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CONTRATO~ADMJNISTRAT'fO DE EORNECIMENTo· ~'!,'.123/202~

CONTRA'I'.OjDE FORNECI!';IENT?, QUE CELEBRAM ENTRE SI
O MUNICIPJO DE l'dACURURE - FUNDO l'dUNICIPAL DE
SAÚDE E A EMPRESA l'd&A SUPRA COMERCIAL LTDA ME,

!

••

SEGUNDO ÍS CLÁUSULAS ABAIXO.:
Contrato de fornecimento celebrado entre o 111unicípio de MACURURE, pessoa Jurídica de Direito Publico,
CNPJ/MF 14.217.343/0001-17, com sede na Praça Municipal, s/n, Centro,. neste Município, representado
neste ato pelo Prefeito do Município, LEia.NDRO BERGUE GOMES DA CRUZ, brasileiro, casado,
residente e domiciliado nesta cidade, inscrilo no CPF sob o n' 036.832.075-82 CI sob nº 988867117 SSP/BA, simplesmente, CONTRATANTE, e 1o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, situado à Rua do Campo,
s/n inscrito no CNPJ nº 12.360.866/0001-921 representado pela Secretári<1 de Saúde LARISSA GOMES
DA CRUZ portadora do CPF nº069.956.454-~9 e RG nº 11.127.980-13 SSP-BA, também CONTRATANTE
e de outro lado a empresa M&A SUPRA COMERCIAL LTDA ME, portadora do CNPJ n' 10.731.996/000169, sediada à Rua A, nº 58 - Cond. Empres1rial Litoral Norte - Qd 01 - Lote 23 · !tinga - Lauro de Freitas
- BA, aqui representada pelo seu sócio !Marco Antônio Crisostomo Portela portador do CPF nº
371.700.665-72 e CI nº 1.638.170-06, dorav9nte denominada CONTRATADA, para a execução do objeto
descrito na Cláusula Primeira - Do Objeto.

CLÁUSULA PRIMEIRA- Do Objeto

•

1.1.Constitui objeto desta contrato a contrafação de empresa. para o fornecimento de medicamentos
injetáveis para atender a demanda das U~idades de Saúde deste Município, conforme proposta de
ljcit~ção pregão presencial nº 015/2021 em qr a CONTRATADA foi vencedora.

j

CLAUSULA SEGUNDA - Da Forma de Fornecimento
2.1. Os produtos solicitados serão fornecidos de forma completa no endereço indicado pela
Secretaria de Saúde.
CLÁUSULA TERCEIRA - Do Preço
3.1. Pelo fornecimento dos produtos, ora pactuados, a CONTRATANTE pagará ao (a) CONTRATADO
(A), o valor glob. ai estimado de R$ 544.000,0, (quinhentos e quarenta e quatro mil, reais), correspondente
ao lote 01 da empresa vencedora, através d depósito na conta corrente do (a) Contratado (a) do (a) qual
~
seja titular ou cheque nominal.
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CLÁUSULA QUARTA- Das Condições de!Pagamento

1
1

l'

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor correspondente ao fornecimento até 30 dias
após a emissão da nota correspondente, deJramente atest;ido pelo(a) responsável.

1

•l
1

4.2. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais ou legais, nem
implicará na aceitação definitiva dos produtóil, total ou parcialmente.

CLÁUSULA QUINTA- Dos critér:os de realstamento, revisão e atualização monetária.
5.1.
Os preços contratados poderão ser dbjeto de revisão de acordo com o disposto na alínea "d", do
inciso li, do artigo 65 da Lei Federal nº 8)666/93, mediante solicitação d<! empresa vencedora e ou
contratada ao representante legal do órgão eontratante, desde que acompanhada da documentação que
comprove a efetiva procedência do pedido. '
5.2.

Este contrato não sofrerá nenhum tipq de reajustamento.

CLAUSULA SEXTA - Da vigência, prazo de inicio, de conclusão e entrega

6.1. O presente acordo terá vigência a partir 1a data da sua assinatura, encerrando-se 31 de março
de 2022.
1
6.2 As partes poderão realizar termo aditiv1, devidamente motivado, conforme prevê o Art. 65 da Lei
8666/93.
j

•••

6.3 Para esta contratação, as partes poderão realizar termo aditivo de vigência dos créditos
orç~mentários, .conforme prevê o Art. 57 da L1i 8666/93, quando for o caso.

1
f

'

CLAUSULA SETIMA - Do crédito pelo qual lcorrerá a despesa

7.1. As despesas decorrentes do presente .contrato correrão à conta de dotação própria, no Orçamento
1
vigente da CONTRATANTE, a saber:
Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - Fun90 Municipal de Saúde
Ação: 2.036 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Class. Econômica: 33..90.30 Material dj' Consumo
\\\\.. (\
~,,
Fonte de Recursos: 02
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Unidade Orçamentária: 3.01.01 -Fundo Municipal de Saú.de
Ação: 2.042 - Manutenção dos Deméis Recursos do SUS
Class. Econômica: 33.90.30 Material de Consumo
1
Fonte de Recursos: 14

•
1

Unidade Orçamentária; 3.01 .01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.082 - Manutenção da Saúde[da Famllia - PSF.
Class. Econômica: 33.90.30 Material de Consumo
1
Fonte de Recursos: 14
Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - Fun'do Municipal de Saúde
Ação: 2.041 - Manutenção dos Serviçps de Atendimento móvel as Urgências - SAMU
Class. Econômica: 33.90.30 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 14

CLÁUSULA OITAVA- Das garantias

8.1. A critério da administração, não houve sdlicitação de garantia neste contrato.

CLÁUSULA NONA~ Dos direitos e das .reslonsabilidades/obrigações das partes
1

:.

l

9 . 1. As partes têm direito e a responsabilidade de manter durante todo o período de vigência. do contrato,
o equilíbrio econômico financeiro da época d, contratação.

9.2. A Contratante tem o direito de alterar un(lateralmente o presente contrato com vistas ao atendimento
do interesse público.
9.3. As partes têm a obrigação de realizar termo aditivo motivado por qualquer alteração no contrato.

9A. A c_ontratada tem a _obrigação de comu~icar oficialmente, com_ antecedência mlnim_a de 30 (trinta)
dias_, a int.enção de rescIndIr este contrato,'J qual se dará por meio de termo rescisório assinada por
ambas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA - Das penalidades ca íveis e das multas.

10.1. Ao particular contratado, se inadimplentk. serão aplicadas as penalidades contidas no art. 87 da Lei
8666/93.
1

1
1

10.2. Ao Poder Público Contratante, será imp9tado o pagamento de multa à razão de 1% (hum por cento)
ao mês e juros de 12% (doze por cento) ao ano, ambos calculados pro rata temporis, se realizar fora do
prazo estabelecido na Cláusula Terceira deste! Instrumento, os pagamentos pactuados.
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10.3. A_ Contratada está sujeita a cumprir ~ste contrato de forma legal e integral, ficando a mesma na
obngaçao de pagar multa de 20% (vinte) por cento do valor deste contrato como indenização no caso .de
inadimplência de qualquer cláusula deste corrato.
10.4. O pagamento de valores referentef à multa será efetuada imediatamentl;l, ou facultacja a
Administração ~fetuar o respectivo desconto ras faturas a serem pagas a CONTRATADA.

•
1

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Das obrr· ações da contratada
Sem .prejuízo de outros encargos decorre tes da Lei, constituem obrigações da CONTRATADA, na
execução dos serviços objeto deste contrato:

11.1. Os medicamentos deverão ser apresentados devidamente dentro das especificações solicitadas.
11.~. Fornecer os medicamentos conform11 solicitações emitidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE, de imediato, na sede do município.
11.3. Atender a todas as despesas decorrentes de transporte ou quaisguer outras necessárias a
execução completa das entregas.

1
1

·l
i.
1
1

11.4. Acatar e facilitar a ação da fiscalização por parte da ADMINISTRAÇÃO, quando em visita ao
estabelecimento / depósito, a fim de ave1·guar as condições de armazenamento das mercadorias,
cumprindo as exigências da mesma.
11.5. Dirigir e supervisionar os serviços, fie ndo responsável, perante o CONTRATANTE, pela exatidão
dos prazos e pela correta observância das especificações e demais normas aplicáveis.
11.6. Reconhecer os direitos da administradão em caso de rescisão administrativa, prevista nos artigos
77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
1
11.7. Manter durante toda execução do cortrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei 8.666/93.
11.8. Não utilizar este contrato como g~rantia de qualquer operação financeira, a exemplo de
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Das obriJações da contratante

12.1. Cumprir com a forma de pagamento a!cordada neste contrato, bem como todas as outras deste
contrato.
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12.2. Oferecer planilhas de pedido dentro das especificações da licitação.
1
.
12.3. Comunic.ir, oficialmente, com antece~ência de 24 horas qualquer alteração nos equipamentos e
acessórios solicitados.

'

•

.I

12.~. Realizar~ fiscalização,_ definindo oficiarente um preposto para tal atividade.

1

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Dos casr de rescisão

.

13.1. A CONTRATANTE se reserva o direitp de rescindir o presente contraio unilateralmente, antes do
prazo previsto, por inadimplemento contratual ou para atender ao interesse público, tudo nos termos da
legislação em vigor.
1
13.2. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, mediante caracterização formal do{s)
seu(s) motivo(s). conforme estabelecido(s) nds Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
13.3. O término do contrato fora da sua prJisão será formalizado através de celebração do !ermo de
encerramento, e que as partes CONTRATANTES darão mútua, plena, geral e irrevogável quitação de
todos os direitos e obrigações contratuais: ~alvo os que, por disposição de Lei ou deste instrumento,
vigorarem além da data do seu encerramento

1.
1

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da vinc4lação ao edital, ao pregão presencial e à proposta do.
licitante vencedor.

1

l
1
!

'

1
1

14.1. O presente Contrato se vincula à Licitaç~o Pregão Presencial nº 015/2021 .
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- Das Disposições Gerais

15. 1. O (A) CONTRATADO (A) colocará

l

disposição da CONTRATANTE, às suas custas. seus
empregados, equipamentos e material nec,1' ssário de modo a proporcionar uma boa exe. cução dos
serviços.

15.2. O {A) CONTRATADO {A) obriga-se a realizar os fornecimentos ora pactuados nos termos
es<obel,cidos
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CLÁUSULA DÉCIMA S.EXTA. Do.Foro.

.

1

·,

.

tI

16, 1. Eleger-se-á o FORO DA COMARCA DE CHORROCHO, renunciando as pªrfos a qualquer outro,
por ma.. ls. priyile.. giado q. ue. seja para apreciar dirimir-as dúvidas e. controvérsias porventura; de.corre. ntes d.a
inte.rpretação e. execução deste, contrato.

•

li

·''

16.2. Assim havendo ajustados, fizeram imwimir este i.nstrumento. em 2 (duas) vias, que são _rubrica.d.as.
em todas as suas foJtias e• assinadas; a ú\tima delas, p.elos representantes. legais das partes e. pelas
.
testemllnhas presenciais, p,1ra os efeitosjlJrloicos.

