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CONTRATO N ^3137/2020

CO.NTRATO DE COMPRA QUE ENTRE .SI
CELEBRA.M, DE UM L.ADO, O MUNICÍPIO
DE NOVA VIÇO.SA/BA E, DO OUTRO. A
EMPRESA MAITOS OLIVEIRA COMERCIO
DE MEDICA.MENl OS LTDA

O município I)

NOVA VIÇOSA(BA), pcs.siia jurídica de direito púhlieo interno, inscrito no CNPJ sob o n",

com sede na Avenida Oceânica, n."2994, Bairro .Abrolhas -Tel.:(73) 3208-1177 - CEP 45.920OüO dt.- Nova Viços, - BA. neste ato representado por seu Prefeito Municipal. Sr. .M.ANÜKL CO.STA AI MEJDA
13.761.5?i/0001-40

AÇ.ÀO no FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA - F.MS, inscrito no CNPJ

com COP.ARTICTl
sübon": 11,756,421 /Oüül-63, com

sede na Rua Murcchal Castelo Branco, lOOÜ, B. Castelo, distrito de l'oslü da Maia-

Nova Vii,-osa-B:ihia. , nasie ato repre.sentado por seu

gestor o Sr MANOEL MECIAS FONTES DA SILVA, brasileiro,
Franeiseo Henrique, n°. 15, Nova Coréia. Caravelas. BA. CEP: 45.900-000. inscrito no CPF sob
n^ 594,993.705-^ 7, doravante denominado CONTRATANTE e a MATTOS OLIVEIRA COMERCIO

casado, residente à }ua

o

DE MEDICAM ENTOS

LTDA, registrado na Rcccila Federal sob NIRE 29202889941, CNPJ n°

21, com sede na Rua Guilhermino Novais, 09 Recreio Viloria da Conquista.
Bahia. CEP 45.0: 0-600, representada pelo Senhor Jorge Ncio Oliveira, empresário, irnscrito tio CPF
n" 525,205,365-f 0. RG n" 04,870,594-70 SSP- BA, residente e domiciliado nci Caminho P. n" 63,

07,886.202/0001

Apl" 301. Urbi I, Candeias, Vitória da Conquista, Bahia, CEP 45.0000-000, denominada
CO.NTRATADA. liendo cm vista o que consta no Processo Administrativo n". 817,/202ü c cm observância âs

disposições da Lei n' 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, da Lei n" 8.666, de 21 dc junho de 1993 e demais legislaç3o
aplicável, resolvem

■cifbrar o presente Termo dc Contraio, decorrente da Dispensa de Licitação ti". 141/2020. mediante

üs cláusulas e condiç oes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PP IMEIRA - DO OBJETO.

presente Termo Contratação de Empresa especializada para aquisição de

O objeto do

para compor o KIT coviD-19, confomie iabeia-1, para atender 83 demandas da

Medicamentos

Secretaria

Municipal de Saúde oriunda dos serviços de assistência à saúde dos

nossos mun

icipes vinculados a Atenção Primária e a Média e Alta Complexidade no

enfrenta mer

to ao combate a Pandemia do Covid-19 e ainda em decorrência da

necessidade

de controle aplicação das Normas de Biossegurança para atender as

demandas c

a Secretaria Municipal de Saúde.

.2 Descrição do Objeto:
ITEM
1

i ... ' i

- ^

í'

AZITRO' 'HCINA 500MG

DESCRIÇÃO

UNIO

QUANT

VLR.

VLR, TOTAL

UNITÁRIO
CPR

2.000

RS9,28

RS18.S60,00
RS 16.135,00

COMP
2

Ceflriax mia lalM/IV

UNÍD

500

RS 32,27

5

Prednisc na 20 nip CPR

CPR

i.OOO

RS 0,57

RS

570,00

t

Dipiron. 1 500 mg CPR

CPR

12.000

RS 0.3S

RS

4.200,00
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^COSA
Contftumóo uno novo ho^io'

