' 	 AME' 

.. CRtSTALI 	1 RS 

20 	CFEISTALIA 40 	.'' 

,.7 	R$ 	23700 

Ri. 	'Ii,O5 ' 	Ri. 	l3.00 

lEi 

17 

BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA:  
SÕDIcA 4MG + 500MGIML. SOLUÇÃO INJETAVEL 
AMPOLA SML 	 AMP 
B(J'TILBROMETO DE ESCOPOI.AMINA, SOL 
INJETAVEL 20MG/ML AMPOLA IML 	 ' 	.AMP 

 1 

	

.' 21)00 	2 . HIPOLABOR 

	

1000 	FARMACE 

100Ri. 

100 

7,90 	(4$ 

R$ 	2155 	1 	Ri. 	/ . '(7 1h' 

19 

1B4SOLUCAO 
CEFALOTINA SOOICA TAMPONADA, P0 PARA 

INJLIÃVELIG 	 AME' 

CEFTRIAXONA SODIcA. P0 PARA SOLUCAO 	' 

INJETAVEL 1G IV + DILUENTE 10 ML (R 	
. 	

1 ' 	R 

400 	ABI 

+ 	
400 	1 	NOVAFARMA 

50 

50 

Ri. 	669 	Ri. 	1/(0 

Ri. 	1 1.85,4 	Ri. 	4 744 O)) 

20 
CEETRIAXONA SÕDICA, P0 PARA SOLUCAO 
INJETAVEL SOOMG IV + DIL. SML (R), 	 1 	ER 400 NOVAFARMA 50 Ri. 	7.63 4% 	3.0231:2 

21 

22 

CETOPROFENO SOl. INJETVEL IV IOOMG 	' 	 ER 
OPÓËNO, S&IJCA01 

. 
N  JETA VEL 100 MS I.M. ' 	 " 

AMPOLA 2 ML. 	' 	. 	' 	' 	 AMP 

1000 

1000 

U.OUIMICA 

HIPOLABOR 

50 
. 

50 

R 	. %8 	02. 	8 

Ri. 	37(3 	Os 	a 

23 C1METIDINA, SOLUCAO INJETAVEL 	. 	 AME' 200 HYPOFARMA 100 Ri. 	1,58~41 	 310.00 

24 CIPROFLOXACINO 200MG/IOOML 	 AME' . 	80 ISOFARMA 1 Ri. 	42.35 	Ri. 	'1.306 00 

28 
C.LINDAMICINA 600MG SOL. INJETAVEL 150M0)?4L 	

r' AMPOLA OUFA.2ML. 	 FR 400 HIPOLABOR 50 , Ri. 	17.15 	Ri. 	8400»2 

26 CkON0lNA 150MG11ML EM ESTOJO ESTÉRIL 	AME' 200 	CRISTALIA 26 Ri. 	12.00 	Ri. 	2.10 	0 

27 
CLORAFENICOt. 1000 MG IV PÓ LIOFILO SEM 	1 
DILUENTE 	 . 	 AMP 100 	BLAU 50 Ri. 	7.28R$ 	728.00 

26 
CLORETO DE POTASSIO, SOLUCAO INJETÁVEL A 	T 
10% AMPOLA IôML. 	

' 	
1 AMP 

. 

100 	FARMACE 200 R$ 	0.48 	Ri. 	$800 

29 
CLORETO DE POTASSIO, SOLUCAO INJETAVEL A 	. 

19,1% AMPOLA IOML; 	' 	 ' 	 ' 	 ' 	AME' 
* 

' 	100 	ISOFARMA 200 EIS 	0.67 	Ri.' 	87.00 

30 
CLORETO DE $0010, SOLUCAO INJETAVEL 10% 	. 

NA AMPOLA 10 ML. 	' 	 AMP 100 	FARMACE 200 RS 	O 58 	R$ 21.00 

31 

CLORETO DE SODIO, SOLUGAO INJETAVEL 20% 
OU 3,4 MEQ/ML NA AMPOLA 10 ML. 