Macururé, 15 de. março cie:2021'.
1
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EXTRATO OE CONTRATOS
A Prefeitura Municipal de Macururé toJa público o extrato dos seguintes contratos:

•

Contrato n' 123/2021
1
Objeto: Fornecimento de medicamentos injetáveis para atender a demanda das Unidades de
Saúde deste Município.
1
Contratado: M & A SUPRA COMERCIJ>iL LTOA ME
Valor global : R$544.000,00( quinhentos e quarenta e quatro mil reais )
1
Contrato n' 124/2021
Objeto: Fornecimento de medicamentos tipo controlados para atender a demanda das
Unidades de Saúde deste Município. 1
Contratado: M & A SUPRA COMERCIAL LTOA ME
Valor global estimado : R$95.000,00( roventa e cinco mil reais )

Contrato n' 125/2021
Objeto: Fornecimento de medicament9s para atender a demanda das Unidades de Saúde
deste Município.
Contratado: M & A SUPRA COMERCIAL LTOA ME
Valor global estimado : R$251.549,00(~uzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta
e nove reais )

•

Contrato n' 126/2021
Objeto: Fornecimento de material/prddutos de uso único para atender a demanda das
Unidades de Saúde deste Município. 1
Contratado: M & A SUPRA COMERCIAL LTOA ME
Valor global estimando : R$435.262loo( quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e
sessenta e dois reais )

Contrato n' 127/2021
Objeto: Fornecimento de insumos para diabéticos isulinodependentes, planejamento familiar
e laboratório para atender a demanda ~as Unidades de Saúde deste Município.
Contratado: M & A SUPRA COMERClfL LTOA ME
Valor global : R$350.900,000( trezentos e cinquenta mil e novecentos reais )
Contrato n' 128/2021
1
Objeto: Fornecimento de material/pr9dutos odontológicos para atender a demanda das
Unidades de Saúde deste Município. 1
Contratado: M & A SUPRA COMERCl'Í"L LTOA ME
Valor global : R$262.999,91 ( duzentos e sessenta e dois mil novecentos e noventa e nove
reais e noventa e um centavos )

CERTIFICAÇÃO !DIGITAL: JM++Z538DE51S6YPH4CD2G

Esta edição enbontra-se no site oficial deste ente.
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CONTRATP DE FORNECIMENTO, QUE CELEBRAM ENTRE SI
O MUN!CIP!O DE MACURURÉ - FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE E~ EMP~SA M&A SUPRA COMERCIAL LTDA ME,
SEGUNDQ AS CLAUSULAS ABAIXO:

Contrato de fornecimento celebrado entrelo m.unicípio de MACURURÉ, pessoa Jurídica dé Direito Publico,
CNPJ/MF 14.217.343/0001-17, com sede na Praça Municipal, s/n, Centro, neste Município, representado
neste ato pelo Prefeito do Município, EANDRO BERGUE GOMES DA CRUZ, brasileiro, casado,
residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob o nº 036.832.075-82 CI sob nº 988867117 •
SSP/BA, simplesmente, CONTRATANTE, ie o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, situado à Rua do Campo,
s/n inscrito no CNPJ nº 12.360.866/0001i92 representado pela Secretária de Saúde LARISSA GOMES
DA CRUZ portadora do CPF nº069.956.45i4-99 e RG nº 11.127.980-13 SSP-BA, também CONTRATANTE
e de outro lado a empresa M&A SUPRA 9OMERCIAL LTDA ME, portadora do CNPJ n• 10.731.996/000169, sediada à Rua A, nº 58 - Cond. Emp;esarial Litoral Norte - Qd 01 - Lote 23 • !tinga - Lauro de Freitas
- BA, aqui representada pelo seu sócio Marco Antônio Crisostomo Portela portador do CPF nº
371.700.665-72 e CI nº 1.638.170-06, dor~vante denominada CONTRATADA, para a execução do objeto
descrito na Cláusula Primeira - Do Objeto.

1 '

1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
· 1.1.Constitui objeto desta contrato a contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos tipo
controlados para atender a demanda da$ Unidades de Saúde deste Município, conforme proposta de
licitação pregão presencial nº.015/2021 et que a CONTRATADA foi vencedora.
CLÁUSULA SEGUNDA - Da Forma de F~rnecimento
2. 1. Os produtos solicitados serão torpecidos de forma completa no endereço indicado pela
Secretaria de Saúde.
CLÁUSULA TERCEIRA - Do Preço
3.1. Pelo fornecimento dos produtos, orajpactuados, a CONTRATANTE pagará ao (a) CONTRATADO
(A), o valor global estimado de R$ 95.000 00 (noventa e cinco mil reais), correspondente ao lote 02 da
1
conta corrente do (a) Contratado (a) do (a) qual seja titular ou
empresa. vencedora, através de depósito
cheque nominal.
~
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CLÁUSULA QUARTA- Das Condições df Pagamento

1

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTR;ATADA o valor correspondente ao fornecimento até 30 dias
após a emissão da nota correspondente, dlidamente atestado pelo(a) responsável.

~

4.2. Nenhum pagamento isentará a CON1RATADA das responsabilidades contratuais ou legais, nem
implicará na aceitação definitiva dos produtos, total ou parcialmente.

1

CLÁUSULA QUINTA - Dos critérios de retustamento, revisão e atualização monetária.
5.1.
Os preços contratados poderão ser' objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea "d", do
inciso li, do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante solicitação da empresa vencedora e ou
contratada ao representante legal do órgão contratante, desde que acompanhada da documentação que
comprove a efetiva procedência do pedido. ,

1

5.2.

Este contrato não sofrerá nenhum tipo de reajustamento.

CLAUSULA SEXTA - Da vigência, prazo le início, de conclusão e entrega
1

6.1. O presente acordo terá vigência a palr da data da sua assinatura, encerrando-se 31 de março
de 2022.
1

'·

6.2 As partes poderão realizar termo ad]i·vo, devidamente motivado, conforme prevê o Art. 65 da Lei
8666/93.
6.3 Para esta contratação, as partes poderão realizar termo aditivo de vigência dos créditos
orçamentários, conforme prevê o Art. 57 d Lei 8666/93, quando for o caso.
CLÁUSULA SÉTIMA - Do crédito pelo qtl correrá a despesa

7.1. As despesas decorrentes do presentL contrato correrão à conta de dotação própria, no Orçamento
vigente da CONTRATANTE, a saber:
f
Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - FLndo Municipal de Saúde
Ação: 2.036 - Manutenção das Ati+dades do Fundo Municipal de Saúde
Class. Econômica: 33.90.30 Materijl de Consumo
~
Fonte de Recursos: 02
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Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - F undo Municipal de Saúde
I
Ação: 2.042 - Manutenção dos Der:iais Recursos do SUS
Class. Econômica: 33.90.30 Material de Consumo
Fonte de Recursos: 14
1

1

•
1

.Unidade Orçamentária: 3.01.01 - ~undo Municipal de Saúde
Ação: 2.082- Manutenção da Saúae da Família - PSF
1
Class. Econõmica: 33.90.30 MaterirI de Consumo
Fonte de Recursos: 14
Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - ~undo Mµnicipal de Saúde
Ação: 2.041 - Manutenção dos Se7iços de Atendimento móvel as Urgências - SAMU
Class. Econômica: 33.90.30 - Matf!rial de Consumo
Fonte de Recursos: 14

CLÁUSULA OITAVA- Das garantias

8. 1.• A critério da administração, não houvi solicitação de garantia neste contrato.

CLAUSULA NONA- Dos direitos e das responsabilidades/obrigações das partes

9 .1 . As partes têm direito e a responsabilibade de manter durante todo o período de vigênci_a do contrato,
o equilfbrio econômico financeiro-da époc~ da contratação.

9.2. A Contratante tem o direito de alterar/unilateralmente o presente contrato com vistas ao atendimento
do interesse público.
1

·1•

9.3. As partes têm a obrigação de realizar jermo aditivo motivado por qualquer alteraçao no. contrato.

'

9.4. A contratada tem a obrigação de comunicar oficialmente, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias, a intenção de, rescindir este contra\o, a qual se dará por meio de termo rescisório assinada por
ambas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA - Das penalidades 'cabíveis e das multas.

10.1. Ao particular contratado, se inadimplbnte, serão a~licadas as penalidades contidas, no art. 87 da Lei
8666/93.
1 .
.
10.2. Ao Poder Público Contratante, será ifputado o pagamento de multa à razão de 1% (hum por cento)
ao mês e juros de 12% (doze por cento) ao ano, ambos calculados pro rata temporis, se realizar fora ,do
prazo estabelecido na Cláusula Terceira d~ste Instrumento, os p ~ o s pactuados.
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10.3. A Contratada está sujeita a cumprir 1este contrato de forma legal e integral, ficando a mesma na
obrigação de pagar multa de 20% (vinte) por cento do valor deste contrato como indenização no caso de
inadimplência de qualquer cláusula deste cclntrato.
10.4. O pagamento de valores referentbs à multa será efetuada imediatamente, ou facultada a
Ad~inistração ~fetuar o respectivo descontt nas faturas a serem pagas a CONTRATADA.

1

•
1

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Das obrigações da contratada

Sem prejulzo de outros encargos decorrintes da Lei, constituem obrigações da CONTRATADA, na
execução dos serviços objeto deste contratb:
11.1.

Os medicamentos deverão ser aprelentados devidamente dentro das especificações solicitadas.

11.~. Fornecer os medicamentos conforr' e solicitações emitidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE, de imediato, na sede do município

11.3. Atender a todas as despesas deLrrentes de transporte ou quaisquer outras necessárias a
execução completa das entregas.
1

l

11.4. Acatar e facilitar a ação da fiscalização por parte da ADMINISTRAÇÃO, quando em visita ao
1
estabelecimento / depósito, a fim de avleriguar as condições de armazenamento das mercadorias.
cumprindo as exigências da mesma.

1

11.5. Dirigir e supervisionar os serviços, ficando responsável, perante o CONTRATANTE, pela exatidão
dos prazos e pela correta observância das ~specificações e demais normas aplicáveis.

.l

11.6. Reconhecer os direitos da adminis.tl/ ação em caso de rescisão administrativa, prevista nos artigos
77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.

1

11.7. Manter. durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei 8.666/93.

1•

1

''

11.8. Não utilizar este contrato. comoj garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de
empréstimos bancários ou descontos de d plicatas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Das origações da contratante
12.1. Cumprir com a forma de pagamento acordada neste contrato, bem como Iodas as outras deste
'
contrato.
'
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12.2. Oferecer planilhas de pedido dentro idas especificações da licitação.
12.3. Comunicar, oficialmente, com antecedência de 24 horas qualquer alteração nos equipamentos e
acessóriçis solicitados.
/
.

,.

12.~_Hea.lizªr ~ fis. calização, definindo oficl'almente um preposto para tal atividade.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Dos c sos de rescisão

13.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente, antes do
1
prazo previsto, por inadimplemento contrltual ou para atender ao interesse público, tudo nos termos da
legisla~o em vigor.
13.2. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, mediante caracterização formal çlo(s)
seu(s) motiv.o(s), conforme estabelecido(s)\~os Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

13.3. O término do contrato fora da sua ~revisão será formalizado através de celebração do termo de
encerramento, e que as partes CONTRArANTES darão mútua, plena, geral e irrevogável quitação de.
todos os direitos e obrigações contratuai~, salvo os que, por disposição de Lei ou deste instrumento,
vigorarem além da data do seu encerrame~to.

'

1

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da vi~culação ao edital, ao pregão presencial e à proposta do
licitante vencedor.

1

'•

1

14.1. O presente Contrato se vincula à Lici!ação Pregão Presencial nº 015/2021.

CCÁ"5U'-A o,c,MA QUON<A -

o., o,,t.,çõ~ Go,a;,

15.1. O (A) CONTRATADO (A) colocará a disposição da CONTRATANTE, ~s suas custas, seus
1
empregados, equipamentos e material n,ecessário de modo a proporcionar uma boa execução dos
serviços.
.
15.2. O (A) CONTRATADO (A) obriga~se a realizar os fornecimentos ora pactuados nos termos
estabelecidos pela SECRETARIA MUNICIFIAL DE SAÚDE.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Do Foro
16.1. Eleger-se-á o FORO DA COMARCA DE CHORROCHÓ, renunciando as partes a qualquer outro,
po.r mais privilegiado que seja para apreciai' .e dirimir as dúvidas e controvérsias porventura decorrentes da
in_terpretação e execução deste. contrato.
16.2. Assim havendo ajustados, fizeram imprimir este instrumento em 2 (duas) vras, que são rupricadas
em todas as suas folhas e assinadas, a !ultima delas,. pelos representantes legais das partes e pelas
testemunhas presenciais, para os efeitos jurídicos.

Macururé·, 15 de março de 2021.