5

Loratadi ria 10 m.a

6

Predsolona

2.000

RS 0,15

RS

300,00

FR

100

R$ 11,49

RS

1.149,00

CPR

1 mg/ml líquido

FR
7

loratadinia xarope FR 100

FR

100

RS 3,59

RS

359,00

S

Dipironal golas FR

FR

1.200

RS 1,78

RS

2.136,00

9

HIDROC:ORTISONA 100

AMP

500

RS 4,84

RS

1.452,00

10

Omepraz ol 20 mg CPR

CPR

8.000

RS 0,13

RS

1.040,00

11

Salbutan lol aerosol 100

FR

100

RS 32,85

RS

FR

100

RS 24,29

RS 2.429,00

MG IV/I M AMP

1.642,50

mcg
12

Acetilcis leina 20 MG
xarope

RS 49.972,50

TOTAL:

1.3 Este Termo cc Contrato vincula-se a Dispensa de Licitação, identificada no preâmbulo e as

cotações e propolsta de menor valor, independentemente de transcrição, bem como no Projeto
Básico que segue'em anexo ao presente.
CLAUSULASEtÍUNDA -DA VIGÊNCIA

2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 90 (noventa) dias, com início na data de
23/06/2020 e ence rramento em
a necessidade de

23/09/2020, prorrogável por períodos sucessivos, enquanto perdurar
cnfrentamento dos efeitos da situação de emergência de satáde pública de

importância interr acionai, declarada por meio da Portaria n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Sr.

Ministro de Estadii da Saúde.
CLAUSULA TERCEIRA-DO PREÇO

3.1 O valor do prebente Tenno de Contrato é de RS 49,972,50(quarenta e nove mil novecentos e setenta e
dois reais e cinqüenta centavos)
3.2 No valor acirr a

execução

contra

estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da

uai, inclusive

tributos

e/ou

impostos, encargos

sociais, trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cuinprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUJ\RTA-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:
Poder

Executivo

Órgão
Secretaria

301

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Municipal de Saúde
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VIÇOSA
Unidade

3d 101

Atividade

2. 74

Elemento

3390.30.00

Materiiii de Consumo

Fonte

02

Saúde 15%

14

Transferência de Recursos do FNS

CLAUSULA

Fundo Municipal de Saúde
GESTÃO DOS DEMAIS RECURSOS DA SAÚDE

3U1NTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

5.1 O prazo p ira pagamento e demais condições a eic referentes e o reajuste do valor contratual
das no Projeto Básico, anexo a este contrato.

estão cstabelec

CLAUSULAI

EX I A - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

6. l Não haverr

exigência de garantia de execução para a presente contratação.

CLÁUSULA: ETIMA -DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1 As condiçõ :s de entrega e recebimento

do objeto são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo

a csle contrato

CLAÍISULA < >1TAVA - DA

FISCALIZAÇÃO

8.1 O aconipan lamento e a fiscalização para o fiel cumprimento e execução deste Contrato, serão
feitos pela set vidora Jcssica de Oliveira, Gestora dos Contratos Administrativos do Poder
Executivo, conforme

Portaria n". 003/2017 lotado, a qucin caberá a responsabilidade de fazer

cumprir rigorosamente, os prazos, condições e disposições deste Contrato, bem como, comunicar às

autoridades cor^pclentes qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legai
e/ou administra iva.

Municipal de Saúde designara para fiscalização e acompanliainenio da execução

2. A Secretaria

deste contrato ár.Rodrlgo Porto de Andrade - portadora do RO sob n". 9.668.950-10 - SSP/BA e
CPF n". 826.59Í815-72. Portaria n" 1298.'2020.

3. Fica reservada a Secretária Municipal de Administração, a competência para resolver todos e
quaisquer casos singulares, duvidosos ou omissos

deste contrato, nas normas c em tudo mais que de

qualquer forma SC relacionar direta ou indiretamente com o fornecimento dos produtos objeto do
contrato, rcspeitado o contraditório c a ampla defesa.
4. A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única c integral do

CONTRATADO no que sc refere a prestação dc serviços, à execução do Contrato e as implicações
próximas ou rei

lotas perante o CONTRATANTE e/ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrência

de eventuais ir

egularidades na execução do contrato não implica cm co-rcsponsabilidade do

CONTRATAN E.
5. O CONTRA fADÜ

deve permitir e oferecer condições para a mais completa fiscalização do

contratante forncccndo-lhc informações, propiciando o acesso às documentações pertinentes
e, atendendo as observações e exigências apresentadas