. 	 AME' 31])) 	' 	 FARMACE 200 Ri. 	.158 	[ 	Ri 	17.1(71 

32 COMPLEXO a $OLUÇÁO INJETÁVEL 2ML IV 	' AME' , 	2000 	HVPOFARMA 100 Ri. 	:t, .t'7} 	Ri 	O .140.01) 

'$3 

:34 

DESLANOSIDEO 0,2M0$1ML 2ML 	' 	 AMP 

DEXAMETASOI'JA FOSFATO DISODICO, SOLUEO 
INJETAVIEI 4MÇ,Mt, P.A 	Mj 	 ' 	 AME' 

100 

21)00 

U.QUIMICA 

FARMACE 

50  

100 

Ri. 	3 1$ 	R, 	"1 

Ri. 	8.09 

35AMPOLAIML 
DEXAMETASONA SOLUÇAO INJETAVEL 2MG/1 ML, 1 	. 	' 

, ftgfll 	' 	FARMACE 	100 EIS 	1 
36 DICLOFENACO SÓDICO 75 MGI'JML INJETÁVEL. 	1. AME' h0t 	ARMACE 	, 	100 Ri. 

PRAÇA 5i3j3 JOSÉ, 2, 0EN'P0, 15! EiEA-.. CF.P €.A4C -COO —CI4Pj 1' 



ESTADO DA BAHIA 
Prefeitura Municipal de 

1 

3P 

39 

40 

350+5OMG/M1.., 
OIMENIDRATO. 	CLORIDRATO DE PIRI0O'JNA, 

NJETAVELAMPOLA1ML 
DIPIROILA SODICA, SOLUCAO INJETAVEL 	

rn 

M&ML,AMPOLA2IL 	 - 

DOSUTAMI(4A CLORIDRATO DE, SOLUCAO 
INJETAVEL. 12.MMLMPOI2O ML ...  

MGIML AMPOLA 1OML 

--....---.,

DOPAMINA 

AMP 

AM 

 Ã.
P
. 

AMP 
tORIDRATO, SOLUCAO INJETAVEL.5 . 

. 

1000 	U.OUIMICA 
,----'--..-.-----.,...- 

3000 	FARMACE 

	

0 	HYPOFAMA 

	

20 	CRISTALIA 

50 	1 

100 

1X 	., f$ 

50 

R$ 	3.81 
............- 

R 

R$ 	4,0) 

.R$ .................. 

p 

P5 	81.0 

41 

42 

EFEDRINA SULFATO, SOLUCAO INJETAVEL 50M6. 
AMPOLA 1. 
ENOXAPARINA SÓDICA 20MG .AMP 10 	CRISTALIA 

9bO L.,LJP.0............95 
lO P5 	39.25 

$ 

R$ 	.o:' 

QXAPARINASODIGA4OMG 	 ....
AMP 

45ÍET11EFRINA. CLORIORATO 10 MG/ML 	 AMP 

1 	 BLAU 	 

:. 4 	 Qf 
10 	U.OUIMICA 

lu 

50 

RJ$ 	59i29 

RS 	3.(3(3 

9 
.. 	.... 

FERRO 18 (SACARATO DE I4IDROXIDO FRRICO( 
,16 5ML AMP 12 	UQUIMICA 50 P5 	5.75 	R5 

-17 

48 

rrroMEI'4A0IoNA (VITAMINA KB. SOLUCAO 	1 

INJETAVEL., INTRAMUSCULAR, 1OMGiML AMPOLA 
IML. 120 

FLUCONAZOL200MG/I00ML 	 i AMP 

IVPOFARMA 

12 	ISOFARMA 

50 

1 

	

5 	 f 	.("P 4fl 

	

P5 	22,00 	R$ 	284,Ui 

49 

50 

FUROSEMIDA, SOLUCAO INJETAVEL IOMG!ML 
AMPOLA2ML 	 AMP 
GENTAMICINA SULFATO, SOLUCAO INJETAVEL. 
1OM( AMPOLA 1 ML 	 1 AMP 

1000 	i. 	FARMACE 

100 	SANTISA 

100 

100 

P5 	1.01 	P5 	101000 

P5 	0174 L 	;'4 00 

52 

53 

S1SOMGAMpOLA2ML 
GENTAMICINA, SULFATO, SOLUCAO INJETAVEL 	T 

1 AMP 

GLICOSE, SOLUCAO  INJETAVEL 25%. IOML 	 AMP 

GLICOSE, SOLUCAO INJETAVEL 50% 'IOML 	' 	
AMP 

100 	SANTISA 

200 	. 	ISOFARMA 

500 " 	 ISOFARMA 

100 

200P5 

260 

P' 	212 	R~ 	212,110 

0.80 	 '0000 

P5 	1.17 	P5 	585 00 

41IWJETA/FL 
GLUCONATO DE CALCIO 10%, SOLUCAO 	. ..J 	.. 