Prefeitura-d:i/1;;de Macururé

~ ~ ck eicu3.
Fundo Municipal de Saúde

CONTRATANTE
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EXTRATdl DE CONTRATOS
A Prefeitura Municipal de Macururé t~rna público o extrato dos seguintes contratos:

•

Contrato nº 12312021
1.
Objeto: Fornecimento de medicamentos injetáveis para atender a demanda das Unidades de
Saúde deste Município.
j
Contratado: M & A SUPRA COMERflAL LTDA ME
Valor global : R$544.000,00( quinhentos e quarenta e quatro mil reais )

i

Contrato nº 124/2021
ObJeto: Fornecimento de medica entos tipo controlados para atender a demanda das
Unidades de Saúde deste Município
Contratado: M & A SUPRA COMER IAL LTDA ME
Valor global estimado : R$95.000,dO( noventa e cinco mil reais )

1

Contrato nº 12512021
Objeto: Fornecimento de medicam ntos para atender a demanda das Unidades de Saúde
deste Município.
Contratado: M & A SUPRA COMERf::IAL LTDA ME
Valor global estimado: R$251.549,pO(duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta
e nove reais )

•

Contrato nº 126/2021
Objeto: Fornecimento de materialjprodutos de uso único para atender a demanda das
Unidades de Saúde deste Municipi9.
Contratado: M & A SUPRA COMER,CIAL LTDA ME
Valor global estimando
R$435.~62,00( quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e
sessenta e dois reais )

Contrato nº 127/2021
Objeto: Fornecimento de insumos ~ara diabéticos isulinodependentes, planejamento familiar
e laboratório para atender a demanda das Unidades de Saúde deste Município.
Contratado: M & A SUPRA COMERCIAL LTDA ME
Valor global : R$350.900,000( trez!' ntos e cinquenta mil e novecentos reais )
Contrato nº 128/2021
Objeto: Fornecimento de mataria /produtos odontológicos para atender a demanda das
Unidades de Saúde deste Municipi0.
Contratado: M & A SUPRA COMERCIAL LTDA ME
Valor global : R$262.999,91 ( duzJntos e sessenta e dois mil novecentos e noventa e nove
reais e noventa e um centavos )

CERTIFICAÇfO DIGITAL: JM++Z538DE51S6YPH4CD2G

Esta ediçã~ encontra-se no site oficial deste ente.
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CONTRAT_Ç DE FORNECIMENT':), QUE CELEBRAM ENTRE SI
O ty!UN!Clf!O DE MACURURE - FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE E /li EMPRESA M&A SUPRA COMERCIAL LTDA ME,
SEGUNDO js CLÁUSULAS ABArxo_=

1

1

!
1

••
t

Contrato de fornecimento celebrado entre e município de MACURURE, pessoa Juridica de Direito Publico,
CNPJ/MF 14.217.343/0001-17, com sede ça Praça Municipal, s/n, Centro, neste Município, representado
neste ato pelo Prefeito do Municlpio, LEANDRO BERGUE GOMES DA CRUZ, brasileiro, casado,
residente e domiciliado nesta cidade, inschto no· CPF sob o nº. 036.832.075-82 CI sob nº 988867117 SSP/BA, simplesmente, CONTRATANTE, é o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, situado à Rua do Campo,
s/n inscrito no CN. PJ nº 12.360.866/0001-~2 represen. lado pela Secretária de Saúde LARISSA GOMES
DA CRUZ portadora do CPF nº069.956.45t99 e RG nº 11.127.980-13 SSP-BA, também CONTRATANTE
e de outro lado a empresa M&A SUPRA C0MERCIAL LTDA ME, portadora do CNPJ nº 10.731.996/000169, sediada à Rua A, nº 58 - Cond. Emprésarial Litoral Norte - Qd 01 - Lote 23 - ltinga - Lauro de Freitas
- BA, aqui representada pelo seu sócib Marco Antônio Crisostomo Portela portador do CPF nº
371.700.665-72 e CI nº 1.638.170-06, dor~vante denominada CONTRATADA, para a execução do objeto
descrito na Cláusula Primeira - Do Objeto.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
1.1.Constitui objeto desta contrato a contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos para
atender a demanda das Unidades de Saµde deste Município, conforme proposta de licitação pregão
presencial nº 015/2021 em que a CONTRAÍADA foi vencedora.

1

1

,,

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Forma de Fornecimento
2.1. Os produtos solicitados serão fornbcidos de forma completa no endereço indicado pela
Secretaria de Saúde.

[

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Preço
3.1. Pelo fornecimento dos produtos, ora actuados, a CONTRATANTE pagará ao (a) CONTRATADO
(A), o valor global estimado de R$ 251.54~,00 (duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta e
nove reais), correspondente ao lote 03 ~$ 248.500,00; lote 22 R$ 3.049,00 da empresa vencedora,
através de depósito na conta corrente do (a) Contratado (a) do (a) qual seja titular ou cheque nominal.
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CLÁUSULA QUARTA- Das Condições de Pagamento
1

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONT~ATADA o valor correspondente ao fornecimento até 30 dias
após a emissão da nota correspondente, devidamente atestado pelo(a) responsável.

•

4.2. Nenhum pagamento isentará a COiTRATADA das responsabilidades contratuais ou legais, nem
implicará na aceitação definitiva dos produrs, total ou parcialmente.

CLÁUSULA QUINTA- Dos critérios de r~ajustamento, revisão e atualização monetária.
5.1.
Os preços contratados poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea "d", do
inciso li, do artigo 65 da Lei Federal nºl 8.666/93, mediante solicitação da empresa vencedora e ou
contratada ao representante legal do órgão contratante, desde que acompanhada da documentação que
comprove a efetiva procedência do pedido.]

5.2.

Este contrato não sofrerá nenhum tipo de reajustamento.

CLAUSULA SEXTA- Da vigência, prazJde início, de conclusão e entrega

6.1. O presente acordo terá vigência a pa~ir da data da sua assinatura, encerrando-se 31 de março
de 2022.
1

!.

.1

6.2 As partes poderão realizar termo adl1 ivo, devidamente motivado, conforme prevê o Art. 65 da Lei
8666/93.
6.3 Para esta contratação, as partes poderão realizar termo aditivo de vigência dos créditos
orçamentários, conforme prevê o Art. 57 d Lei 8666/93, quando for o caso.

1

.
.
. .
1
á
CLAUSULA SETIMA - Do credito pelo qrl correr a despesa

7'.1. As despesas decorrentes do present~ contrato correrão á conta de dotação própria, no Orçamento
vigente da CONTRATANTE, a saber:

:l

'

Unidade Orçamentária: 3.01.01 - Fi!mdo Municipal de Saúde
Ação: 2.036 - Manutenção das AtiV:idades do Fundo Municipal de Saúde
Class. Econômica: 33.90.30 Materia,I de Consumo
Fonte de Recursos: 02

~
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Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - F~ndo Municipal de Saúde
Ação: 2.. 042 - M.anutenção dos De1ais Recursos do SUS
Class. Econômica: 33.90.30 Materia de Consumo
Fonte de Recursos: 14

•
1

Unidade Orçamentária: 3.01.01 - F4ndo Municipal de Saúde
Ação: 2.082 - Manutenção da Saúle da Família - PSF
Clas.s. Econômica: 33.90.30 Materia de·consumo
Fonte de Recursos: 14
·
Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - F4ndo Municipal de Saúde
Ação: 2.041 - Manutenção dos Se"'íiços de Atendimento móvel as Urgências - SAMU
Class. Econômica: 33.90.30 - Mate~al de Consumo
Fonte de Recursos: 14

CLÁUSULA OITAVA- Das garantias

8.1. A critério da administração, não houve solicitação de garantia neste contrato.
CLÁUSULA NONA - Dos direitos e das rLponsabi/idades/obrigações das partes

9.1. As partes têm direito e a responsabilid~de de m,mter durante todo o perlodo de vigência do contrato,
o equilíbrio econômico financeiro da época da contratação.

9.2. A Contratante tem o direito de alterar Lniiateralmente o presente contrato com vistas ao atendimento
do interesse público.

;•
j

1

9.3, As partes têm a obrigação de realizar termo aditivo motivado por qualquer alteração no contrato.
9.4. A contratada tem a obrigação de co~unicar oficialmente, com antecec;lência mínima de 30 (trinta)
dias, a intenção de rescindir este contra!!, a qual se dará por meio de termo rescisório assinada por
ambas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA- Das penalidades cabíveis e das multas.

10.1. Ao particular contratado, se inadimplJnte, serão aplicadas as penalidades contidas no art. 87 da Lei
8666/93.
1

~

10.2. Ao Poder Público Contratante, será i'l1putado o pagamento de multa à razão de 1% (hum por cento)
ao mês e juros de 12% (doze por cento) ao ano, ambos calculados pro rata temporis, se realizar fora do
prazo estabelecido na Cláusula Terceira de~te Instrumento, os pagamentos pactuados.
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10.3. A Contratada está sujeita a. cump~ir este contrato de forma legal e integral, ficando a mesma na
obrigação de pagar mu.lta de 20% (vinte) por cento do valor deste contrato como indenização no caso de
inadimplência de qualquer cláusula deste contrato.
10.4. O pagamento de valores refereptes à multa será efetuada imediatamente, ou facultada a
Administração efetuar o respectivo descoljltO nas faturas a serem pagas a CONTRATADA.

·•
1

1
1

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Das obrigações da contratada

Sem prejulzo de outros encargos deco~rentes da Lei, constituem obrigações da· CONTRATADA, na
execução dos serviços objeto deste contráto:

11.1.

Os medicamentos deverão ser aprlsentados devidamente dentro das especificações solicitadas.

11.~. Fornecer os medicamentos confo[me solicitações emitidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE, de imediato, na sede do municlpr
11. 3. Atender a todas as despesas d!correntes de transporte ou quaisquer outras necessárias a
execução completa das entregas.
11.4. Acatar e facilitar a ação da fisca ização por parte da ADMINISTRAÇÃO, quando em visita ao
estabelecimento I depósito, a fim de lveriguar as condições dl;l armazenamento das mercadorias,
cumprindo as exigências da mesma.

••

1

11.5. Dirigir e supervisionar os serviços, 1ficando responsável, perante o CONTRATANTE, pela exatidão
dos prazos e pela correia observância dasiespecificações e demais normas aplicáveis.
11.6. Reconhecer os direitos da adminisln!ção em caso de rescisão administrativa, prevista nos artigos
77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
11.7. Manter durante toda execução do\ contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei 8.666/93.

I

11.8. Não utilizar este contrato como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de
em~réstimos b~ncários ou descontos de drlicatas.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Das origações da contratante

12 1. Cumprir com a forma de pagamentr acordada neste contrato, bem como todas as outras deste

4
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12-2. Oferecer planilhas de pedido dentro das especificações da licitação.
12.3. Comunicar, oficialmente, com anteclldência de 24 horas qualquer alteração nos equipamentos e
acessórios solicitados.
12,4, Realizar a fiscalização, definindo oficialmente um preposto para tal atividade.

•

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do•

ca~, de ,,sel,ão

13.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente, 'antes do
prazo previsto, por inadimplemento contrair' ai ou para atender ao interesse públiço,. tudo nos termos da
legislação em ,vigore
13.2. O presente contrato poderá ser resc ndido de pleno direito, mediante caracterização formal do(s)
seu(s) motivo(s), conforme estabelecido(s) rs Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
13.3. O término do contrato fora da sua previsão será formalizado através de celebração do termo de
encerramento, e que as partes CONTRATANTES darão mútua, plena, geral e irrevogável quitação de
todos os direitos e obrigações contratuais! salvo os que, por disposição de Lei ou deste instrumento,
vig~rarem além .da data do seu encerramenr
CLAUSULA DECIMA QUARTA - Da vinculação ao edital, ao pregão presencial e à proposta do
1
·
licitante vencedor.

••
1

14. ~. O presel)te Contrato se vinc~la à Licitrão Pregão Presencial nº 015/2021.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA- Das Disposições Gerais

15.1. O (A) CONTRATADO (A} colocar~ a disposição da CONTRATANTE, às suas custas, seus
empregados, equipamentos e material nelcessário de modo a proporcionar. uma boa execução dos
serviços.
1

1

1

15.2. O (A) CONTRATADO (A) obriga-~e a reali~ar os fornecimentos ora pactuados nos termos'
estabelecidos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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CLÁUSULA DÉ.CIMA SEXTA - Do Foro

16.1. Eleger-se-~ o FORO DA COMARCA! DE CHORROCHÓ, renunciando as partes a qualquer outro,

1
1

por mais privilegiado que seja para apreci.ar e dirimir as dúvidas e controvérsias porvenll.ira decorrentes da
interpretação e execução deste contrato.

.1

;•

16.2. Assim havendo ajustados, fizeram imprimir este instrumento em 2 (duas) Vié!S,. que são rubricadas
em todas as suas folhas e· assinadas, <! ~ltima delas, pelos representantes legais d·as partes e pelas
-testemunhas presenciais, para. os efeitos jurídicos.