CLÁUSULA NÒNA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES.
9.1 -DACONTRATADA:
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RATADA deverá fornecer o objeto de acordo a necessIdíft^iík-t^^^kATANTI:

9.!.] ACONT

9.1.2 A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por iodas as obrigavões e

compromissos contraídos com terceiros, para a execução de.ste Contrato, bem como, pelos encargos
trabalhistas, pievidenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins. a eles não se vinculando
a CONTRAT/iNTH a qualquer titulo. nem mesmo ao de solidariedade;

9.1.3 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
la execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos c/ou
cmpregado.s. n 0 excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento
imprudência,

feito pela CON TRATANTE ou por seus propostos:
9.1.4 ACONT RATADA

assumirá a responsabilidade total pela execução do contrato.

9.1.5 A CON7 R.ATADA

abastecimento

obriga-sc a manter estoques suficientes para atender as necessidades de

tontido no Projeto Básico, que é parte integrante deste Contrato.

9.1.6 Reconhe ;er

os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no

Artigo 77 da Lo1 8.666/93;
9.1.7 ACONT RATADA

de habilitação

deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas us condições

qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no art. 55. inciso XII da Lei

n" 8.666/93.
9.1.8 Comunica r

à Secretaria Municipal de Saiidc de Nova Viçosa os eventuais casos fortuilos e de

força maior, di'ntro

do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do falo e apresentar os

documentos pat a a respectiva aprovação, em atê 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua
ocorrência, sob Dena de não serem considerados;
9.1.9 A CONTI:ATADA

é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor inicial
atualizado do cc mralo. nos lermo.s do artigo 4", í, da Lei n, 13.979/2020.
9.1.10 Fornecer o objeto

contratado dentro dos prazo.s estabelecidos no Projeto Básico.

9.2 - DA CONTRATANTE:

9.2.1 - Pagar co iforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Conirat0. na integralidade dos seus Icrmo.s;
9.2.2 - Os for necimentos

serão acompanhados c fiscalizados pelo Secretário ordenador das

despesas, scgun do as unidades solicit;inles, ou outro servidor designado para substitui-lo, que
anotará cm reg isiro próprio as ocoiTéncias relacionadas com o fomccimcnio dos produtos,
determinando o ^uc for necessário à regularização das faltas ou defeitos übscr\'ados.
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9.2.3 - Podem a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial doTscrviços, caso não sejam
atendidas, dci iro

de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras

sanções que p >ssam se aplicar a CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO.
O presente Te mo de Contrato encontra-se vinculado ao Processo Administrativo n". 819/2020 e
seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DOS CASOS OMISSOS.

O.s casos om ssos serão decididos pela CON'I RATANTE, segundo as disposições contidas
estabelecidas iia Lei n. 13.979/2020, na Lei n" H.6fi6, de 1993, e demais normas federais de
licitações e cor ilratus administrativos c, subsidiariamenie, segundo as disposições contidas na Lei n"
8.078. de 1990 - Código dc Defesa do Consumidor - e normas c princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA ibÉClMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO.
A CONTRAT NTE providenciará
4" da Lei Feder j] n". 13979/2020.

a publicação deste Contrato, seguindo os termos do §2" do aii

CLÁUSULA I ÉCIMA TERCEIRA - FORO
L eleito o Foro

da Comarca de Nova Viçosa para dirimir os litígios que decorrerem da execução

deste Termo de
Lei n" S.666/93

Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme ari. 55, §2° da

Para firmeza e

■alidadc do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de

igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por 02(duas)
testemunhas.

A
Nova Viçosa, 2 I de junho dc 202U.

Fontes da Silva
uiiicii

SECRETAIOA >IUN1CIPAL DE SAÚDE/F.MS

/-C ■'
M

\TTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDIC.
Jorge Neto Oliveira

lENTOS LTDA

''07.886.202/0001-21"»
Testemunhas:
l)

/ru/... /

CPF n°<

MATTOS OLIVEIRA COMERCIO
DE MEDICAMENTOS LTOA
«OACOCMOfMíbflO N^>VAIS.

, 1.0 T u AMf 4 í u c®
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