IOOMGJML AMPOLA 0ML AMP 
. 	... 	 .. 	,... 

ISOFARMA _50 "0 

26 

. 

R2 	3 1O 	r 

P5 	1422 	P5 	85 55 HEPARINA SÓDICA 5.000.Ui/ 0.25ML SUBCUTAHEA 	AMP OU 	' 	CRISTALIA 

56 HEPARINA SÕDICA 5.000.UI)ML SML 	 AMP 80 	BLAU 25 P5 	43,50 	(15 	3.480.00 

57 
HIDRALAZINA, CLORIORATO, SOLUCAO INJETAVEL 
"OMG/ML AMPOLA 1MI 	 AMP 100 	CRISTALIA 50 P5 	822 	r2 

5e 
HIDROCORTISONA. HEMISSUCCINATO DE, P0 
PAR' SOLUGAO INJETAVEL IOOMO FA+DILUENTt. 	ER 200 	NOVA('ARMA 50 

50 

í, 	P54 	5 	P5 

P5 	7.71 	P5 89 
HIDROcORTISONA, HEMISSUCCINATO DE. P0 
PARA SOLUCAO INJETÁVEL SOOMG FA-DILUENTE 	ER 200 	NOVAFARMA 

60 
IMUNOGLOBULINA. ANTIRHO (D), SOLUCAO 
INJETAVEL25OMCG 	 PR 
IIIDOCAINA, CLORIDRAT() 2%. SOLUCAO 
INJETA/EI SEM VASO 20M0/ML AMPOLA 20M1

_.E_ 

50 	CSL 
- 

!22_ 	H'IPOI-ARMA 
25L 

100 

_
P5 ,) 2 Ou) 

P5 	11 	
1 

P5 	1 71  52 
..IDOCAINA. CLORIDRATO 2%, SOLUCAO 
INJETAVEL SEM VASO 20MG/ML AMPOLA 5IL 	.AMP 300 	NYPOFARMA 

63 MANITOL 2001,, 250ML SISTEMA FECHADO 	 AMP 70 	1 	FRESENIUS 1 P5 	10.51 	P5 
METIL  ERGOMETRINA. SOLUCAO INJETAVEL 0,2 
MG ML AMPOLA 1 ML 	 AMP 300 	UQ1JIMICA 50 P5 	268 	P5 	Si (i 

65 
METOCLOPRAMIDA,SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML 
AMPOLA2ML 	. 	 . 	 AMP 500 	PARMACE 100 P5 	0,95 	. 	145 	478,00 

66 
METRONIDAZOL SOLUÇÃO 0,5% 100 ML SISTEMA  
FECHADO 	' 	 . 	 . 	 AMP 100 	FARMACE 1 P5 	5.80 	'(5 	880.01) 

67 
NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML 
AMPOLA DE4ML 	 AMP 

1 
50 	1 	HIPOLABOR 100 

1 
P5 	16.12 	P5 	808.00 

tia
OCITOCINA. SOLUÇÃO INJETÁVEL SUIJIML 	 AMP 200 	U.O(JIMICA 50 P5 	3.27 	P5 	654.00 

09 
OMEPRAZOL SOLUCAO INJETAVEL 40M0 F.A. (R) +''  

DILUENTE. 	 . . 	 ' 	 FR 400 	U.QUIMICA sc; P5 	i,00 	P5 

70 
OX,ACILINA 600ICA, P0 PARA SOLUCAO 
INJETAVEL 500MG + DILUENTE 	 f 	FR 1 	100 	NOVAFARMA 50 

6 

P5 	2.97 	145 

P5 	5.95 	1* PIRACETAN 200 MO/MI 5ML 	- 	 ' 	
" AMP ' 	200 	SANOFI 

100 R$ 	627 	P5 72 
PMTA!*NÀ. SOLIJCAO i1JETAVt 2MGIM1 	' 

AMPOLA 2ML 	'' 	 . 	. 	. 	AMP 200 	1 	SANVÁL 
73 PROTAMINA CLORIDRATO 1000UIIML 5M1 	 AMP Co 	VALEANT 50 	P5 	/  

200 	 R.5 .... 74 
SULFATO DE MAGNESIO 10% SOLUCAO. 

 