1.
Macururé, 15 de março de 2021.
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EXTRATOIOE CONTRATOS

A Prefeitura Municipal de Macururé

•

lar· na público o extrato dos seguintes contratos:

Contrato nº 123/2021
Objeto: Fornecimento de medicamen\os injetáveis para atender a demanda das Unidades de
Saúde deste Município.
Contratado: M & A SUPRA COMERC)AL LTOA ME
Valor global : R$544.000,00( quinhe1tos e quarenta e quatro mil reais )
Contrato nº 124/2021
Objeto: Fornecimento de medicamj' ntos tipo controlados para atender a demanda das
Unidades de Saúde deste Município.
Contratado: M & A SUPRA COMERqlAL LTOA ME
Valor global estimado : R$95.000,0q( noventa e cinco mil reais )
Contrato nº 125/2021
Objeto: Fornecimento de medicamertos para atender a demanda das Unidades de Saúde
deste Município.
Contratado: M & A SUPRA COMER(ílAL LTOA ME
Valor global estimado : R$251.549,q0{duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta
e nove reais )

•

Contrato nº 126/2021
Objeto: Fornecimento de material/produtos de uso único para atender a demanda das
Unidades de Saúde deste Município/
Contratado: M & A SUPRA COMERCIAL LTOA ME
Valor global estimando : R$435.2,62,00( quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e
sessenta e dois reais )

Contrato nº 127/2021
Objeto: Fornecimento de insumos ~ara diabéticos isulinodependentes, planejamento familiar
e laboratório para atender a demanda das Unidades de Saúde deste Município.
Contratado: M & A SUPRA COME~ClAL LTOA ME
Valor global : R$350.900,000( trezentos e cinquenta mil e novecentos reais )
1

Contrato nº 128/2021
1
Objeto: Fornecimento de materialtprodutos odontológicos para atender a demanda das
Unidades de Saúde deste Municípi~.
Contratado: M & A SUPRA COME~ClAL LTOA ME
Valor global : R$262.999,91 ( duz<:1ntos e sessenta e dois mil novecentos e noventa e nove
reais e noventa e um centavos )

CERTIFICAÇfü DIGITAL: JM++Z538DE51S6YPH4CD2G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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CONTRATÕADMINIS.TRA TiVOJ5e·FORNECIMENf~126/2021I

•
1

CONTITO DE FORNBctMENTO, QUE Ce<.EBAAM ENTRE "
O MU~IC!PIO DE MACURURÉ - FUND·O· MUNICIPAL. DE
SAÚDE! E A EMPRESA M&A SUPRA COMERCIAL LTDA ME,
SEGUNDO AS CLÁUSULAS ABAIXO:
Contrato de fornecimento celebrado Jtre o município de MACURURÉ, pessoa Jurídica de Direito Publico,
CNPJ/MF 14.217.343/0001·17, com se~e na Praça Municipal, s/n, Centro, neste Município, representado
neste ato pelo Prefeito do Municípiq, LEANDRO BERGUE GOMES DA CRUZ, brasileiro, casado,
residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob o nº 036.832.075--82 cr sob nº 988867117 SSP/BA, simplesmente, CONTRATAN~E, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, situado à Rua do Campo,
s/n inscrito no CNPJ nº 12.360.866/0001-92 representado pela Secretária de Saúde LARISSA GOMES
DA CRUZ portadora do CPF nº069.956~54-99 e RG nº 11.127.980-13 SSP-BA, também CONTRATANTE
e de outro lado a empresa M&A SUPRA COMERCIAL LTDA ME, portadora do CNPJ nº 10.731.996/000169, sediada à Rua A, nº 58 - Cond. E~presarial Litoral Norte - Qd 01 - Lote 23 - !tinga - Lauro de Freitas
- BA, aqui representada pelo seu sócio Marco António Crisostomo Portela portador do CPF nº
371.700.665-72 e CI nº 1.638.170-06, ~cravante denominada CONTRATADA, para a execução do objeto
descrito na Cláusula Primeira - Do Objelo.
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

:•
1
1
1

1.1.Constitui objeto desta contrato a contratação de empresa para o fornecimento de material/produtos de
uso único para atender a demanda drs Unidades de Saúde deste Município, conforme proposta de
licitação pregão presencial nº 015/2021 em que a CONTRATADA foi vencedora.

.

. l

CLAUSULA SEGUNDA - Da Forma de Fiornecimento
2.1. Os produtos solicitados serão fornecidos de forma completa no endereço indicado pela

1

Secretaria de Saúde.

1

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Preço
3.1. Pelo fornecimento dos produtos, or pactuados, a CONTRATANTE pagará ao (a) CONTRATADO
(A), o valor global estimado de R$ 435.262,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e
dois reais), correspondente ;io lote 05 noivalor de R$ 57.000,00; lote 08 no valor de R$28.212,00; lote 09
no valor de R$11.700,00; lote 10 no valo[ de R$333.000,00; lote 20 no valor deR$ 3.150,00; lote 23 no
valor de R$2.200,00 da empresa venceqora, através de depósito na conta corrente do (a) Contratado (a)
do (a) qual seja titular ou cheque nominal.
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CLÁUSULA QUARTA- Das Condiçõis de Pagamento

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor correspondente ao fornecimento até 30 dias

,•.

após a emissão da nota correspondentet devidamente atestado pelo(a) responsável.

•
j

1

1
1

4.2. · Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais ou legais, nem
1
implicará na aceitação definitiva dos prolutos, total ou parcialmente.

CLÁUSULA QUINTA - Dos critérios de reajustamento, revisão e atualização monetária.
5.1.
Os preços contratados poderão .ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea "d", do
inciso li, do artigo 65 da Lei Federal 'n• 8.666/93, mediante solicitação da empresa vencedora e ou
contratada ao representante legal do órgão contratante, desde que acompanhada da documentação que
comprove a efetiva procedência do pedijº·
5.2,

1

CLAUSULA SEXTA- Da vigência, prazo de início, de conclusão e entrega

6.1. O presente acordo terá vigência a p1rtir d<! data da sua assinatura, encerrando-se 31 de março

••

\

6.2 As partes poderão realizar termo
8666/93.

ªf itivo, devidamente motivado, conforme prevê o Art. 65 da Lei
1

6.3 Para esta contratação, as partes poderão realizar termo aditivo de Vigência dos créditos
orçamentários, conforme prevê o Art. 57 da Lei 8666/93, quando for o caso.
CLÁUSULA SÉTIMA - Do crédito pelo

lua! correrá a despesa

7.1. As despesas decorrentes do prese1lte contrato correrão à conta de dotação própria, no Orçamento
vigente da CONTRATANTE, a saber:
Unidade Orçamentária: 3.01.01 - undo Municipal de Saúde
1
Ação: 2.036 - Manutenção das Atiridades do Fundo Municipal de Saúde
Class. Econômica: 33.90.30 Materr de Consumo
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Este contrato não sofrerá nenhu.. tipo de reajustamento.

de 2022.
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Unid<1de Orçamentária: 3.01.011- Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.042 - Manutenção dos Demais Recursos do SUS
Class. Econômica: 33.90.30 Ma[rial de Consumo
Fonte de Recursos: 14
•

1

•
1

r

Unidade Orçamentária: 3.01.01 1 Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.082 - Manutenção da ~aúde da Família - PSF
Class. Econômica: 33.90.30 Marria/ de Consumo
Fonte de Recursos: 14
Unidade Orçamentária: 3.01 .01 Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.041 - Manutenção dos ~erviços de Atendimento móvel as Urgências - SAMU
Class. Econômica: 33.90.30 - Mjllerial de Consumo
Fonte de Recursos: 14

CLÁUSULA OITAVA- Das garantias
8. 1.• A critério da administração, não hou( solicitação de garantia neste contrato.

CLAUSULA NONA - Dos direitos e das responsabilidades/obrigações das partes
1

9.1. As partes têm direito e a responsabjlidade de manter durante lodo o perfodo de vigência do contrato,

•

!

o equilíbrio econômico financeiro da épo<::a da contratação.

9.2. A Contratante tem o direito de alterJr unilateralmente o presente contrato com vistas ao atendimento

1

do interesse público.

9.3. As partes têm a obrigação de realizar termo aditivo motivado por qualquer alteração no contrato.
9.4. A contratada tem a obrigação de cbmunicar oficialmente, com antecedência mlnima de 30 (trinta)
dias, a intenção de rescindir este contr1' to, a qual se dará por meio de- termo rescisório assinada por
ambas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA- Das penalidades cabíveis e das multas.

l

10.1. Ao- particular contratado, se inadimdlente, serão aplicadas as penalidades contidas no art. 87 da Lei
8666/93.
10.2. Ao Poder Público Contratante, será jmputado o pagamento de multa à razão de 1% (hum por cento)
ao mês e juros de 12% (doze por cento) po ano, ambos calculados pro raia temporis, se realizar fora do
prazo estabelecido na Cláusula Terceira df!sle Instrumento, os pagamentos pactuados.
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10.3. A Contratada está sujeita a cum'prir este contrato de forma legal e integral, ficando a mesma na
obrigação de pagar multa de 20% (vint~) por cento do valor deste contrato como indenização no caso de
inadimplência de qualquer cláusula deste contrato.
.

•
J

.

1

10.4._ O pagamento de valores referentes à multa ser_á efetuada imediatamente, ou facultada a
Administração efetuar o respectivo descpnto nas faturas a serem pagas a CONTRATADA.

Sem prejuízo de outros encargos decorrentes da Lei, constituem obrigações da CONTRATADA, na
execução dos serviços objeto deste contato:
Os medicamentos deverão ser aresentados devidamente dentro das especificações solicitadas.

!

11.2. Fornecer os medicamentos conforme solicitações emitidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, de imediato, na sede do municíro.

1

11.3. Atender a todas as despesas aecorrentes de transporte ou quaisquer outras necessanas a
execução completa das entregas.
1

1

11.4. Acatar e facilitar a ação da fiscalização por parte da ADMINISTRAÇÃO, quando em visita ao
estabelecimento / depósito, a fim de ~veriguar as condições de armazenamento das mercadorias,
cumprindo as exigências da mesma.

i.
1

11.5. Dirigir e supervisionar os serviços\ ficando responsável, perante o CONTRATANTE, pela exatidão
dos prazos e pela correta observância das especificações e demais normas aplic;(lveis.
11.6. Reconhecer os di;eitos da adminiliração em caso de rescisão administrativa, prevista nos artigos
77, 78 e 79 d_a Lei 8.666/93.
1
11. 7. Manter durante toda execução dçi contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualiTação exigidas na Lei 8.666/93,
11.8. Não utilizar este contrato com~ garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de
1
empréstimos bancários ou descontos de (plicatas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Das o brigações da contratante
1

JJA-

12.1. Cumprir com a forma de pagamento acordada neste contrato, bem como todas as outras deste
contrato.

4Y

r.

1

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das! obrigações da contratada

1

11.1.

i
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12.2. Oferecer planilhas de pedido dentro das especificações da licitação.
12.3. Comunicar, oficialmente, com aliecedência de 24 horas qualquer alteração nos equipamentos e
acessórios solicitados.
1
·
12.~. Realizar~ fiscalização, definindo rci11lmente um preposto para tal atividade.

1

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA. Do, casos de rescisão

1

13.1. A CONTRATANTE se reserva o 1direito de rescindir o presente contrato unilateralmente, antes do
prazo previsto, por inadimplemento coltratual ou para atender ao interesse público, tudo nos termos .da
legislação em vigor.

1

l
1

13.2. O presente contrato poderá ser r,escindido de pleno direito, mediante caracterização. formal do(s)
seu(s) motivo(s), conforme estabe/ecidor nos Artigo~ 77, 7_8 e 79 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
13.3. O término do contrato fora da sup previsão será formalizado através de celebração do termo de
encerramento, e que 11s partes CONTRATANTES darão mútua, plena, geral e irrevogável quitação de
todos os direitos e obrigações contrat~ais, salvo os que, por disposição de Lei ou deste· instrumento,
vig_orarem além da data do seu encerralento.

1

'1

1

1•

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da vinculação ao edital, ao pregão presencial e à proposta do
licitante vencedor:
1
.
.
14.1. O presen~e Contrato se vincula à Lirayão Pregão Presencial nº 015/2021.
CLÁUSULA DECIMA QUINTA- Das Di,posições Gerais

15.1. O (A) CONTRATADO (A) cololrá a disposição da CONTRATANTE, às suas custas, seus
emp_regados, equipamentos e material necessário de modo a proporcionar uma boa execução dos
serviços.
-1'

%/1

15.2. O (A) CONTRATADO (A) obrig~-se a reali~ar os fornecimentos ora pactuados nos :termos

""''"ª'~ ,,,. SECRETAR~;""'T;' SAUDE.

5

'

•

•;:.'~iÍÍÍ:l:,•~•
~•--~-~

fi#!A'
,,~
t41.'l'

~~

-~

-

P R

,EI

F E I T U

R, A,

,,

O E

~

MACURURE ~. ~P
COMPR.QM!SSO

E

~.ESPEI-TO

~

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA• Do FoT

l

•

16. 1. Elege~-se-á o FORO DA COMA~CA DE CHORROCHÓ,. renunciando as partes a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja para apr~ciar e dirimir as dúvidas· e controvérsias porventura decorrentes da
interpretação e execução deste contrat

,.

16.2. Assim havendo ajustados,. fizeram imprimir este instrumento em 2 (duas) vias, que são rubricadas
em todas as suas (olhas e assinadas,j a úl.tima delas, pelos representan.tes legais das partes e pelas
testemunhas presenciais, para os efeito~ jurídicos.

1.

.
1

1

Macururé,. 15 d.e março:de 2021.

Prefeitu&I de Macururé
CONTRATANTE

MC)i\to

~

\[\~V\i'1 Q_~oSiiTo¼.o

M&A Supra pomercial Lida ME
CONTijATADA

:•

r.~,-<.kõw.8 .

Fundo Munieipá\dê Saude
CONTRATANTE

?~JÀ

Testemunhas:

Se..
1
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EXTRATO DE CONTRATOS
A Prefeitura Municipal de MacurJé torna público o extrato dos seguintes contratos:

•

Contrato nº 123/2021
1
Objeto: Fornecimento de medicamentos injetáveis para atender a demanda das Unidades de
Saúde deste Município.
\
Contratado: M & A SUPRA COMERCIAL LTDA ME
Valor global : R$544.000,00( quí~ hentos e quarenta e quatro mil reais )
Contrato nº 124/2021
1
tipo controlados para atender a demanda das
Objeto: Fornecimento de medicamentos
Unidades de Saúde deste Municí~io .
Contratado: M & A SUPRA COM~RCIAL LTDA ME
Valor global estimado : R$95.00p,00( noventa e cinco mil reais )
Contrato nº 125/2021
Objeto: Fornecimento de medicar,entos para atender a demanda das Unidades de Saúde
deste Município.
Contratado: M & A SUPRA COMERCIAL LTDA ME
Valor global estimado: R$251.5119,00(duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta
e nove reais )

•

Contrato nº 126/2021
Objeto: Fornecimento de materi~l/produtos de uso único para atender a demanda das
Unidades de Saúde deste Município.
Contratado: M & A SUPRA COM~RCIAL LTDA ME
Valor global estimando : R$43fi.262,00( quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e
sessenta e dois reais )

Contrato nº 127/2021
Objeto: Fornecimento de insumo~ para diabéticos isulinodependentes, planejamento familiar
e laboratório para atender a demanda das Unidades de Saúde deste Município.
Contratado: M & A SUPRA COM~RCIAL LTDA ME
Valor global : R$350,900,000( trezentos e cinquenta mil e novecentos reais )
1
Contrato nº 128/2021
Objeto: Fornecimento de material/produtos odontológicos para atender a demanda das
Unidades de Saúde deste Municí~io.
Contratado: M & A SUPRA COME1RCIAL LTDA ME
Valor global : R$262.999,91( du~entos e sessenta e dois mil novecentos e noventa e nove
reais e noventa e um centavos )

CERTIFICA5Ão DIGITAL: JM++Z538DE51S6YPH4CD2G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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CONTRATO ADMINISTRA!TIVO
DE F;ORNECIMENTO N~127/2021]
.
1

•
1

CONTRA'fO DE FORNECIMENTO, QUE CELEBRAM ENTRE SI
O MUNiqiPIO DE MACURURÉ - FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE EtA EMPRESA M&A SUPRA COMERCIAL LTDA ME,
SEGUND© AS CLÁUSULAS ABAIXO:
Contrato de fornecimento celebrado entJ o município de MACURURÉ, pessoa Jurídica de Direito Publico,
CNPJ/MF 14.217.343/0001-17, com sedd na Praça Municipal, s/n, Centro, neste Município, representado
neste ato pelo Prefeito do Município, jLEANDRO BERGUE GOMES DA CRUZ, brasileiro, casado,
residente e domiciliado nesta cidade, in$crito no CPF sob. o n~·036.832.0_75-82 CI so.b nº 988867117 SSP/BA, simplesmente, CONTRATANTE} e o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, situado à Rua do Campo,
s/n inscrito no CNPJ nº 12.360.866/0001t92 representado pela Secretária de Saúde LARISSA GOMES
DA CRUZ portadora do CPF nº069.956.494-99 e RG nº 11.127.980-13 SSP-BA, também CONTRATANTE
e de outro lado a empresa M&A SUPRA fOMERCIAL LTDA ME, portadora do CNPJ nº 10.731.996/000169, sediada à Rua A, nº 58 - Cond. EmAresarial Litor_al Norte - Qd 01 - Lote 23 - ltinga - Lauro de Freitas
- BA, ,iqui representada pelo seu sópio Marco Antônio Crisostomo Portel_a portador do CPF nº
371.7.00.665-72 e CI nº 1.638.170-06, doravante denominada CONTRATADA, para a execução do objeto
descrito na Cláusula Primeira - Do Objeto

CLÁUSULA PRIMEIRA- Do Objeto

~

1.1.Constitui objeto desta contrato a coptratação de empresa para o fornecimento de insumos para
diabéticos insulinodependentes, planejamento familiar e laboratório para atender a demanda das
Unidades de Saúde deste Município, co]forme proposta de licitação pregão presencial nº 015/2021 em
que a CONTRATADA foi vencedora.

1
CLÁUSULA SEGUNDA - Da Forma de Fornecimento
2.1. Os produtos
solicitados serão to(necidos de forma completa no endereço indicado pela
Secretaria de Saúde.
CLÁUSULA TERCEIRA - Do Preço
3.1. Pelo fornecimento dos produtos, or~ pactuados, a CONTRATANTE pagará ao (a) CONTRATADO
(A), o valor global estimado de R$ ~50.900,00 (trezentos e cinquenta mil e novecentos reais),
correspondente ao lote 17 e 27 no valor e 329.500,00 lote 25 no valor de R$ 15.100,00; lote 26 no v_ alÓr
de R$6.300,00 da empresa vencedora, através de depósito na conta corrente do (a) Contratado (a) do
(a) qual seja titular ou cheque nominal.
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CLÁUSULA QUARTA - Das Condiçõetde Pagamento

4.1. O CONTR.ATANTE pagará à CON RATADA o valor correspondente.. ao fornecimento até 30 dias
após a emissão da nota correspondente, devidamente atestado pelo(a) responsável.

•'
!

l

4.2. Nenhum pagamento isentará a C(j)NTRATADA das responsabilidades contratuais ou legais, nem
implicará na aceitação definitiva dos produtos, total ou parcialmente.

CLÁUSULA QUINTA- Dos critérios de lreajustamento, revisá.o e atualização monet;firia.
5.1.
Os preços contratados poderão Ser objeto d.e revisão de acordo com o disposto na allnea "d', d.o
inciso li, qo artigo 65 da Lei Federal
8.666/93, mediante solicitação da empresa vencedora. e ou
contratada ao representante legal do órgão contratante, desde que acompanhada da documentação que
comprove a efetiva procedência do pedidp .

?º

5.2.

Este contrato não sofrerá nenhum! tipo de reajustamento.

CLAUSULA SEXTA- Da vigência, prat de início, de conclusão e entrega

6.1. O presente. acordo terá vigência a partir da data da sua assinatura, encerrando-se 31 de marçQ
1
de 2022.

•
1

6.2 As partes poderão realizar termo ª1itivo, devidamente motivado, conforme prevê o Ar!. 65 da Lei
8666/93.
1
6.3 Para esta contratação, as parte~ poderão realizar termo aditivo de vigência dos créditos
orçamentários, conforme prevê o.Ar!. 57 da Lei 8666/93, quando for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do ,rna;,, ,,..,

j,.,

oo,~"-. •~PK•

7.1. As despesas deco. rrentes do preselte contrato correrão à conta de dotação própria, no Orçamento
vigente da CONTRATANTE, a saber:
Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - 1 undo Municipal de Saúde
Ação: 2.036 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Class. Econômica: 33.90.30 Materi~I de Consumo
Fonte.de Recursos: 02
1
··
Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.042 - Manutenção dos D~mais Recursos do SUS
Class. Econômica: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recursos: 14
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Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.042 - Manutenção dos Dbmais Recursos do SUS
· Class. Econômica: 33.90.30 Materl'ial de Consumo
Fonte de Recursos: 14
Unidade Orçamentária: 3.01 .01 -'fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.082- Manutenção da Saúde da.Família - PSF
C/ass. Econômica: 33.90.30 Matenl'ial de Consumo
Fonte de Recursos: 14
Unidade Orçamentária: 3.01.01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.041 - Manutenção dos Serviços de.Atendimento móvel as Urgências - SAMU
Class. Econômica: 33. 90.30 - Mat~rial de Consumo
Fonte de Recursos: 14

CLÁUSULA OITAVA- Das garantias

8.1. A critério da administração, não houv~ solicitação de garantia neste contrato.
CLÁUSULA NONA- Dos direitos e daslresponsabilidades/obrigações das partes

•

9.1. As partes têm direito e a responsabil\dade de manter durante todo o perlo.do de vigência do contrato,
o equilíbrio. econômico financeiro da época da contratação.

9.2. A Contratante tem o direito de alteral unilateralmente o presente contrato com vistas ao atendimento
do interesse público.

9.3. As partes têm a obrigação de realizarltermo aditivo motivado por qualquer alteração no contrato.
9,4. A contratada tem a obrigação de comunicar oficialmente, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias, a intenção de rescindir este contr~to, a qual se dará por meio de termo rescisório assinada por
ambas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA - Das penalidades! cabíveis e das multas.

10.1. Ao particular contratado, se inadimplente, serão aplicadas as penalidades contidas no ar!. 87 da Lei
8666/93.

º""'"' ;'~'" r•

10.2. Ao Poder Público Contratante, será \mputado o pagamento de multa á razão de 1% (hum por cento)
ao mês e juros de 12% (doze por cento) ao ano, ambos calculados pro rata temporis, se realizar fora do

P=o ,s,ab,,ecido M
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10.3. A Contratada está sujeita a cump1r este contrato de forma legal e integral, ficando a mesma na
obrigação de pagar multa de 20% (vinte)lpor cento do valor deste contrato como indenização no caso de
inadimplência de qualquer cláusula deste !contrato.
·

•
1

10.4. O pagamento de valores referentes à multa será efetuada imediatamente, ou facultada a
Administração ~fetuar o respectivo descaro nas faturas a serem pagas a CONTRATADA.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Das obrigações da contratada

Sem prejufzo de outros encargos decoirentes da Lei, constituem obrigações da CONTRATADA, na
execução· dos serviços objeto deste contrtto:

11. 1. Os medicamentos deverão ser apresentados devidamente dentro das especificações solicitadas.
11.2. Fornecer os medicamentos confJme solicitações emitidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, de imediato, na sede do município .

11. 3. Atender a todas as despesas decorrentes de transporte ou quaisquer outras nec.essárias a
1
execução completa das entregas.

••
•

11.4. Acatar e facilitar a ação da fiscalização por parte da ADMINISTRAÇÃO, quando em visita ao
estabelecimento I depósito, a fim de ]'veriguar as condições de armazenamento das mercadorias,
cumprindo as exigências da mesma.

11.5. Dirigir e supervisionar os serviços, ficando responsável, perante o CONTRATANTE, pela exatidão
dos prazos e pela correta observância das especificações e demais normas aplicáveis.

11.6. Reconhecer os direitos da adminiJtração em caso de rescisão administrativa, prevista nos artigos
77, 78 e 79 da Lei 8.666193.
1
11. 7. Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualifitação exigidas na Lei 8.666193.
11.8. Não utilizar este contrato como! garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Das jbrigações da contratante

12.1. Cumprir com a forma de pagamen,\o acordada neste contrato, bem como todas as outras deste
1
~
contrato.
4
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12.2. Oferecer planilhas de pedido dentro das especificações da licitação.

•

12.3. Comunicar, oficialmente, com antJcedência de 24 horas qualquer alteração nos equipamentos e
acessórios· solicitados.
1
12.~. Realizar~ fiscalização, definindo ofiralmente um preposto para tal ativi~ade.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Dos casos de rescisão
1

13.1. A CONTRATANTE se reserva o d\reito de rescindir o presente contrato unilateralmente, ante.s do
prazo previsto, por inadimplemento contratual ou para atender ao interesse público, tudo nos termos da
legislação em vigor.
1
13.2. O presente contrato poderá ser re~cindiçjo de pleno direito, mediante caracterização formal do(s)
seu(s).motivo(s), conforme estabe. lecido(s1· nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

•

13.3. O término do contrato fora da sua previsão será formalizado através de celebração do termo de
encerramento, e que as partes CONTR , TANTES darão mútua, plena, geral e irrevogável quitação qe
todos os direitos e obrigações contratuais, salvo os que, por disposição de Lei ou deste instrumento,
vig~rarem além .da data do seu encerramrto.
.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - Da virculação ao edital, ao pregão presencial e à proposta do
licitante vencedor.