INJETAVELMPO10ML 	 AMP 	20 . 	 ISOFARMA 

PI.CA SI.J3 JOSÉ. 32. CEI4TPO, 1,810UE A.I3.. C! P 46.848.000 - CNPJ 13 718,07;109, 



ESTADO DA BAHIA 

Prefeitura Municipal de 

SULFATO DE MAGNESIO 50% SOLUCAO 
/5 INIJETAVELAMPOLA 10M1 AMP 	20 ISOFARMA 200 R$ 8.47 'R 

AMPOLA 1OML (SUCCINILCOUNA, CLORETO 
76 AMP 10 BLAU 1 R$ 5 R$ 

TERBUTALiNA, SULFATO DE, SOL, INJETAVEL 
77 0,5MG/MI. AMPOLA 1 M AMP . 10 GREENPHARMA 50 P5 4.12 RS $1 

VITAMINA C. SOLUCAO INJETAVEL. SOOMG, 
78 AMPOLA 5 ML. AMP 2000 FARMACE 100 R$ 1.. P5 1LU6O 

[cento e noventa e quatro mII.qtrocentos reais Total: P5 194.400.00 

§ 10. Encontram-se inclusos no valor supramencionados todos os custos necessários à 

entrega e instalação dos produtos ora contratados. 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura de acordo com os 
produtos solicitados, devendo a mesma ser devolvida à CONTRATADA, em caso de 
erro. 

Parágrafo Segundo: O pagamento fica condicionado à comprovação do que a 
CONTRATADA encontra-se adimplerite com a regularidade fiscal, devendo ser 
comprovada mediante: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ): 
b) Certidão Conjunta de Débitos relativos ,a Tributos Federais e á Divida A.tiva da 

União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
c) Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, 

dentro do seu prazo de validade (Lei Federal ri' 8.036/1990 e 8.666/1993); 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do seu prazo de validade (Lei 

Federal n 12.440/2011 e 8.66611993): 
e) Certidão Negativa de débitos, emitida pela Secretaria de Tributação do Estado, no 

qual se localiza a sede da licitante, ou outro documento que o substitua legalmente. 
f) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante 

ou domicilio, dentro do seu prazo de validade; 

,c.LÁUSU QUARTA-. MS1RCAÇAO DA DESPESA 

As despesas decorrentes deste contrato, correrão por conta da seguinte dotação fixada 
na Lei Orçamentária Anual do Município de Ibiquera, exercido de 2022: 

UNIDADE: 06.01 
ATIVIDADE: 2035 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.19.0,30.00 
FONTE DE RECURSOS: 02 

UNIDADE: 06,01 
ATIVIDADE: 2051 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 
FONTE DE RECURSOS: 14 

UNIDADE: 06.01 
ATIVIDADE: 2098 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.9.30.00 
FONTE DE RECURSOS: 14 

1 () 
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ESTADO DA BAHIA 

Prefeitura Municipal de 9*JEhA 

UNIDADE 0601 
ATIVIDADE: 2999 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9,0.30.00 
FONTE DE RECURSOS: 14, 09 

USULUDORETE;. 

5.1. Os preços inicialmente contratados serão fixos e irreajustáveis durante toda a 
vigência do contraio, salvo na ocorrência da hipótese do art. 65. Inc. II, alínea "d, da Lei 
a° 8.666193. 

PRAZO 

6,1 O prazo de entrega dos produtos ora licitados deverá ser realizada em no máximo 
10 (dez) dias, a partir do recebimento da Nota de Empenholordem de fornecimento 
emitidas pelo setor responsável. 

6.2 A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data em que a entrega dos 
produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos. 

6.2.1 A entrega será feita à Secretaria Solicitante, nos endereços indicados nas orderi 
de fornecimentos expedidas pelo Município, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de 
Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo 
com as exigências do edital. 

6.2.2 Além da entrega no local designado pelo Setor de Compras, conforme subiten 
6.2.1, deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os materiais em 
local indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais 
danos causados a estes. 

6.3 Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste edital será 
imediatamente notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que 
fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais 
substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas neste edital. 

6.4 Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria 
solicitante não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser 
encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade. 

6.5 Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo 
fornecedor no prazo de 3 (três) dias contados da notificação da não aceitação. para 
reposição no prazo máximo de 3 (três) dias. 