I

14.1. O presente Contrato se vincula à Licitação Pregão Presencial nª 015/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA~ D,s D + • I - Go,ala
15. 1. O {A) CONTRATADO (A) colocará a disposição da CONTRATANTE, às suas custas, seus
empregados, equipamentos e material ~[ecessário de modo a proporcionar uma boa execução dos
serviços.
15. 2. O (A) CONTRATADO (A) obriga se a realizar os fornecimentos ora pactuados nos termos
estabelecidos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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CLÃUSULA DÉCIMA.SEXTA - Do Foro

•

113, 1.. Eleger-se-à o F0RO DA COMAR4A DE CHORROCHÓ, renuncjando. as partes a qualquer outro,
por·mais privilegiado que. seja p;ira aprec\ar e dirimir as dyvidas..e controvérsias porventwadecorrentes,da
interpretação e execução deste. contrato.
·
16.. 2. Assim havendo aj~st;id.os, fizeram )mprimir este i[lstrumento em 2 (duas}-vias\ que são rubricªdas
em todas as suas folhas e assinadas, a última delas·, pelos rnpresentantes legais, das partes e pelas
testemunhas• presenciais, para os efeitos Jurídicos.
·

Macururé, 15 de março de

2Q41.
1
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EXTRATIO DE CONTRATOS
A Prefeitura Municipal de Macururé torna público o extrato dos seguintes contratos:

•

Contrato nº 123/2021
1
Objeto: Fornecimento de medicamjntos injetáveis para atender a demanda das Unidades de
Saúde deste Município.
Contratado: M & A SUPRA COMERCIAL LTOA ME
Valor global : R$544.000,00( quinhI' ntos e quarenta e quatro mil reais )
Contrato nº 124/2021
Objeto: Fornecimento de medica entos tipo controlados para atender a demanda das
Unidades de Saúde deste Municípi,.
Contratado: M & A SUPRA COMERCIAL LTOA ME
Valor global estimado : R$95.000,[' O( noventa e cinco mil reais )
Contrato nº 125/2021
Objeto: Fornecimento de medicam entos para atender a demanda das Unidades de Saúde
deste Município.
1
Contratado: M & A SUPRA COMERCIAL LTOA ME
Valor global estimado : R$251.549I00(duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta
e nove reais )

•

Contrato nº 126/2021
Objeto: Fornecimento de materiajiprodutos de uso único para atender a demanda das
Unidades de Saúde deste Município.
Contratado: M & A SUPRA COME~CIAL LTOA ME
Valor global estimando : R$435.~62,00( quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e
sessenta e dois reais )

Contrato nº 127/2021
Objeto: Fornecimento de insumos para diabéticos isulinodependentes, planejamento familiar
e laboratório para atender a dema~da das Unidades de Saúde deste Município.
Contratado: M & A SUPRA COME~CIAL LTOA ME
Valor global : R$350.900,000( trezentos e cinquenta mil e novecentos reais )
Contrato nº 128/2021
1
Objeto: Fornecimento de material/produtos odontológicos para atender a demanda das
Unidades de Saúde deste Municíp\º·
Contratado: M & A SUPRA COMEfCIAL LTOA ME
Valor global : R$262.999,91( duzentos e sessenta e dois mil novecentos e noventa e nove
reais e noventa e um centavos )

CERTIFICAÇtO DIGITAL: JM++Z538DE51S6YPH4CD2G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE CELEBRAM ENTRE SI
o fy!UN!Clj>ro OE MACURURÉ - FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE E A EMP~ESA M&A SUPRA COMERCIAl, I,TDA ME,
SEGUNDO IAS CLAUSULAS ABAIXO:.

1

•
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Contrato de fornecimento celebrado entre m.unicípio de MACURURÉ, pessoa Juríç!ica qe Direi.to Publico,
CNPJ/MF 14.217.343/0001-17, com sede ~a Praça Municipal, s/n, Centro, neste Município, representado
ne~te ato pelo _P_refeit?. do Municípi_~, Lf.ANDRO BERGUE GOMES DA CRUZ, brasileiro, casado,
residente e domIc1hado nesta· cidade, inserto no .CPF sob o ·n~ 036.832.0,75-82 CI sob nº 988867117 SSP/BA, simplesmente, CONTRATANTE, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, situado à Rua do Campo,
s/n inscrito no CNPJ nº 12.360.866/0001-92 representado pela Secretária de Saúde LARISSA GOMES
DA CRUZ portadora do CPF n°069.956.454\-99 e RG nº 11.127.980-13 SSP-BA, também CONTR_ATANTE
e de outro lado a empresa M&A SUPRA COMERCIAL LTOA ME, portadora. do CNPJ nº 10.731.996/000169, sediada à Rua A, nº 58 - Cond. Emprdsarial Litoral Norte - Qd 01 - Lote 23- !tinga - Lauro de Freitas
- BA, aqui representada pelo seu sóció Marco Antônio Crisostomo Portela · portador do CPF n•
371.700.665-72 e CI nº 1.638.170-06, dorayante denominada CONTRATADA, para a execução do objeto
descrito na Cláusula Primeira - Do Objeto.

CLÁUSULA PRIMEIRA- Do Objeto

,•

1.1.Constitui objeto desta contrato a contratação de empresa para o fornecimento de material/prodtltos
odontológicos para atender a demanda da~ Unidades de Saúde deste Município, conforme proposta de
licitação pregiío presencial nº 015/2021 em que a CONTRATADA foi vencedora.

.

-

1

.

CLAUSULA SEGUNDA - Da Forma de Fornecimento
2.1. Os produtos solicitados serão (orn9cidos de forma completa no endereço indicado pela

Secretaria de Saúde.
CLÁUSULA TERCEIRA - Do Preço
3.1. Pelo fornecimento dos produtos, ora p~ctuados, a CONTRATANTE pagará ao (a) CONTRATADO
(A), o valor global estimado de R$ 262.999, 91 (duzentos e sessenta e doi_s mil, novecentos e noventa e
1
nove reais e noventa _e um centavos), corrfspondente ao lote _2a da empresa vencedora, através de
depósito na conta corrente do (a) Contratadoj(a) do (a) qual seja titular ou cheque nominal.
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CLÁUSULA QUARTA- Das Condições ~e Pagamento

~

~mi

-

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTF}ATADA o valor correspondente ao fornecimento até 30 dias
após a emissão da nota correspondente, dridamente atestado pelo(a) responsável.

1
1

•

4.2. Nenhum pagamento isentará a CO~TRATADA das responsabilidades contratuais·ou legais. nem
. implicará na aceitação definitiva dos produtos, total ou parcialmente.

.
CLÁUSULA QUINTA - D~s critérios de reljustamento, r~visão e atualização monetária.
5.1.
Os preços contratados poderão serl objeto de revisão de ac_ ordo com o disposto na allnea "d', d. o
inciso li, do artigo 65 da Lei Federal n' 8.666/93, meqiante solicitação da empresa vencedora e ou
contratada ao representante legal do órgão contratante, desde que acompanhada da documentação que
comprove ª, efetiva procedência do pedido.

!

5.2.

Este contrato não sofrerá nenhum tiP.O de reajustamento.

CLAUSULA SEXTA- Da vigência, praz~

L

inicio, de conclusão e entrega

6.1. O presente acordo terá vigência a partilr da data da sua assinatura, encerrando-se 31 de março
de 2022.

6.2 As partes poderão realizar termo aditivo, devidamente motivado, conforme prevê o Art. 65 da Lei
666

~

: 3 ;:;a •esta contratação, as partes loderão realizar termo aditivo de vigência dos créditos
orç~mentários, .conforme prevê o Art. 57 da r i 8666/93, quando for o caso.
CLAUSULA. ~ETIMA- Do crédito pelo

qu11 correrá adespesa

7.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação própria, no Orçamento
vigente da CONTRATANTE, a saber:
.
Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - Fu~do Municipal de Saúde
Ação: 2.036 - Manutenção das Ativi9ades do Fundo Municipal de Saúde.
Class. Econômica: 33.90.30 Material ae Consumo
Fonte de Recursos: 02
1
Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.042 - Manutenção dos Dem~is Recursos do SUS
Class. Econômica: 44.90.52 - Equipa/nentos e Material Penmanente
Fonta de Recursos: 14
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Unidade.Orçamentária: 3.01.01 -Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.042 - Manutenção dos Dem~is Recursos do SUS
Class. Econômica: 33.90.30 Material de Consumo
~ante de Recursos: 14
1

•

Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - Fu9do Municipal de Saúde
Ação: 2.082- Manutenção da Saúdt, da Família - PSF
Class. Econômica: 33.90.30 Material ~e Consumo
Fonte de Recursos: 14

CLÁUSULA OITAVA- Das g&rantias

8.1, A critério da administração, não houve s61icjtação de garantia neste contrato.
CLÁUSULA NONA - Dos direitos e das rJponsabilidades/obrigações das partes

9.1. As partes têm direito e a responsabilidabe de manter durante todo o período de vigência do contrato,
o eQuilibrio econômico financeiro da época df' contratação.

9.2. A Contratante tem o direito de alterar u ilateralmente o presente contrato com vistas ao atendim_ento
do interesse público.

!•
1

1

9.3. As partes têm a obrigação de realizar tenrno aditivo motivado por qualquer alteração no contrato.
9.4. A contratada tem a obrigação de comlJ nicar oficialm_ente_ , com antecedência mlnima de 30.(trinta)
dias, a intenção de rescindir este contrato, a qual se dará por meio de termo rescisório assinada por
ambas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA - Das penalidades calíveis e das multas,

10.1. Ao particular contratado, se inadimplenle, serão aplicadas as penalidades contidas no· art.. 87 da Lei
8666/93.

10.2. Ao Poder Público Contratante, será imP,utado o pagamento d.e mui.ta à razão de 1% (hum por cento)
ao mês e juros de 12% (doze por cento) ao ~no, ambos calculados pro rata temporis, se realizar fora do
prazo estabelecido na Cláusula Terceira dest~ Instrumento, os pagamentos pactuados.
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10.3. A Contratada está sujeita a cumprir ~ste contrato .de forma legal e integral, fica-ndo a mesma na
obrigação de pagar multa de 20% (vinte) por cento do valor deste contrato como indenização no caso de
inadimplência de qualquer cláusula deste cohtrato.
10.4. O pagamento de valores referentJs à multa será efetuada imediatamente, ou facult<1da a
Administração efetuar o respectivo desconto! nas faturç1s a serem pagas a CONTRATADA .

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Das obr~·gações da contratada

•
1

Sem prejuízo de outros encargos decorre tes da Lei, constituem obrigações da CONTRATADA, na
execução dos serviços objeto deste contrato.

11.1.

Os medicamentos deverão ser apreslntados devidamente dentro das especificações solicitadas.

11.~. Fornecer os medicamentos conforml solicitações emitidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE, de imediato, na sede do município. [

11.3. Atender a todas as despesas dec rrentes de transporte ou quaisquer outras necessárias a
execução completa das entregas.
1
11.4. Acatar e facilitar a ação da fiscalização por parte da ADMINISTRAÇÃO, quando em visita ao
1
estabelecimento / depósito, a fim de ave riguar as condições de armazenamento das mercadorias,
cumprindo as exigências da mesma.
1
11.5. Dirigir e supervisionar os serviços, fi9ando responsável, perante o·CONTRATANTE, pela exatidão
dos prazos e pela correta observância das erecificações e demais normas aplicáveis.

•
1

11.6. Reconhecer os direitos da administrlção em caso de rescisão administrativa, prevista nos artigos
77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
11.7. Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei 8.666/93.
11.8. Não utilizar este contrato como g!arantia de qualquer operação financeira, a exemplo de
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- Das obrfgações da contratante

12.1. Cumprir com a forma de pagamento !acordada neste contrato, bem como todas as outras deste
contrato.
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12.2. Oferecer planilhas de pedido dentro da especificações da licitação.
12.3. Comunicar, oficialmente, com antecedência de 24 horas qualquer alteração nos equipamentos e
1
acessórios solicitados.

!

•
1

1

12.~. Re~lizar ~ fiscalização, definindo oficialrente um preposto para tal atividade.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Dos casos de rescisão
13. 1. A CONTRATANTE se reserva o direitl de rescindir o presente contrato unilateralmente, antes do
prazo previsto, por inadimplemento contratuál ou para atender ao interesse público, tudo nos termos da
legislação em vigor.
1
13.2. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, mediante caracterização formal do(s)
seu(s) motivo(s), conforme estabelecido(s) nds Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

13.3. O término do contrato fora da sua prJvisão será formalizado através de celebração do termo de
encerramento. e que as partes CONTRATANTES darão mútua, plena, geral e irrevogável quitação de
todos os direitos e obrigações contratuais, ~alvo os que, por disposição de Lei ou deste. instrumento.
vig~rarem além .da data do seu encerramento[
CLAUSULA DECIMA QUARTA - Da vinculação ao edital, ao pregão presencial e à proposta do
licitante vencedor.
1

••

14.1. O presente Contrato se vincula à Licitação Pregão Presencial nº 015/2021.

1

l

1
i
1

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- Das Dispojições Gerais

15.1. O (A) CONTRATADO (A) colocará la disposição da CONTRATANTE, às suas custas, cSeus
empregados. equipamentos e material nec~ssário de modo a proporcionar uma boa execu.ção dos
serviços.
15.2. O (A) CONTRATADO (A) obriga-sei a realizar os fornecimentos ora pactuados nos termos
estabelecidos pela SECRETARIA MUNICIPA~ DE SAÚDE.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Do Foro
16.1. Eleger-se-á o FORO DA COMARCAIDE CHORROCHÓ, renunciando as partes a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja para apreciar e dirimir as dúvidas e .controvérsias porventura decorrentes da
1
interpretação El· execução deste contrato.

•

16.2. Assim havendo ajustados,. fizeram imprimir este instrumento em 2 (duas) vias, que são, rubricadas
e_m todas as suas folhas e assinadas,. a dltima delas, pelos representantes ·regais das partes e pelas
1
testemunhas presenciais, para os efeitos juri dicos.
·

Macururé,. 15 de março de 2021.

1
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Prefeitur&al de Macururé

Fundo Municipal de Saúde

CONTRATANTE
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CONTRATANTE
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CONTRAlADA
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EXTRATO DE CONTRATOS
A Prefeitura Municipal de Macururé torna público o extrato dos seguintes contratos:

•

Contrato nº 123/2021
1
Objeto: Fornecimento de medicamentos injetáveis para atender a demanda das Unidades de
1
Saúde deste Município.
Contratado: M & A SUPRA COMERClf'L LTDA ME
Valor global : R$544.000,00( quinhentos e quarenta e quatro mil reais )

l

Contrato nº 124/2021
Objeto: Fornecimento de medicame tos tipo controlados para atender a demanda das
Unidades de Saúde deste Município. I
Contratado: M & A SUPRA COMERCIAL LTDA ME
Valor global estimado : R$95.000,00(I noventa e cinco mil reais )
Contrato nº 125/2021
Objeto: Fornecimento de medicamenjos para atender a demanda das Unidades de Saúde
deste Município.
Contratado: M & A SUPRA COMERCIAL LTDA ME
Valor global estimado : R$251.549,00(duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta

1

e nove reais )

•

Contrato nº 126/2021
Objeto: Fornecimento de material/pr dutos de uso único para atender a demanda das
Unidades de Saúde deste Município.
Contratado: M & A SUPRA COMERCIAL LTDA ME
Valor global estimando : R$435.261' ,00( quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e
sessenta e dois reais )

Contrato nº 127/2021
Objeto: Fornecimento de insumos parr diabéticos isulinodependentes, planejamento familiar

~!~~;~~~~

iªt/~':7i~

i;~:~;l~~sL~~itai:s de Saúde deste Município.

Valor global : R$350.900,000( trezentbs e cinquenta mil e novecentos reais )
1
Contrato nº 128/2021
Objeto: Fornecimento de material/produtos odontológicos para atender a demanda das
Unidades de Saúde deste Município. 1
Contratado: M & A SUPRA COMERClfL LTDA ME
Valor global : R$262.999,91 ( duzentos e sessenta e dois mil novecentos e noventa e nove
reais e noventa e um centavos )

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JM++Z538DE51S6YPH4CD2G

Esta edição ericontra-se no site oficial deste ente.

...

i

\1

_,
;Ji

~';'f.tn:!."1 '.J

~].:~~-•~

•.:sff .. 't .

.

[

1~

P A

E F E l!T U

R A

D E

. -.-.~

,

MACURURE

-- ~º"""º""r .

omrno

-

CONTRATO ADMINISTRATIV,O<DE f;ORNECIMENTO N~129/202

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE CELEBRAM ENTRE SI
. '
.
O tyIUNICIP!p DE MACURURE - FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE E A ~MPRESA M&A SUPRA COMERCIAL LTDA ME,
SEGUNDO AJ CLÁUSULAS ABAIXO:
·

_.

•

_
'

1

Contrato de fornecimento celebrado entre o unicfpio de MACURURÉ, pessoa Jurídica de Direito Publico,
CNPJ/MF 14.217.343/0001-17, com sede n Praça Municipal, s/n, Centro, neste Município, representado
neste ato pelo Prefeit~ do Municlpio, LEf_NDRO BERGUE GOMES DA CRUZ, brasileiro, casado,
residente e domiciliado nesta cidade, inscri\b no CPF · sob o nº 036.832.075-82 CI sob nº 988867117 SSP/BA, simplesmente, CONTRATANTE, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, situado à Rua do Campo,
s/n inscrito no CNPJ nº 12.360.866/0001-92lrepresent.ido pela Secretária de Saúde LARISSA GOMES
DA CRUZ portadora do CPF nº069.956.454-~9 e RG n• 11.127.980-13 SSP-BA, também CONTRATANTE
e de outro lado a empresa M&A SUPRA COMERCIAL L TOA ME, portadora do CNPJ nº 10.731.996/000169, sediada à Rua A, nº 58 - Cond. Empresbrial Litoral Norte - Qd 01 - Lote 23 - ltinga - Lauro de Freitas
- BA, aqui representada pelo seu sócio J Marco Antônio Crisostomo Portela portador do CPF nº
371.700,665-72 e CI nº 1.638.170-06, dorav9nte denominada CONTRATADA, para a execução do objeto
descrito na Cláusula Primeira - Do Objeto.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

j

1•
1

1. 1.Constitui objeto desta contrato a contratação de empresa para o fornecimento de material/produtos de
fisioterapi<1 para atender a demanda das Unidades de Saúde deste Município. conforme proposta de
licitação pregão presencial nº 015/2021 em qüe a CONTRATADA foi vencedora.
.

1

CLAUSULA SEGUNDA- Da Forma de Fornecimento
1
2.1. Os produtos solicitados s.erão forne1 idos de forma completa no endereço indicado pela
Secretaria de Saúde.
CLÁUSULA TERCEIRA - Do Preço
3.1. Pelo fornecimento dos produtos, ora pa,ctuados, a CONTRATANTE pagará ao (a) CONTRATADO
(A), o valor global estimado de R$ 63.300,00 (sessenta e três mil e trezentos reais), correspondente ao
lote 29 da empresa vencedora, através de çepósito na conta corrente do (a) Contratado (a) do (a) qual
seja titular ou cheque nominal.
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CLÁUSULA QUARTA- Das Condições de agamento
1

4. 1. O CONTRATANTE pagará à CONTRArADA o valor correspondente ao fornecimento até 30 dias
após a emissão da nota correspondente, devramente atestado pelo{a) responsável.

4.2.. Nenhum pagamento isentará a C. ONT[ATADA das responsabilidades contratuais ou legais, nem
implicará na aceitação definitiva dos produtos total ou parcialmente.

•
1

1
1

CLÁUSULA QUINTA - Dos critérios de reaj, stamento, revisão e atualização monetária.
5.1.
Os preços contratados poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea "d", do
inciso li, do artigo 65 da Lei Federal nº 8)666/93, mediante solicitação da empresa vencedora e ou
contratada ao representante legal do órgão qontratante, desde que acompanhada da documentação que
comprove a efetiva procedência do pedido .

5.2.

Este contrato não sofrerá nenhum tipolde reajustamento .

CLAUSULA SEXTA- Da vigência, prazo de início, de conclusão e entrega

6.1. O presente acordo terá vigência a partir
de 2022.

ba data da sua assinatura, encerrando-se 31 de março
1

6.2 As partes poderão realizar termo aditivo, devidamente motivado, conforme prevê o Art. 65 da Lei
8666/93.
1

•
1

1
1

6.3 Para esta contratação, as partes poderão realizar termo aditivo de vigência dos créditos
orç~mentários, .conforme prevê o Art. 57 da LI' i 8666/93, quando for o caso.
CLAUSULA SETIMA - Do crédito pelo qual correrá a despesa

7.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação própria, no Orçamento
1
vigente da CONTRATANTE, a saber:
Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.036 - Manutenção das AtividJdes do Fundo Municipal de Saúde
Class. Econômica: 33.90.30 Material db Consumo
Fonte de Recursos: 02
1
Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - Fundp Municipal de Saúde
Ação: 2.042 - Manutenção dos Demais Recursos do SUS
Class. Econômica: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recursos: 14
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Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - Funi:lo Municipal de Saúde
Ação: 2.042 - Manutenção dos Dem~is Recursos do SUS
Class. Econômica: 3. 3.90.30 Material ,e Consumo
Fonte de Recursos: 14 ·
·
Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - Funao Municipal de Saúde
Ação: 2.082 - Manutenção da Saúde !da Familia - PSF
Class. Econômica: 33.90.30 Material qe Consumo
Fonte de Recursos: 14

CLÁUSULA OITAVA- Das garantias
8.1. A critério da administração, não houve solicitação de garantia neste contrato.

CLÁUSULA NONA - Dos direitos e das reslonsabilidades/obrigações das partes
1

9.1. As partes têm direito e a responsabilidade de manter durante todo o período de vigência do contrato,
o equilíbrio econômico financeiro da época d~ contratação.
9.2. A Contratante tem o direito de alterar unllateralmente o presente contrato com vistas ao atendimento
do interesse público .

•

9.3. As partes têm a obrigação de realizar ten),o aditivo motivado por qualquer alteração no contrato.
9.4. A contratada tem a obrigação de comu'nicar oficialmente, com antecedência mlnima de 30 (trinta)
dias. a intenção de rescindir este contrato, !a qual se dará por meio de termo rescisório assinada por
ambas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA - Das penalidades carveis e das multas.
1O. l. Ao particular contratado, se inadimplenr, serão aplicadas as penalidades contidas
8666/93 .

no .irt. 87 da Lei

10.2. Ao Poder Público Contratante, será imp tado o pagamento de multa à razão de 1% (hum por cento)
ao mês e juros de 12% (doze por cento) ao ~no, ambos calculados pro rata temporis, se realizar fora do
prazo estabelecido na Cláusula Terceira dest!;! Instrumento, os pagamentos pactuados.
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10.3. A Contratad;i está sujeita a cumprir ejl te contrato de forma legal e integral, ficando a mesma na
obrigação de pagar multa de 20% (vinte) por cento do valor deste contrato como indenização no caso de
inadimplência de qualquer cláusula deste contrato.
10.4. O pagamento de valores referenteJ à multa será efetuada imediatamente, ou facultada a
Administração efetuar o respectivo desconto ~as faturas a serem pagas a CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das obrigações da contratada

•
''

1

Sem prejuízo de outros encargos decorrentes da Lei, constituem obrigações da CONTRATADA, na
execução dos serviços objeto deste contrato: J

l

11.1. Os medicamentos deverão ser apresetados devidamente dentro das especificações solicitadas.

1

11.~. Fornecer os medicamentos conforme, solicitações emitidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE, de imediato, na sede do município.

'

11.3. Atender a todas as despesas decaí'rentes de transporte ou quaisquer outras necessárias a
execução completa das entregas.

.

.

11.4. Acatar e facilitar a ação da fiscalização por parte da ADMINISTRAÇÃO, quando em visita ao
estabelecimento / depósito, a fim de ave1guar as condições de armazenamento das mercadorias,
cumprindo as exigências da mesma.

11.5. Dirigir e supervisionar os serviços, fie ndo responsável, perante o CONTRATANTE, pela exatidão
dos prazos e pela correta observância das esf ecificações e demais normas aplicáveis.
1

•
1

11.6. Reconhecer os direitos da administração em caso de rescisão administrativa, prevista nos artigos
77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
1
11. 7. Manter durante toda execução do cqntrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei 8.666/93.
11.8. Não utilizar este contrato como glrantia de qualquer operação financeira, a exemplo de
empréstimos bancários ou descontos de duplitatas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Das obriLções da contratante

12.1. Cumprir com a forma de pagamento icordada neste contrato, bem como todas as outras deste
contrato,
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12.3. Comunicar, oficialmente, com ;mteced~ncia de 24 horas qualquer alteração nos equipamentos e
acessórios solicitados.
12.4. Realizar a fiscalização, definindo oficialrjiente um preposto para tal atividade .

•
1
1

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA· Dos cas;s de rescisão
13. 1. A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente, antes do
prazo previsto, por inadimplemento contratuál ou para atender ao interesse público, tudo nos termos da
legislação em vigor.
1
13.2. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, mediante caracterização formal do(s)
seu(s) motivo(s), conforme estabelecido(s) ntis Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

13.3. O término do contrato fora da sua prJvisão será formalizado através de celebração do termo de
encerramento, e que as partes CONTRAT~TES darão mútua, plena, geral e irrevogável quitação de
todos os direitos e obrigações contratuais, [alvo os que, por disposição de Lei ou deste instrumento,
vigorarem além da data do seu encerramento

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da vinculação ao edital, ao pregão presencial e à proposta do
licitante vencedor.
1
·

~

14.~. O presen~e Contrato se vincula à Licitaçi.o Pregão Presencial nº 015/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- Das Disposições Gerais

l

disposição da CONTRATANTE, às suas custas, seus
15.1. O (A) CONTRATADO (A) colocará
empregados, equipamentos e material nec~ssário de modo a proporcionar uma boa execução dos
serviços.
15.2. O {A) CONTRATADO (A) obriga-sei a reali~ar os fornecimentos ora pactuados nos termos
estabelecidos pela SECRETARIA MUNICIPA~ DE SAUDE.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA· Do Foro

16.1. Eleger-se-á o FORO DA COMARCA IDE CHORROCHÓ, renunciando• as partes a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja para apreciar ej dirimir as dúvidas e controvérsias porventura de.correntes da
interpretação e execução deste contrato.