6.8 A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do 
que foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a 
CONTRATADA para GubGttuição do objeto ontrgi 	m desacordo com 
especificações. 

PRAÇA Si1YJOSÉ. 32, CEiTR. e;CLERA..-CEP 46&4 .OG -CUPJ O 7167Yr 



ESADO DA BAHIA 
PrefeItura Murcpal de 

6,7 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da 
CONTRATADA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a 
substituir, rio todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

CLÁ"ULA4 	 ",P 

- Constitui obrigação da contratante: 
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
contratado; 
b) Designar Servidor responsavol pelo recebimento e conferência do objeto deste 
instrumento; 
c) Efetuar os pagamentos à Contratada, de acordo com as condições de preço e 
prazo estabelecidas, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências deste 
instrumento contratual: 
d) Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços: 
e) Promover acompanhamento e fiscalização do fornecimento do objeto: 

II - Constitui obrigação do contratado: 

a) Fornecer o objeto de acordo com as especificações e nas condições estabelecidas no 
termo de referência; 

b) Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao 
patrimônio do Município em decorrência de ação ou omissão de seus empreqdos ou 
prepostos. não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em ratão da 
fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE: 

c) Aceitar nas mesmas condições acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 
dentro do limite previsto em Lei; 

d) Substituir em até 3 dias úteis os materiais que não forem aceitos pela 
CONTRATANTE: 

e) Manter-se nas mesmas condições de habilitação exigidas na Contratação; 

1') Responsabilizar-se por todos os custos diretos e indiretos até a entrega do produto rio 
local indicado na Ordem de Fornecimento; 

g) Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados 
ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de 
ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forçi da 
lei, ligadas ao cumprimento do contrato a ser firmado; 

h) Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislaçio 
fiscal (Federal. Estadual e Municipal) e da Legislação social, previdenciária. trabalhista e 
comercial, decorrentes da execução do presente contrato: 

12 
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i) Obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas, sendo 
a única responsável pelas providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de 
eventuais inobservâncias das mesmas; 

j) Facilitar a ação da Fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso à 
documentação e atendendo prontamente às observações e exigências por ela 
apresentadas; 

1) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem 
estar cumprindo a legislação em vigor quanto ás obrigações assumidas na presente 
licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributários, fiscais e 
comerciais; 

m) Não utilizar-se deste contrato corno garantia para qualquer operação financeira, a 
exemplo de empréstimos; 

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO 
Este Contrato poderá ser modificado nos seguintes termos. 

- Unilateralmente, a critério da Administração: 

a) Quando necessário, por motivo' devidamente justificado: 
b) Para modificação do valor decorrente da majoração ou redução quantitativa do objeto 
contratual até o limite permitido por lei. 

II - Por acordo, quando: 

a) Necessária a modificação de regime ou modo de execução, por verificação da 
inadequação das condições originárias: 
b) Necessária a modificação da forma de pagamento, por motivos reievanVs •: 
supervenientes, mantido o valor inicial: 

Parágrafo único: A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições deste 
contrato, os acréscimos ou supressões efetuadas até limite de 25% (Vinte e cinco por 
cento) do valor inicial do Contrato. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
9.1 Dar-se-á a rescisão de plena direito deste Contrato, independentemente de 
notificação judicial ou extrajudicial, nas hipóteses previstas no art. 78 e seguintes da lei 
8.666/93, e /ou quanto a CONTRATADA: 

a) Requerer concordata ou falência: 
b) Transferir a outrem, no todo ou em parte o tornecimentó do objeto do contrato, sem a 
prévia autorização, por escrita, da CONTRATANTE; 
c) Não forem observadas as Cláusulas e condições do presente Contrato, após 
advertência por escrito; 

Parágrafo único: Ocorrendo a rescisão sem que-haja culpa da CONTRAAtA, era 
esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovedoe, tendo ainda ' direito ao 
pagamento devido pela execução do Contrato até a sua rescisão. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA FORÇA MAIOR 
10.1 Caso o CONTRATADO, por motivo de torça maior, fique temporariamente impedido 
de cumprir, total ou parcialmente, as suas obrigações, deverá cornunica o fato 
imediatamente á fiscalização, ainda que verbalmente, ratificando por escrito. 

§ V. Na ocorrência de motivo de força maior, o contrato será suspenso enquanto 
perdurarem os seus efeitos, podendo qualquer das partes propor o destrato. ficando o 
CONTRATANTE obrigado ao pagamento da importância correspondente ao valor do 
que tiver sido fornecido. 

§ 2. O CONTRATANTE e o CONTRATADO não responderão entre si por atraso 
decorrente de força maior. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
11.1 O CONTRATADO sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, ás 
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de 
sanções civis e criminais, se for o caso, de acordo com a Lei n.° 8.666/93. em sua atual 
redação. a Lei orgânica, esta no que couber, após o prévio processo administrativo. 
garantido a ampla defesa e o contraditório constitucionais: 

11.2 Advertência 'dar-se-á. a &itérib da Mníístra'ção, no caso de infrações leves: 

11.3 Multas: 

11.3.1 Por atraso no fornecimento e/ou instalação, fica o contratado sujeito a muttá diária 
de 0,5%,- sobre o total da compra. A malta será aplicada a partir do primeiro dia após o 
prazo estabelecido para fornecimento/execução do objeto. 

11.3.1.1 Cáso o objeto da licitação, não tenha sido fornecido e instalado em até 10 (dez) 
dias do prazo estipulado, poderá a Administração rescindir o Contratado (quanto 
houver), sem prejuízo da cobrança de multa e demais cominações previstas na Lei 
n°8.666/93. 

11.4 Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Adrniriistraçáo 
Municipal será aplicada ao CONTRATADO: 

11.4.1 até 03 (três) meses, quando incidir duas vezes em atraso rio fornecimento e/ou 
instalação, por mais de 15(quinze) dias. no mesmo contrato ou em contratos distintos, 
no períodode um ano. 

11.4.2 até 01 (um) ano nos casos ém que a inadímpléncia acarretar prejuízos para a 
Administração. 

11,5 A declaração de inidoneidade' oera licitar 'oU contratar com a Administração será 
aplicada ao contratado que incorrer pela segunda vez na falta prevista no item 104.2. 

11.6 Esgotados todos os prazos de fornecirnento e instaiaço do objeto do coou ato que 
tiverem sido concedidos pela autoridade CONTRATANTE, a CONTRATAbÃ ficara 
automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto não ressarcir ,s 
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danos causados á Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes 
assumida. sem prejuízo de outras penalidades, 

11.7 As multas previstas neste Edital poderão. a critério da Administração, serern 
aplicadas isoladas ou conjuntamente com outras sanções, após prévio processo 
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório constitucionais, a 
depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA. 

11.8 Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor 
do objeto, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o 
contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Administração. 

11 .9 Os danos e prejuizos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à CONTRATADA. sob 
pena de multa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA~  DOS CASOS OMISSOS 
12.1 O presente contrato rege-se pelo disposto nas Leis Federais n° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, constituindo ato juridico perfeito e conferindo às partes 
signatárias direito adquirido. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DA FISCALIZAÇÃO., E ACOMPANHAMENTO DO 
CONTRATO: 
Compete a Secretaria Municipal de Saúde o acompanhamento, fiscalização e execução 
do presente instrumento, na pessõà da Serilioç&Liviá iatiane de Joús Gonçalvs, com 
poderes para verificar o fiel cumprimêrrto deste em todos os termos e ddnàiçõe5, 
inclusive qualidade preço e especificações, sendo que sua eventual omissão não eximirá 
a CONTRATADA dos compromissos e obrigações assumidos perante o 
CONTRATANTE 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
14.1 O presente contrato passará a vigorar a partir de 14/01/2022, com término em 
14/01/2023, podendo ter seu prazo prorrogado de acordo com o previsto no art. 57, cia 
Lei n" 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
Fica eleito o foro do Município de Ibiquera, em detrimento de qualquer outróor mais 
privilegiado que seja. para dirimir quaisuer dúvidas relativas ao presente Contrato. 

Assim, por estarem justas e acertadas, 	bscrevem as partes o presente Termo de 
Contrato, em 4 (quatro) vias dê igual t 	e forma dando-o como bom e vakoso, na 
presença de duas testemunhas. 

Ibiquera, BA, 14 de janeiro de 2022. 

MUNICI 
Ivan Cl 

Pre 
cc- 

BQUERA 
e Almeida 

viuhic'rpar 
-m,TÂNTE 
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CONTRATADA 

Testemunhas: 

Nome- 
k\ D95 

Nome: 	 - 
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