:1

I•

16.2. Assim havendo ajustados, fizeram imppmir este instrumento em 2 (duas) vias, que são rubricadas
em todas as suas folhas e assinadas, a úl\ima delas, pelos representantes legais das partes e pelas
testemunhas presenciais, para os efeitos juríqicos.

Macururé, 15 de março de 2021,

Prefeit&aal de Macururé
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CONTRATANTE

CONTRATANTE
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M&A Supra Corrjercial Lida ME

CONTRATADA
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Contrato nº 129/2021
Objeto: Fornecimento de material/produtos fisioterapia para atender a demanda das
Unidades de Saúde deste Município. 1
Contratado: M & A SUPRA COMERCIAL LTOA ME
Valor global : R$63.300,00( sessenta btrês mil e trezentos reais )

•

1
Contrato nº 130/2021
Objeto: Fornecimento de produtos/mat. érias de uso hospitalar para atender a demanda das
Unidades de Saúde deste Município. 1
Contratado: RIFARMA COMÉRCIO Df MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Valor global : R$729.393,00 (setecen\bs e vinte e nove mil, trezentos e noventa e três reais )

•
CERTIFICAÇÃO

f

IGITAL: JM++Z538DE51S6YPH4CD2G

Esta edição en.contra-se no site oficial deste ente.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE. FORNECIMENTO Nº. 130/2021
t
.
'
i

•

1
CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE CELEBRAM ENTRE SI
O MUNICÍPIO DE MACURURÉ - FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE E A EMPRESA RIFARMA COMÉRCIO DE MATERIAL
HOSPITÁR LTDA, SEGUNDO AS CLÁUSULAS ABAIXO:
1

'

Contrato de fornecimento celebrado entre o município de MACURURÉ, pessoa Jurídica de Direito Publico,
CNPJ/MF 14.217.343/0001-17, com sede na Praça Municipal, s/n, Centro, neste Município, representado
neste ato pelo Prefeito do Municlpio,' LEANDRO BERGUE GOMES DA CRUZ, brasileiro, casado,
residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob o nº 036.832.075-82 CI sob nº 988867117 SSP/BA, simplesmente, CONTRATANTE, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, situado à Rua do Campo,
s/n inscrito no CNPJ nº 12.360.866/0001-92 representado pela Secretária de Saúde LARISSA GOMES
DA CRUZ portadora do CPF nº069.956.454-99 e RG nº 11.127.980-13 SSP-BA, também CONTRATANTE
e de outro lado a empresa RIFARMA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITAR LTDA, portadora do CNPJ
nº 10.717.723/0001-60, sediada à Rua Vital Brasil, nº 147 - Pitanguinha - Simões Filho - BA, aqui
representada por seu sócio Ricardo Gusmão Oliveira portador do CPF nº 645.703.555-87 e CI nº
05818519-43 SSP/BA, doravante denominada CONTRATADA, para a execução do objeto descrito na
Cláusula Primeira - Do Objeto .

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

•

1.1.Constitui objeto desta contrato a contratação de empresa para o fornecimento de produtos/materiais
de uso hospitalar para atender a demanda das Unidades de Saúde deste Município, conforme proposta
de licitação pregão presencial nº 015/2021 em que a CONTRATADA foi vencedora.

'
CLÁUSULA SEGUNDA - Da Forma de Fornecimento
2.1. Os produtos solicitados serão fornecidos de forma completa no endereço indicado pela
Secretaria de Saúde.
CLÁUSULA TERCEIRA - Do Preço
3.1. Pelo fornecimento dos produtos, ora pactuados, a CONTRATANTE pagará ao (a) CONTRATADO
(A), o valor global estimado de R$ 729.393,00 (setecentos e vinte e nove mil, trezentos e noventa e três
reais), correspondente ao lote 04 no val_or de 31.499,50; lote 06 no valor de R$ 86.500,00; lote 07 no
valor de R$156.500,00; lote 11 no valor de R$ 47.500,00; lote 12 no valor de R$ 31.800,00; lote 13 no
valor de R$ 93.000,00; lote 14 no valor de R$ 56.450,00; lote 15 no valor de RS 18.443,50; lote 16 no
valor de R$ 146.000,00; lote 18 no valor de R$ 3.250,00; lote 19 no valor de R$ 10.050,00; lote 21 no
valor de R$ 42.000,00; lote 24 no valor de R$ 6.400,00; da empresa vencedora_, através de depósito na
conta corrente do (a) Contratado (a) do(~) qual seja titular ou cheque nominal.
\
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CLÁUSULA QUARTA- Das Condições de Pagamento

'
4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
o valor correspondente ao fornecimento até 30 dias
após a emissão da nota correspondente, devidamente atestado pelo(a) responsável.

•

4.2. Nenhum pagamento isentará a CÜNTRA TADA das responsabilidades contratuais ou legais, nem
implicará na aceitação definitiva dos produtos, total ou parcialmente.

1
CLÁUSULA QUINTA- Dos critérios de reajustamento, revisão e atualização monetária.
5.1.
Os preços contratados poderão Ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea "d", do
inciso li, do artigo 65 .da Lei Federal n' 8.666/93, mediante solicitação da empresa vencedora e ou
contratada ao representante legal do órgão contratante, desde que acompanhada da documentação que
comprove a efetiva procedência do pedido.

'
5.2.

Este contrato não sofrerá nenhuni tipo de reajustamento .

' de inicio, de conclusão e entrega
CLAUSULA SEXTA- Da vigência, prazo
1

6.1. O presente acordo terá vigência a partir da data da sua assinatura, encerrando-se 31 de março
de 2022.

•

'
6.2 As partes poderão realizar termo aditivo,
devidamente motivado, conforme prevê o Ar!. 65 da Lei
8666/93.
6.3 Para esta contratação, as partes poderão realizar termo aditivo de vigência dos créditos
orçamentários, conforme prevê o Ar!. 57 da Lei 8666/93, quando for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do crédito pelo qual correrá a despesa
7.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação própria, no Orçamento
vigente da CONTRATANTE, a saber:
Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.036 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Class. Econômica: 33.90.30 Material de Consumo
Fonte de Recursos: 02

i

Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - Findo Municipal de Saúde
Ação: 2.042 - Manutenção dos Detnais Recursos do SUS
Class. Econômica: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Fante de Recursos: 14
:
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Unidade Orçamentária: 3.01.01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.042 - Manutenção dos Demais Recursos do SUS
Class. Econômica: 33.90.30 Material de Consumo
Fonte de Recursos: 14
·

•

Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.082 - Manutenção da Saúde da Família - PSF
Class. Econômica: 33.90.30 Material de Consumo
Fonte de Recursos: 14
Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.041 - Manutenção dos Serviços de Atendimento móvel as Urgências - SAMU
Class. Econômica: 33.90.30 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 14

CLÁUSULA OITAVA- Das garantias
8. f. A critério da administração, não houve solicitação de garantia neste contrato.

CLÁUSULA NONA - Dos direitos e das responsabilidades/obrigações das partes
9.1. As partes têm direito e a responsabilidade de manter durante todo o período de vigência do contrato,
o equilibrio econômico financeiro da época da contratação.
9.2. A Contratante tem o direito de alterar unilateralmente o presente contrato com vistas ao atendimento ·
do interesse público.
•

9.3. As partes têm a obrigação de realizar termo aditivo motivado por qualquer alteração no contrato.
9.4. A contratada tem a obrigação de comunicar oficialmente, com antecedência minima de 30 (trinta)
dias, a intenção de rescindir este contraio, a qual se dará por meio de termo rescisório assinada por
ambas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA - Das penalidades cabíveis e das multas.

10.1. Ao particular contratado, se inadimplente, serão aplicadas as penalidades contidas no art. 87 da Lei
8666/93.
10.2. Ao Poder Público Contratante, será imputado o pagamento de multa à razão de 1% (hum por cento)
ao mês e juros de 12% (doze por cento) ao ano, ambos calculados pro rata temporis, se realizar fora do
prazo estabelecido na Cláusula Terceira deste Instrumento, os pagamentos pactuados.

41/t-

~

3

~

l,
:,,,.li,
!....·~~<·.··•º
.....,..~~ , ...

~

.__.,..:;f'·

,._ :r ,r:in:rur:..;

..
MACURURE {m;
~
PAEFEl"l'URA

COMPROMISSO

E

D E

-----_,:

...

,

RESPEITO

10.3. A Contratada está sujeita a cumprir este contrato de forma legal e integral, ficando a mesma na
obrigação de pagar multa de 20% (vinte) por cento do valor deste contrato como indenização no caso de
inadimplência de qualquer cláusula deste contrato.

•

10.4. O pagamenio de valores referentes à multa será efetuada imediatamente, ou facultada a
Administração efetuar o respectivo desconto nas faturas a serem pagas a CONTRATADA.
1
'
•
1
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Das obrigações da contratada

'

1

Sem prejuízo de outros encargos decorrentes da Lei, constituem obrigações da CONTRATADA, na
execução dos serviços objeto deste contrato:
11. 1.

Os medicamentos deverão ser apresentados devidamente dentro das especificações solicitadas.

11.2.

Fornecer os medicamentos conforme solicitações emitidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE, de imediato, na sede do município.

11.3. Atender a todas as despesas decorrentes de transporte ou quaisquer outras necessárias a
execução completa das entregas.
1
11.4. Acatar e facilitar a ação da fiscalização por parte da ADMINISTRAÇÃO, quando em visita ao
estabelecimento / depósito, a fim de ~veriguar as condições de armazenamento das mercadorias,
~umprindo as exigências da mesma.

•

11.5. Dirigir e supervisionar os serviços, ficando responsável, perante o CONTRATANTE, pela exatidão
dos prazos e pela correta observância das especificações e demais normas aplicáveis.
11.6. Reconhecer os direitos da administração em caso de rescisão administrativa, prevista nos artigos
77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.

'

11. 7. Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei 8.666/93.
11.8. Não utilizar este contrato como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Das obrigações da contratante

12.1. Cumprir com a forma de pagamento acordada neste contrato, bem como todas as outras deste
contrato.
1
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12.2. Oferecer planilhas de pedido dentro das especificações da licitação.
12.3. Comunicar, oficialmente, com antecedência de 24 horas qualquer alteração nos equipamentos e
acessórios solicitados .
12.4. Realizar a fiscalização, definindo oficialmente um preposto para tal atividade.

•

CLÁUSULA DÉCI.MA TERCEIRA - Dos casos de rescisão

. 13.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente, antes do
prazo previsto, por inadimplemento contratual ou para atender ao interesse público, tudo nos termos da
legislação em vigor.
·
13.2. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, mediante caracterização formal do(s)
seu(s) motivo{s), conforme estabelecido(s) nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93 e suas alterações .

13.3. O término do contrato fora da sua previsão será formalizado através de celebração do termo de
encerramento, e que as partes CONTRATANTES darão mútua, plena, geral e irrevogável quitação de
todos os direitos e obrigações contratuais, salvo os que, por disposição de Lei ou deste instrumento,
vigorarem além da data do seu encerramento .

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da vinculação ao edital, ao pregão presencial e à proposta do
lidtante vencedor.

•

14.1. O presente Contrato se vincula à Licitação Pregão Presencial nº 015/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- Das Disposições Gerais
.15.1. O (A) CONTRATADO (A) colocará a disposição da CONTRATANTE, às suas custas, seus
empregados, equipamentos e material necessário de modo a proporcionar uma boa execução dos
serviços:
15.2. O (A) CONTRATADO (A) obriga-se a realizar os fornecimentos ora pactuados nos termos
estabelecidos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Do Foro
16.1. Eleger-se-á o FORO DA COMARCA DE CHORROCHÓ, renunciando as partes a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja para aprecia'f e dirimir as dúvidas e controvérsias porventura decorrentes da
interpretação e execução deste contrato.

•

16.2. Assim havendo ajustados, fizeram imprimir este instrumento em 2 (duas) vias, que são rubricadas
em toda·s as suas folhas e assinadas, a! última delas, pelos representantes legais das partes e pelas
testemunhas presenciais, para os efeitos jurldicos.

Macururé, 15 de março de 2021.
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Fundo Municipal de Saúde

PrelêiWrél' Municipal de Macururé
CONTRATANTE
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Rifarma O7mércio de Material Hospitalar Ltda
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Contrato nº 129/2021
Objeto: Fornecimento de material/pr~dutos fisioterapia para atender a demanda das
Unidades de Saúde deste Município. 1
Contratado: M & A SUPRA COMERCIA/- LTDA ME
Valor global : R$63.300,00( sessenta eltrês mil e trezentos reais )

•

Contrato nº 130/2021
Objeto: Fornecimento de produtos/mat$rias de uso hospitalar para atender a demanda das
Unidades de Saúde deste Município.
Contratado: RIFARMA COMÉRCIO DE IMATERIAL HOSPITALAR LTDA
Valor global : R$729.393,00 (setecento,s e vinte e nove mil, trezentos e noventa e três reais )
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